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•  Nettoomsättningen ökade med  

3,3 procent.

•  Rörelseresultatet ökade med  

5,3 procent.

•  Bruttomarginalen ökade till 62,4 

(61,1) procent och rörelsemargina-

len till 14,1 (13,8) procent.

•  Kassaflöde från den löpande verk-

samheten ökade med 9,4 procent 

till 730 (667) MSEK. 

•  22 nya butiker har öppnats och  

3 stängts.

•  Utdelning om 4,50 SEK per aktie 

föreslås.

Året i korthet

 
 

sep 07 
–aug 08

sep 06 
–aug 07

sep 05 
–aug 06

Nettoomsättning, MSEK 4 622 4 473 4 217

Rörelseresultat, MSEK 651 618 530

Resultat efter skatt, MSEK 436 659 302

Bruttovinstmarginal, % 62,4 61,1 60,2

Rörelsemarginal, % 14,1 13,8 12,6

Vinst per aktie, SEK 5,81 8,78 4,02

Antal butiker 291 272 260

Nyckeltal

Efter årets utgångInnehåll

1953
Per-Olof Ahl öppnar sin första butik, Kappaffären, på 
Omvägen i Göteborg. Affärsidén är ”God kvalitet till 
lågt pris”. Försäljningen går strålande och ibland fyller 
Per-Olof sin buss med kappor och åker på försäljnings-
turné runt om i landet.
1956
Den första butiken i Stockholm, på Hornsgatan, invigs.
1959
Öppnar Per-Olof en renodlad herrbutik i Göteborg. 
Den heter Herrman och ligger på Korsvägen.

Per-Olof Ahls affärsidé börjar bli ett begrepp hos 
gemene man. Butikerna är framgångsrika och svenska 
kvinnor blir allt mer välklädda.
1963
KappAhl finns på 25 ställen i Sverige och omsätter 
cirka 50 MSEK.

Under 70-talet förnyar man konceptet och satsar på 
nya målgrupper.
1972
KappAhl har 53 butiker och företaget spränger  
100-miljonersgränsen i omsättning. 
1978
KappAhls första barnavdelning öppnar.

•  Ytterligare 16 butiker öppnade under 

september, oktober och november 

2008.

•  Huvudägarna ökade sina innehav.
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Andel av KappAhls nettoomsättning

    Kvinna 58%   Barn 27%    Man 15%   

Kvinna

KappAhl Kvinna erbjuder ett brett och varierat 

sortiment för alla tillfällen – fest, välklädd 

 vardag och ledig fritid. Kollektionerna inne-

håller kompletta garderober från underkläder 

till ytterplagg och accessoarer.

 Läs mer på sidorna 10–11.

Barn

KappAhl Barn har en bred målgrupp. Den 

sträcker sig från baby upp till ”tweens”  

– en starkt växande grupp unga som 

 befinner sig mitt emellan barn och tonåring.

 Läs mer på sidorna 12–13.

Man

KappAhl Man erbjuder ett varierat sortiment

för såväl fest som en välklädd vardag

och ledig fritid. Kollektionerna innehåller

koordinerade sortiment från underkläder  

till ytterplagg.

 Läs mer på sidorna 14–15.

Målgrupper

”KappAhl skall bli den ledande och  

mest lönsamma modekedjan i Norden 

för kundgruppen 30–50 år.” Det är 

denna vision som driver KappAhl 

framåt. Den berättar vart vi är på väg 

och vad vi tillsammans strävar mot.  

Allt vi gör i vardagen skall i slutänden 

leda mot visionen. Varje insats, varje 

förändring, varje beslut. 

 

Vision

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 kunden och hennes situation. 

 KappAhl bevakar modetrenderna och 

anpassar dem till produkter som uppfyller 

kundernas behov. Detta kundfokus är en 

viktig förklaring till att KappAhl är en av de 

största i Norden på kläder till kvinnor och 

att företaget även flyttar fram positionerna 

inom barnkläder och kläder till män.

 Läs mer på sidorna 8–15.

Kunden

Strategi

KappAhls strategi är inriktad på intäkts-

tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Strategin består av:

•  expansion av butiksnätet.

•  kontinuerlig uppgradering av 

 butikerna.

•  ökad försäljning i befintliga butiker.

•  utnyttjande av skalfördelar i affärs-

modellen.

 Läs mer på sidorna 4–5.

Nu inleds KappAhls stora expansionsfas. Nya butiker, 
volym och tillväxt prioriteras.
1980 
KappAhls ungdomsavdelning ”Intact” lockar de 
svenska tonåringarna till butikerna.
1982 
KappAhl har 57 butiker och når för första gången en 
omsättning på 500 MSEK.
1985
Antalet butiker är nu 69 och omsättningen 1 Mdr SEK.
1986 
Företagets grundare Per-Olof Ahl lämnar VD-posten.
1988 
Norge öppnar sin första KappAhl-butik.

1990 
KappAhl etableras i Finland. Omsättningen når 2 Mdr 
SEK. KF köper KappAhl.
1999 
KappAhl öppnar sina första butiker i Polen och köper 
norska Adelsten. 

2002
Ny ledning för KappAhl.
2003
KappAhl lönsamt.
2004
KF säljer KappAhl till riskkapitalbolag.
2006
KappAhl noteras på Stockholmsbörsen.
2006/2007
KappAhl presenterar ett mycket framgångsrikt år.
2007/2008
Intensifierad expansion. KappAhl har 291 butiker och 
 kontrakt på ytterligare 57 stycken, varav 24 i Polen.

Marknad

KappAhl verkar på modemarknaderna i 

 Sverige, Norge, Finland och Polen. Före-

tagets största enskilda marknad är 

 Sverige. Det totala värdet på KappAhls 

marknad uppgick vid ingången av 2008 

till 158 miljarder kronor efter flera år av 

god tillväxt. 

 Läs mer på sidorna 6–7.

Visste du att ... 
... vi var först med 
miljöcertifiering?  
 Läs mer på sidorna 22–23.

KappAhls affärsidé är ’’Prisvärt mode 

för många människor’’. Det är företa-

gets uppgift att ge människor möjlighet 

att vara välklädda. När kunden har 

handlat hos KappAhl ska hon känna att 

hon är moderiktigt klädd och har 

använt pengarna väl. 

 

Affärsidé
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Christian W. Jansson, vd och koncernchef:

” Med ena foten  
i historien,  
den andra i fram
tiden och hjärtat 
hos kunden”
Vilka är de tre viktigaste 

händelserna inom KappAhl under 

2007/2008?

Det har hänt många viktiga saker. Men om 

jag bara ska lyfta fram tre stycken, så vill jag 

göra det från olika områden i verksamheten. 

Den första är på ledningsnivå där vi rekry-

terat mycket kompetenta och erfarna perso-

ner inom marknad, IT och butiksetablering  

– områden som är mycket viktiga i vår fort-

satta kundbearbetning och expansion. 

Den andra händelsen hämtar jag från vårt 

modeerbjudande, där vi lanserade Number 

One. Det är en tydligt målgruppsanpassad 

kollektion inom KappAhl Kvinna som sålt 

 riktigt bra.

Den tredje har ägt rum i butiksledet, där vi 

lanserat en ny butiksutformning. Det leder till 

bättre varuvisning som inspirerar och gör 

det enklare för kunderna att hitta rätt kombi-

nationer av plagg.

Vilka är de viktigaste händelserna 

i omvärlden?

Vi har sett ett något förändrat konsumtions-

beteende på modemarknaden under det 

senaste halvåret på grund av nedgången 

i ekonomin. Det är svårt att sia om den fram-

tida utvecklingen. Men logiken säger att 

prisvärt mode för många 

rimligen borde stå sig bra i 

alla fall. Hos oss är det möj-

ligt att få känna sig fräsch 

och vacker till en rimlig peng.

Vad är du mest nöjd med under året?

Att vi fortsätter att arbeta utifrån den linje 

som vi slagit fast: Starkt fokus på kunden 

och fortsatt expansion. Det kan låta enkelt 

men kräver att vi ständigt söker efter förbätt-

ringsmöjligheter i alla delar av verksamheten. 

Vi har en tuff konkurrenssituation och där-

för måste vi förtjäna kundernas förtroende 

varje dag, så att de kommer tillbaka. Detta 

är något som bidragit till att vi säljer till mil-

jontals kunder varje år och visar ökad vinst 

för sjätte året i rad.

Underkläder är ett av de områden som 

vi satsat stort på under året. Det gav ett 

mycket bra resultat. Det finns givetvis 

många fler exempel som jag skulle kunna 

lyfta fram. Här är det viktigt att påpeka att 

alla är delaktiga i framgången. Vi är alla 

beroende av varandra för att lyckas. Då 

krävs det en samlad kompetens och en 

gemensam inställning som gör att vi vågar 

göra det lilla 

extra för att 

vinna. 

Vi har själva 

skapat förut-

sättningarna för 

att attrahera och behålla duktiga medarbe-

tare. För en sak är säker, många vill jobba 

här. När det skrivs en artikel i lokaltidningen 

att vi ska öppna en butik får vi flera hundra 

spontanansökningar utan att vi har annon-

serat. Det tycker jag att vi ska vara stolta 

över. 

I vilken position är KappAhl idag 

jämfört med för fem år sedan?

Den stora skillnaden är att vi har koncentrerat 

oss mycket mer på kundens behov. Vi ställer 

oss alltid frågan vilka produkter kunderna vill 

köpa. Vi måste vara i fas med kunderna så 

att designen inte hamnar för långt före. Det 

är en ständig utmaning som kräver rätt kun-

skap och inställning. Vi måste ha ena foten 

i historien, den andra i framtiden och hjärtat 

hos kunden.

”  ... att vi säljer till 
miljontals kunder varje 
år och visar ökad vinst 
för sjätte året i rad.”
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Våra designers måste vara duktiga på att 

hitta de trender som kommer att slå och 

anpassa dem till våra kunder. Samtidigt 

måste vi ha en experimentlusta och accep-

tera att inte alla plagg blir succéer. Det kan 

vara fel färg, fel pris, eller att plaggen kom-

mer två månader för tidigt. 

Det viktiga är att man snabbt korrigerar 

och lär sig av misstagen, något jag tycker att 

vi är bra på. Om det är något vi har skäl att 

vara stolta över är det inköpsavdelningens 

förmåga att ständigt ha ett balanserat lager.

En annan stor skillnad jämfört med för 

fem år sedan är att vi har ett tydligt fokus på 

lönsamhet. Vi har höga krav på vår brutto-

marginal, som hör till de bästa i branschen. 

Det beror på att vi är bra på att göra mode 

som kunderna vill 

köpa och samtidigt är 

kostnadsmedvetna.

Det här är ett spar-

samt företag utan 

excesser. Samtidigt 

gäller det att vara 

vaksam. Företag som går väldigt bra under 

en lång tid riskerar att dra på sig en massa 

”bra att ha”-kostnader. Det får inte ske.

Faktum är att vårt kapitalbehov i den 

löpande verksamheten är nära noll. lön-

samheten och våra goda kassaflöden gör 

att vi kan expandera med trygghet och ändå 

dela ut vinst till aktieägare och hantera våra 

krediter. 

Vår plan på 20–25 nya butiker per år är 

oförändrad. Det blev 19 i år på grund av att 

vi fick stänga några butiker som inte hade 

rätt förutsättningar. Men under nästa år 

kommer vi att öppna runt 30 butiker.

Vad kommer ni att prioritera  

under 2008/2009?

Först och främst att bibehålla vårt kund-

fokus, något som är viktigt att upprepa 

internt. Det beror bland annat på att vi får 

in nya medarbetare 

kontinuerligt. Vi 

måste snabbt få 

dem att förstå hur 

vi fungerar.

Sedan ska vi fort-

sätta att anpassa 

oss till det ökade tempot. Kunden fattar sina 

beslut snabbt, vilket gör att vi inte får så 

många chanser att bevisa det vi kan. Därför 

måste vi väcka lust, med hjälp av ett varierat 

utbud. Samtidigt behöver vi underlätta beslu-

ten. Bland annat genom att informera om 

kombinationer på ett tydligt sätt – att kjolen 

eller byxan de tänker köpa passar perfekt till 

”den här toppen” eller ”skjortan här”. lyckas 

vi med det gör vi kunderna en stor tjänst och 

då kommer de tillbaka.

Den andra utmaningen är att expandera 

med kvalitet. Det finns fortfarande många 

orter i Finland, Norge och Sverige där det 

finns behov av en ny KappAhl-butik. Men 

det ska vara bra lägen och tillräckligt stora 

butiker. När vi väl hittar det är vi snabba. 

I Polen, som kommer att vara en mycket 

viktig marknad för oss framöver, har vi kon-

trakt på 24 nya butiker de kommande åren. 

Vi har även ambitionen att gå in i en ny, 

femte marknad. Här har vi identifierat en 

handfull möjliga länder. Men vi är noggranna.

Förutom att vi kräver rätt marknadsförut-

sättningar måste vi kunna öppna ett tillfreds-

ställande antal butiker samtidigt så att vi 

snabbt når rätt volym.

Sammantaget kan vi konstatera att vi har 

goda förutsättningar att fortsätta på vår 

framgångsrika väg.

 ”  Lönsamheten och våra  
goda kassaflöden gör  
att vi kan expandera  
med trygghet ... ”
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Strategi och mål

KappAhls starka varumärke förknippas 

med många positiva egenskaper – lojalitet, 

trovärdighet, valuta för pengarna och attrak-

tivt klädmode. Företagets strategiska mark-

nadsposition är baserat på ett brett utbud 

av moderiktiga och prisvärda kläder och 

accessoarer för kvinnor, barn och män. 

Målgruppen växer 

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 finns. Därtill 

har den bättre köpkraft än yngre kundkate-

gorier. 

 En annan fördel är att dessa kunder är 

mer lojala och inte lika oförutsägbara 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 gillar mode och litar på 

att KappAhl kan erbjuda det. 

Många kunder kanske inte gynnas allra 

mest vid en högkonjunktur, men samtidigt 

får de heller inte det särskilt mycket sämre 

i en nedgång. Det gör det lättare för KappAhl 

i planeringen av verksamheten och dess-

utom blir företaget mindre 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 bruttomargina-

len. Denna strategi har varit lyckosam. Brutto-

marginalen tillhör den högsta i branschen och 

den starkare lönsamheten har gett en stabil 

grund för fortsatt tillväxt. Andra mål har varit 

att förbättra lönsamheten genom att utnyttja 

KappAhls inköps- och logistikresurser på ett 

effektivare sätt. Även detta har slagit väl ut. 

Utökning av butiksnätet

Även under räkenskapsåret 2007/2008 har 

inriktningen på tillväxt varit tydlig. Tillväxt-

strategin bygger på två ben: ökad försäljning 

via befintliga butiker och etablering av nya. 

KappAhl ska fortsätta att ta marknadsan-

delar. Butiksnätet ska fortsätta att växa 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 Östeuropa.

Starkt kassaflöde ger trygg tillväxt 

och god utdelning

KappAhls verksamhet genererar ett starkt 

kassaflöde. Det beror bland annat på att 

kapitalbehovet i rörelsen är mycket lågt. 

En av de främsta fördelarna med det är att 

expansionen via investeringar i nya butiker 

kan ske utan att låsa stora mängder kapital. 

KappAhl kan alltså fortsätta att investera i 

tillväxt i önskad takt och samtidigt ge utdel-

ningar till ägarna i enlighet med policyn. 

Fortsatta investeringar i butikerna

KappAhl har genomfört omfattande investe-

ringar i ombyggnader och renoveringar av 

butiker. Renoverade och förnyade butiker 

ger i allmänhet större besöksströmmar, 

ökad andel betalande kunder och förbättrad 

försäljning per kvadratmeter. 

Strategi för fort
satt tillväxt och 
god utdelning
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I framtidsplanerna ingår att KappAhls 

butiker i genomsnitt ska förnyas vart femte 

till vart sjunde år. I butiker med de allra bästa 

lägena görs uppfräschningar mer frekvent 

för att behålla konkurrenskraften.

Försäljningsökning

För KappAhl är det viktigt att öka försälj-

ningen i befintliga butiker. Till de aktiviteter 

som bidrar till ökad försäljning hör uppgra-

dering av butikerna, marknadsföring, för-

bättrad butikslayout och varuvisning samt 

utveckling av produktmixen.

Stordriftsfördelar ger förbättrad 

lönsamhet

När butiksnätet expanderas drar KappAhl 

nytta av stordriftsfördelar i den existerande 

strukturen.

Företagets centrala funktioner är dimen- 

sionerade för att klara en sådan expansion. 

Det gör att kostnaderna för att driva butiks-

nätet inte ökar i samma takt som försälj-

ningen.

Utfall 2007/2008 Utfall 2006/2007 Utfall 2005/2006

Operativa mål
Antalet butiker ska 
 framgent öka med  
20–25 stycken per år

22 nya butiker 
 etablerades och 
3 stängdes

17 nya butiker 
 etablerades och  
5 stängdes

20 nya butiker 
 etablerades och  
2 stängdes

Rörelsemarginalen ska 
vara 12 procent över en 
konjunkturcykel med ett 
minimum på 10 procent

14,1% 13,8% 12,6%

Finansiella mål
Den räntebärande 
 nettoskulden ska  
inte annat än tillfälligt 
 överstiga tre gånger 
EBITDA

Per den 31 augusti 
2008 var den ränte-
bärande netto-
skulden 2,3 gånger 
EBITDA

Per den 31 augusti 
2007 var den ränte-
bärande nettoskul-
den 1,7 gånger 
EBITDA

Per den 31 augusti 
2006 var den ränte-
bärande nettoskulden 
2,3 gånger EBITDA

Räntetäckningsgraden ska 
överstiga fem gånger

Räntetäcknings-
graden uppgick till 
8,5 gånger, per den 
31 augusti 2008

Räntetäcknings-
graden uppgick till 
6,6 gånger, per den 
31 augusti 2007

Räntetäckningsgra-
den uppgick till 4,7 
gånger, per den 31 
augusti 2006

Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå  
till 70–100 procent av 
resultatet efter skatt  
(för 2005/2006 var  
målet 50–70 procent)

Styrelsens förslag 
till årsstämman 
innebär att 77,5 
procent av resulta-
tet efter betald skatt 
delas ut

Detta räkenskapsår 
skedde en inlösen 
av aktier i stället för 
utdelning. Motsva-
rande 11 kr/aktie

Utdelningen motsva-
rade 62,1 procent av 
resultatet efter skatt 

KappAhls bruttomarginal hör till 
de högsta i branschen. Den goda lön-
samheten och de starka kassaflödena 
skapar en stabil grund för fortsatt 
tillväxt i kombination med god aktie-
utdelning till ägarna.

Mål och måluppfyllelse 

KappAhls styrelse har fastställt följande operativa och finansiella mål för koncernen. 
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Marknad

KappAhl verkar på modemarknaderna i 

 Sverige, Norge, Finland och Polen. Före-

tagets största enskilda marknad är Sverige. 

Det totala värdet på KappAhls marknader 

uppgick vid ingången av 2008 till 158 miljarder 

kronor efter flera år av god tillväxt. 

Marknaderna fortsatte att växa även  

under hösten 2007. Under de inledande tre 

kvartalen 2008 märktes dock en avmattning 

i den allmänna ekonomiska utvecklingen 

(BNP). Det bidrog till en något svagare efter-

frågan på modemarknaden, särskilt under 

våren och sommaren. Vi noterar samtidigt 

att den prognostiserade utvecklingen för 

 privat konsumtion ser bättre ut i de länder 

där KappAhl är verksamt än genomsnittet 

för Europa.

Mode tar mer plats i plånboken

BNP-utvecklingen påverkar tillväxten i 

 modehandeln generellt sett. likaså har 

den privata konsumtionen, som i ökande 

utsträckning läggs på kläder, bidragit till 

att KappAhls marknader vuxit. 

Även förändringar i befolkningsutveck-

lingen påverkar sakta men säkert konsum-

tionsmönster och beteenden. I de flesta 

västeuropeiska länder ökar den andel av 

befolkningen 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 kundbas 

som gör relativt många återköp. 

Unnar sig prisvärt mode i tuffa tider

Normalt sett har utvecklingen på de finansiella 

marknaderna relativt låg effekt på KappAhls 

kunder eftersom de har förhållandevis låg andel 

lån och placeringar i aktier. Kraftigt ökande 

energi- och matpriser kan dock ha betydelse. 

Generellt sett brukar det dock vara främst 

sällanköpsvaror och dyrare konsumtions-

varor och märkeskläder som man drar in på 

när BNP-tillväxten mattas av och konsum-

tionsutrymmet minskar, medan prisvärt 

mode är något man fortsätter att unna sig.

Försäljningen följer säsongerna

Inom modebranschen finns det ett tydligt 

säsongsmönster. Sett till volym är höst och vin-

ter de största säsongerna. Orsaken är att kun-

derna då köper en större andel dyrare plagg. 

Om hösten är varm kan därför efterfrågan på 

dessa plagg skjutas något framåt i tiden. 

Sett över en längre tidsperiod påverkar 

vädret dock inte försäljningen i någon större 

utsträckning. 

Det lönar sig att vara stor

Dagens modevärld är allt mer global och 

modet mer likartat på ett övergripande  

Stabil och  
växande  
målgrupp
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Sverige
Antal invånare: 9,1 miljoner
Klädkonsumtion/capita inkl moms: SEK 5 521 per år.
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plan. Den här utvecklingen har gynnat stora 

modekedjor som tar marknadsandelar, 

främst på bekostnad av lokala butiker. På 

världsmarknaden handlar det om kedjor som 

H&M, Inditex, Bestseller och Gap, medan 

KappAhl, lindex och Dressmann stärker 

sina positioner i Norden. 

Många av företagen är så kallade helinte-

grerade kedjor med kontroll över hela affärs-

processen från design till butik. Det gör dem 

snabbare och mer flexibla när det gäller att 

möta nya trender, köpbeteenden och skif-

tande kundkrav. 

En annan trend är att köpcentra, som ofta 

ligger utanför stadskärnorna, står för en allt 

större del av modehandeln i Norden. 

Viktigt att ha ett tydligt erbjudande

Oavsett geografisk marknad är det viktigt 

med tydliga koncept och en väl definierad 

marknadsposition. Trenderna är fler än tidi-

gare och skiftena snabbare. Konsumenter 

blandar allt oftare kläder av olika stil, mode-

grad, kvalitet och pris. KappAhls målgrupp 

är väl definierad och budskapet tydligt: pris-

värt mode för många människor. 

Tuff konkurrens

Konkurrensen är hård inom dagens mode-

handel. Trots det har KappAhl fortsatt att 

stärka sina positioner. När det gäller konsu-

menternas köputrymme konkurrerar kläder 

dessutom med andra produkter. Inom han-

deln konkurrerar KappAhl med andra inter-

nationella kedjor, lokala kedjor, fristående 

butiker, varuhusens klädavdelningar samt 

med stormarknader 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.

Stabil och  
växande  
målgrupp

Norge
Antal invånare: 4,8 miljoner 
Klädkonsumtion/capita inkl moms: SEK 8 369 per år.
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Finland
Antal invånare: 5,3 miljoner
Klädkonsumtion/capita inkl moms: SEK 5 475 per år.
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Polen
Antal invånare: 38,2 miljoner
Klädkonsumtion/capita inkl moms: SEK 1 034 per år.
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KappAhls huvudmålgrupp,  
kvinnor �0–�0 år, ökar som andel  

av befolkningen. Det är en stabil 
 målgrupp som är mer förutsägbar  
än yngre konsumenter. Dessutom  

gör de relativt många återköp.

KappAhls nettoomsättning  

fördelat på marknader 

Sverige 
55% (56%)

Norge 
28% (28%)

Polen 
5% (4%)

Finland 
12% (12%) 

* Uppskattning för helåret 2008.



Vårt koncept 
utgår från  
kvinnan

Man

Mannen handlar sällan men 

ordentligt när det väl sker.  

Han köper ofta flera plagg  

på samma gång. Därför är 

det viktigt att vi har en 

välkoordinerad bredd som 

gör det enkelt att välja. 

Målgrupper
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Barn

Försäljningen av barnkläder 

har ökat kraftigt under 

senare år. Här har vi en stark 

position hela vägen upp till 

tonåren. Vi erbjuder allt från 

vardag till fest. Till de lite 

mindre barnen är det främst 

mammorna som handlar. 

Bland de lite äldre, våra kära 

”tweens”, är det killarna och 

tjejerna själva som bestämmer 

– men föräldern som betalar.

Kvinna

Kvinnan handlar inte bara till 

sig själv, utan tänker ofta på 

sin man och sina barn när 

hon är i butiken. Hon är 

modeintresserad och vill 

hellre ha något snyggt med 

god passform än något som 

är för fräckt. Det är vår 

uppgift att se till så att hon 

alltid hittar något till sig själv 

och sin familj i våra butiker. 

Många brukar säga att kvinnan är navet i familjen, att det är hon som ser  
till så att allt fungerar. Vi vet att det är så, i alla fall när det gäller klädinköp. 

Faktum är att endast hälften av herrkläderna i våra butiker betalas av  
en man. Resten köper kvinnorna, som dessutom är mest flitiga när det 
 kommer till barnens klädinköp.  

Därför är kvinnan mellan 30 och 50 år med familj vår viktigaste kund. 
Genom henne kan vi förse hela familjen med snyggt mode som passar  
för alla tillfällen.   

På de följande sidorna kan du läsa mer om varje kundgrupp och hur  
vi arbetar för att skapa rätt mode åt alla. 
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Vem riktar vi oss till och varför?

Vi riktar oss till kvinnor mellan 30 och 50 år 

med familj – eller om man så vill: kvinnan mitt 

i livet. 

Hon vill hellre vara snygg än fräck och vill 

överraskas och förföras när hon kommer in 

i en butik. Samtidigt är hennes schema full-

tecknat med allt från möten till att hämta och 

lämna barnen.  

Vår viktigaste uppgift är därför att snabbt 

hjälpa henne att hitta det hon söker och bidra 

till att hon får känna sig attraktiv. För det 

anser vi att hon har rätt till, från det att hon 

tar på sig underkläderna på morgonen till det 

att hon hoppar i flanellpyjamasen på kvällen. 

Detta gäller alla dagar och tillfällen – oavsett 

om det är välklädd vardag, fest eller fritid som 

står på agendan. 

Hur blir vi kundernas första val?

Våra designers måste se kvinnan, plagget 

och kombinationsmöjligheterna framför sig 

redan på idéstadiet. När vi skissar på en ny 

byxa frågar vi oss alltid vad man ska ha till, 

vilka skor, vilka strumpor? Ska man ha tröjan 

instoppad eller utanför? Det finns tusen frå-

gor till varje plagg. Vår uppgift är att hitta pas-

sande svar till alla.

Det finns fyra stilar på KappAhl Kvinna: 

Klassisk, Romantisk, Sportig och Contem-

porary, som är dagsaktuellt mode. Contem-

porary är störst och kan ofta innehålla flera 

understilar. 

Vad är vi extra duktiga på?

Vi är bra på byxor och jeans. KappAhl säljer 

cirka 5 miljoner par varje år. Flertalet av dem 

säljs inom KappAhl Kvinna. Det gör oss 

störst på byxor i Sverige. Så många kunder 

kan inte ha fel.

Vi ska bli ännu bättre på byxor. Vårt mål är 

att det alltid ska finnas ”en byxa för varje 

kropp” i våra butiker.  

Även inom toppar är KappAhl marknadsle-

dande i Sverige. Här är det viktigt med 

 variation. Därför kommer det in nyheter till 

butikerna varje dag. 

Festkläder och ”mjuka paket” är vi också 

ledande inom. Undersökningar visar att  

KappAhl är den butik som kunderna tänker på 

när det ska köpas presenter eller kläder till fest. 

Detta märks bland annat tydligt i julhandeln, då 

även underkläder och natt- och mysplagg står 

för en betydande del av försäljningen. 

Vad var nytt under 2008?

Under våren 2008 lanserade vi ett nytt kläd-

märke, Number One. Det har en klassiskt 

modern stil med preppy-känsla. Det togs 

emot väl i butikerna. 

Under våren började vi även sälja läckert 

designade läsglasögon – som ger våra 

 kunder ytterligare en möjlighet att visa sin 

personlighet. Priset är bra, vilket gör att 

 kunden kan köpa två par och matcha till 

 kläderna för dagen. Även denna satsning var 

mycket lyckad.

Hur ser försäljningen ut?

Försäljningen går bra. KappAhl Kvinna 

omsatte 2,7 (2,6) Mdr SEK under 2007/2008. 

KappAhl Kvinna är störst i Sverige inom sin 

målgrupp, med en marknadsandel på 8,0 (8,0) 

procent (marknadsundersökningsföretaget 

GfK augusti 2008). Vi är starka på de andra 

marknaderna också, där vi också ser tillväxt. 

KappAhl Kvinna är därmed det största verk-

samhetsområdet inom företaget. 2007/2008 

stod det för cirka 58 (57) procent av koncer-

nens omsättning.*

Några saker som sker nästa år?

Under året har vi påbörjat ett fokuserat 

arbete med byxor för att stärka vår ledande 

position. Vi ser över allt från design, pass-

form, modellserier och storlekar till etikettering, 

exponering och påfyllningsmetoder. 

Vi fortsätter även att utveckla vårt erbju-

dande inom accessoarer. Det ska alltid finnas 

en överraskning för kunderna när de kommer 

in till oss. En annan fördel med accessoarer, 

likt de skor vi sålde med framgång i fjol, är att 

de förstärker modekänslan i det vi erbjuder. 

Modet att 
designa det 
många gillar

Målgrupp – Kvinna

* Koncernens segmentsredovisning utgår från geografiska marknader. För information om de olika segmentens utveckling se sidorna 48–49.



  

Viktiga händelser under året

•  Under våren 2008 lanserade vi ett nytt 
klädmärke, Number One. Det togs emot  
väl av kunderna. 

•  Vi fortsatte vår satsning på accessoarer, bland 
annat med läckert designade läsglasögon. Även 
här nådde vi försäljningsframgångar. 

•  Under 2008 fokuserade vi på byxor för att 
stärka vår position inom området.

58%

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

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

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

XLNT är snyggt skurna och 
designade plagg för den 
kurviga kvinnan. Kollektio-
nen finns i storlek 44–56.

Mjuka och behagliga 
plagg som ger möjlig-
het att vara välklädd 
även under mysiga och 
lediga stunder.

Number One är en ny 
kollektion i klassiskt 
modern stil med 
preppy-känsla.

Erbjudande

Andel av KappAhls totala 
nettoomsättning
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Vem riktar vi oss till och varför?

KappAhl Barn erbjuder ett brett sortiment 

för de allra minsta barnen upp till ”tweens”, 

som befinner sig mellan barn och tonåring. 

Vårt mål är att vara förstahandsvalet till både 

vardag och fest, året om.

Alla vet att barn utvecklas i raketfart. 

Behoven av kläder utvecklas i samma takt. 

Den nyfödde bäbisen och den glatt ”vatten-

pölsplaskande” två-åringen behöver vissa 

typer av plagg. Den trädklättrande fem-

åringen behöver andra. 

De flesta köpen till de mindre barnen upp-

står oftast efter ett tydligt behov av en viss 

typ av plagg, exempelvis klänning till födelse-

dagskalaset eller en extra uppsättning regn-

kläder till dagis. Här är det extra viktigt med 

bra funktionella kläder i säsongens rätta 

 färger och modeller.

För de äldre tjejerna och killarna är det 

annorlunda. ”Tweenisarna” är mer uppdate-

rade och vet vad de vill ha. De är mer mode-

medvetna och bestämmer själva sitt klädval 

i stor utsträckning. Här är rätt modekänsla 

och bekvämlighet viktigt. 

Hur blir vi kundernas första val?

Skillnaderna mellan åldrar och behov gör att 

det ställs stora krav på vår förmåga att hamna 

rätt i designen. Det är en utmaning vi älskar. 

Våra designers på KappAhl Barn lägger 

varje år ned tusentals timmar på att skapa 

kläder med hög modegrad och funktionalitet. 

Det skapas nya plagg varje dag. Samtidigt 

är vi noga med detaljerna. Varje vecka 

 kommer det hit barnmodeller i olika åldrar, 

storlekar och former för att testa kläderna, 

så att vi kan vara helt säkra på att de sitter 

snyggt, att funktionen är den bästa och att 

de är bekväma. 

Vi ser en ökad efterfrågan på miljömärkta 

produkter. Därför är alla basplagg i baby-

sortimentet miljömärkta – likaså majoriteten 

av basplaggen till de större barnen. 

Vad är vi extra duktiga på?

Responsen från våra kunder visar entydigt 

att vi är duktiga på att erbjuda rätt kläder till 

de äldre tjejerna och killarna. Framgångarna 

med jeansvarumärket lab Industries är ett 

av många kvitton på det. 

Vi har en stark position på byxor. I sam-

band med skolstarten sålde vi hundratusen-

tals byxor och jeans på bara några veckor. 

Vi har också stärkt vår position hos småbarns-

föräldrar, med hjälp av ett breddat urval. 

Dessutom är vi starka inom underkläder. 

Vår satsning på designade killkalsonger har 

varit en succé, precis som pyjamasar för de 

mindre barnen. 

Vad var nytt under 2008?

KAXS relanserades under våren som en 

 kollektion för de mindre barnen, från 50 till 

128 cl. Profilen är lekfulla vardagskläder 

med mycket färg. Många av plaggen har 

en unisexkänsla. Samtidigt lanserades 

Comp, i 122–170 cl, där vi erbjuder 

 vardagskläder med en sportig känsla. 

Båda satsningarna slog mycket väl ut. 

För att förenkla för våra kunder föränd-

rade vi indelningen i butikerna till kids och 

”tweens” istället för kille och tjej. 

Hur ser försäljningen ut?

Försäljningen går bra. Bland årets stor- 

säljare fanns jeans, huvtröjor och shorts. 

Det bidrog till att KappAhl Barn ökade 

sin omsättning till 1,3 (1,2) Mdr SEK under 

2007/2008. KappAhl Barn hade en mark-

nadsandel på 12,0 (12,3) procent på den 

största marknaden, Sverige (marknads-

undersökningsföretaget GfK augusti 2008). 

På de övriga marknaderna, som exempelvis 

i Polen, är tillväxten mycket stark. Idag 

står KappAhl Barn för 27 (27) procent av 

KappAhls totala omsättning.* 

Några saker som sker nästa år?

Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt 

 byxerbjudande. Här är vi redan mycket 

starka och har en god möjlighet att stärka 

positionen ytterligare. likadant är det på 

basplaggen och våra ekologiska produkter. 

Småbarnsföräldrar är en viktig målgrupp. 

Ofta lider de av tidsbrist. För att göra upp-

levelsen i butik kul och enkel kommer vi att 

utveckla vår hemsida så att de kan gå igenom 

sortimentet hemma, innan de kommer till oss.

Design som 
växer från baby 
till ”tween”

Målgrupp – Barn

*  Koncernens segmentsredovisning utgår från geografiska marknader. För information om de olika segmentens utveckling se sidorna 48–49.



  

Viktiga händelser under året

•  KAXS relanserades under våren som en kollektion 
för de mindre barnen, från 50 till 128 cl. 

•  Lansering av Comp, i 122–170 cl, där vi erbjuder 
vardagskläder med en sportig känsla. 

•  För att förenkla för våra kunder förändrade vi 
indelningen i butikerna till kids och ”tweens” 
istället för kille och tjej. 

27%

Andel av KappAhls totala 
nettoomsättning

Baby stl 50–86 cl
Mjukt och skönt mode för de yngsta.

KappAhl stl 86–128
Busigt och tåligt mode för flickor och pojkar.

KappAhl stl 122–170 
Stilsäkert och bekvämt mode för tjejer och killar.

KAXS 50–128 cl. 
Lekfulla och färgglada 
vardagskläder av hög 
kvalitet för både flickor 
och pojkar. 

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

122–170 cl
Sportigt vardagsmode för 
 tjejer och killar.

Allt från underkläder och 
sockor till nattplagg och 
morgonrockar.  

Erbjudande
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Målgrupp – Man

Vem riktar vi oss till och varför?

KappAhl Man riktar sig till män mellan 30 

och 50 år.  Vårt mål är att de ska kunna klä 

sig snyggt med hjälp av oss – oavsett om 

det är till vardag eller fest. 

Vi har nog alla hört talesättet ”bakom 

varje framgångsrik man står en kvinna”. Vi 

vet inte om det är sant. Men en sak är säker: 

bredvid många välklädda män står det en 

kvinna med god smak. Ungefär vartannat 

herrplagg i våra butiker köps av kvinnor. 

Det här kan tolkas som att män inte är 

intresserade av att klä sig snyggt. Det är fel, 

studier visar att män är lika fåfänga som 

kvinnor. Skillnaden är snarare att män gene-

rellt sett tycker att det är tråkigare att handla. 

Detta är något som vi har gjort till vår uppgift 

att ändra på. Det ska vara enkelt för män att 

handla hos oss. Och det ska vara kul. 

Bland yngre män börjar vi se ett annor-

lunda beteende. De lägger gärna mer tid på 

att shoppa och tar ofta med sig en kompis 

som smakråd. De har höga krav på design 

och vill gärna överraskas med något extra. 

Detta är något vi kommer att se mer av. 

Hur blir vi kundernas första val?

Vi ser våra kunder framför oss redan på idé- 

och designstadiet, vad de olika karaktärerna 

vill ha och försöker tänka på varje liten detalj: 

från strumpa upp till krage och hur allt ska 

kombineras. 

Eftersom män generellt sett vill lägga 

 mindre tid i butikerna gör vi det enkelt för 

dem, bland annat genom att dela in 

 kläderna i tydliga stilar: ”Jeans/Casual” 

som har en avslappnad fritidskänsla och 

”Semidressat/Dressat” där man hittar stick-

ade överdelar, kavajer, slipsar och kostymer 

som känns rätt till kontoret eller festen. 

I butiken förenklar vi genom att visa 

 kombinationsmöjligheter på bilder, dockor, 

upphängning och bord. Det gör att kunderna 

får inspiration och känner sig trygga med 

sina val. Vi använder även tydlig information 

om plaggen med hjälp av tydliga etiketter. 

Detta är viktigare för män än för kvinnor. 

Vad är vi extra duktiga på?

Precis som på våra andra avdelningar är vi 

bra på att designa byxor och jeans. Beviset 

för det hittar vi i försäljningsstatistiken. För 

att vara helt säkra på att träffa rätt med både 

utseende och passform testar vi alltid våra 

modeller på ”levande provdockor”.  

Vi är även duktiga på underkläder. Våra 

kunder vill ha designade underkläder, som 

står för ”det oväntade”. Jackor är en annan 

produktgrupp som vi är kända för att vara 

bra på.

Vad var nytt under 2008?

Den största förändringen var att vi gjorde 

om vår dressade kollektion, Madison. Tidi-

gare var den begränsad till kostym, skjorta 

och slips. Nu innehåller den även stickat 

och trikå, som ger fler semidressade 

kombinationsalternativ. 

Vi har även gjort en satsning på det externa 

märket U.S. Polo, som slagit väl ut. 

Dessutom har vi utvecklat vårt jeanssorti-

ment och ökat kombinationsmöjligheterna 

i kollektionerna – till exempel mellan byxor, 

tröjor och skjortor. 

Hur ser försäljningen ut?

KappAhl Man omsatte 0,7 (0,7) Mdr SEK 

under 2007/2008. Bland årets storsäljare 

finns jackor, shorts och t-shirts. 

KappAhl Man är näst störst på den 

svenska marknaden med en andel på  

5,9 (6,5) procent vid (marknadsundersök-

ningsföretaget GfK augusti 2008) och på 

de övriga geografiska marknaderna har 

området vuxit. 

Områdets andel av koncernens totala 

omsättning uppgår till cirka 15 (16) procent.* 

Några saker som sker nästa år?

Vi kommer att fortsätta vår utveckling inom 

”Semidressat/Dressat”, bland annat genom 

ett ökat utbud av kostymer, dressade 

 skjortor och slipsar. Vi kommer även att 

 fullfölja satsningen inom byxor, där vi redan 

har en stark position. 

Här hittar man 
kombinationer 
för alla tillfällen 

*  Koncernens segmentsredovisning utgår från geografiska marknader. För information om de olika segmentens utveckling se sidorna 48–49.



  

U.S. Polo Association etablerades 1890 
och är det amerikanska hästpoloförbundets 
officiella varumärke. Avslappnat men väl-
klätt mode med kläder i klassiskt snitt för 
både arbete och fritid.

Sober och välklädd stil med 
välskräddade, moderna plagg 
som följer modets sväng-
ningar i färg och mönster. 

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

Underkläder, strumpor samt 
natt- och badplagg.

Viktiga händelser under året

•  Under året breddades vår dressade kollektion, 
Madison, vilket leder till fler kombinations-
alternativ för kunderna.

•  Under 2008 utvecklade vi även jeanssortimentet 
och ökade kombinationsmöjligheterna i 
kollektionerna – till exempel mellan byxor, 
tröjor och skjortor.

15%

Andel av KappAhls totala 

nettoomsättning

Erbjudande
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Man skulle kunna säga att design är A och 

O för oss. Men så är det inte riktigt. Här är 

det kunderna som är vårt allt. Det präglar 

vårt sätt att designa. Vi har kunderna fram-

för oss hela vägen från första idén till färdigt 

plagg och kollektion. Vi måste ha klart för 

oss hur hon vill matcha plaggen, vilka skor 

hon har och hur hon vill använda sina kläder. 

Det ställer höga krav på vår förmåga att 

se bortom produkten och in i det som bra 

design verkligen är: snyggt på kunden.

Tiotusentals designtimmar varje år

Man kan lätt tro att det är tidskrävande att 

jobba på vårt sätt. Det är sant. Vi har fler än 

35 designers. De lägger ned tiotusentals 

timmar på att designa plagg som våra 

 kunder älskar. Varje dag tas det fram nya 

modeller – och varje vecka kommer det 

”levande provdockor” till designavdelningen 

och testar kläderna så att vi garanterat hittar 

den perfekta formen för våra kunder. Det 

gör att vi träffar rätt oftare än om man bara 

stirrar sig blind på plagget i sig. Det här är vi 

mycket måna om. För den bästa marknads-

föringen vi kan få är när våra kunder får höra 

”Vad snygg du är, var har du köpt den?”.

Kundorientering bygger framgång

Designinriktningen, som alltså är kundorien-

terad snarare än produktorienterad, är viktig 

för att förstå KappAhls framgångar på 

senare år. Vi har på de senaste åren ökat vår 

årliga försäljning till totalt 60 miljoner plagg. 

Inte nog med det. Vårt arbetssätt gör att 

vi träffar mitt i prick när det gäller modet, 

storlekar, kvaliteter och pris. Det ger ökad 

andel försäljning till fullt pris och därmed 

högre lönsamhet. Så tänker vi fortsätta, 

genom att ständigt se över och förfina vår 

arbetsmodell. 

Inspiration utifrån

Vår arbetsmodell handlar i hög utsträckning 

om att sporras av varandra, bland annat i 

våra ”Trend- & Tendens”-möten. Där visar 

designteamen kommande trender och 

 diskuterar heta modeteman som väntas 

skölja in med kraft om åtta till tio månader. 

För att hitta rätt här måste vi ha känsel-

spröten ute, bortanför våra väggar. Det gör 

att vi reser en hel del. Våra designers hämtar 

till exempel inspiration i gatumodet i världens 

modemetropoler, musikvideos, sportevene-

mang och litteratur. Men även från interna-

tionella textilmässor och modevisningar. De 

letar även i professionella modedatabaser 

och hos branschorganisationer. När våra 

designers hittar en stark modevåg letar de 

upp rätt material och anpassar sedan 

intrycken till kläder som tilltalar våra kunder. 

Samtliga kollektioner stäms av mot varan-

dra så att vi är säkra på att ha ett mode som 

stämmer väl överrens med KappAhls över-

gripande syn på det rådande modet. 

Design som placerar oss  
mitt i modet

Idé och design

Värdekedjan

Prisvärt mode. Det är vad vi vill att våra kunder ska tänka när de hör någon säga ”KappAhl”. 
Sådant sker inte tack vare en enstaka lyckoträff. Kundnöjdhet och lojalitet är något vi måste 
 förtjäna varje dag – ofta genom hårt arbete som kunden aldrig ser. Vår kundorienterade affärs-
modell präglar därför varje steg i värdekedjan, från idé och design till försäljning i butik. På de 
 följande sidorna kan du ta del av hur vi arbetar i varje led.

Vår design är kundfokuserad  
snarare än produktorienterad.  

Det är en av de främsta orsakerna till 
framgångarna under senare år. 
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All vår produktion sker hos utomstående 

företag. Det gör att vi inte är beroende av 

någon enskild leverantör. Det ger stor flexi-

bilitet eftersom vi lätt kan byta till en annan 

leverantör av samma slag, fast bättre. 

Dessutom innebär upplägget att vi inte 

binder en massa kapital i fabriker. Vi investe-

rar hellre pengarna i nya butiker som gör att 

vi kan nå ut till än fler kunder. 

Tillvägagångssättet gör även att vi lätt 

kan byta produktionsmetod, om våra plagg 

kräver det. Det hade varit svårt om vi själva 

investerat tungt i maskiner som är begrän-

sade till en viss typ av produktion, och som 

kräver ett visst kapacitetsutnyttjande för att 

vara lönsamma. 

Stort urval av leverantörer

Vi köper in från knappt 200 leverantörer. Ett 

30-tal av producenterna levererar ungefär  

60 procent av den totala volymen. Huvud-

delen av inköpen görs i Asien. Närmare  

70 procent av plaggen kommer därifrån. 

Resten köps in i Europa. Anskaffningen  

och leveranserna samordnas av KappAhls 

leverans- och produktionsavdelning som  

har ett nära samarbete med företagets 

inköpskontor runt om i Asien och Europa. 

Inköpskontoren följer upp kvalitet, pris och 

uppförandekod. 

Noga med kvaliteten

Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring, med 

tydliga direktiv och frekventa stickprover 

genom samtliga steg i produktionsproces-

sen. Det lönar sig. Andelen plagg där det 

uppstått ett fel i produktionen är numera för-

svinnande liten, inte ens en promille.

Inköpskontoren kontrollerar även att leve-

rantörerna efterlever KappAhls uppförande-

kod och följer upp deras miljöarbete.

De letar även efter nya leverantörer, över-

vakar så att varusändningarna sker i tid och 

hamnar rätt samt hanterar exportadministra-

tionen. Kort sagt, de är KappAhls förlängda 

arm in i viktiga inköpsländer.

Vi syr ihop allt med säker hand

Tillsammans med KappAhls designers vilar 

ett stort ansvar på inköparna för att se till att 

det som landar på butikernas dockor, galgar 

och hyllor har rätt ”sälj i sig”. Ordet inköpare 

hos oss skulle därför lika gärna kunna kallas 

för ”sälj-köpare”. 

Det är inköparna som ytterst avgör vilka 

plagg som ska tillverkas och hur stora voly-

mer som ska tas fram och när. Inköparna 

sätter även priser på varje enskild produkt. 

Detta är vi erkänt duktiga på. KappAhl har 

pekats ut som en av de mest prisvärda 

 butikerna av den svenska tidningen Market. 

Sju inköpskontor som stöd

Dessutom förhandlar inköparen om inköps-

priser med stöd från inköpskontoren i Bang-

ladesh, Indien, Kina (2), litauen, Turkiet och 

Ukraina. De kan även göra förändringar i 

designen av vissa plagg, till exempel för att 

underlätta tillverkningen. 

Inköparna ansvarar för bruttovinsten på 

försäljningen av de plagg som teamet köper 

in. De följer upp varje enskilt plagg, från 

inledande design och produktion ända ut i 

butik. Det är också deras ansvar att besluta 

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

sänkas. 

Säkert mode – en självklarhet

KappAhls kläder ska vara säkra ur hälso- 

och miljösynpunkt och fria från skadliga 

ämnen. För att bidra till en renare produktion 

kräver KappAhl att leverantörerna följer 

 gällande miljölagar och att de dessutom upp-

fyller KappAhls egna krav, som är hårdare än 

nordisk lagstiftning. Företaget följer också 

noga forskning och utveckling på kemikalie-

området.

Inköp

Tillverkning

Inköp som 
ska sälja 
snabbt

Inköparna avgör vilka plagg som ska 
tillverkas, när det ska ske och i vilken 
volym. De sätter även priset på varje 
enskilt plagg. Det lyckas väl. KappAhl 
har pekats ut som en av de mest pris-
värda butikerna av tidningen Market.

Vår tillverkning sker hos 
underleverantörer. Det 

leder till hög flexibilitet, 
eftersom vi lätt kan byta 

till en bättre lösning. 
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Att ha rätt plagg i rätt kvantitet på rätt plats vid rätt 

tillfälle är inte bara bra. Det är nödvändigt. Med 

dagens hårda konkurrens och höga tempo i modet 

kan varorna inte komma för tidigt, eller för sent, för 

då riskerar vi att tappa försäljning och tvingas göra 

prissänkningar. 

Därför har vi gjort stora investeringar för att effekti-

visera varuflödet, vilket gör att vår distribution är i 

nivå med de bästa i branschen, mätt i effektivitet.

Anläggning i toppklass

Vår distributionscentral ligger vid huvudkontoret i 

Mölndal, utanför Göteborg. Den är modernast i norra 

Europa och i stort sett helt automatiserad. Varje år 

passerar cirka 60 miljoner plagg genom anläggningen. 

Men kapaciteten kan ökas till cirka 100 miljoner plagg 

genom mindre tilläggsinvesteringar.

Härifrån sköts varustyrningen för samtliga markna-

der. Distributionssystemet förfinas hela tiden när det 

gäller styrning av kvantiteter, timing, storlekar och 

 färger samt anpassning utifrån klimatet i de regioner 

där butikerna finns. Det bidrar till ökad försäljning och 

minskar andelen varor som reas – vilket givetvis är 

positivt för lönsamheten.

Täta leveranser till butik

De flesta varorna går direkt ut till butik. Redan på till-

verkningsorten förses leveranserna med streckkoder 

enligt elektroniska packlistor. 

lagerytan i våra butiker är liten eftersom butiks-

ytan primärt ska utnyttjas till försäljning. Det gör  

att timingen är viktig i distributionen. Butikerna får 

påfyllning tre till fyra gånger per vecka, eller ännu 

oftare om försäljningen kräver det. 

De flesta transporterna från tillverkningslandet sker 

med båt av kostnads- och miljöskäl. Flygtransporter 

används endast i undantagsfall, om det är affärs-

mässigt nödvändigt.

Distribution 
i världsklass 
från fabrik 
till butik

Distribution

Lagerytan i butikerna är liten  
eftersom ytan främst ska användas till 

 försäljning. Det gör att timingen  
är viktig i distributionen – varje butik 

får påfyllning flera gånger i veckan. 

Värdekedjan
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Bakom de senaste årens försäljningsfram-

gångar inom KappAhl döljer sig en stark 

övertygelse: vår verksamhet är beroende av 

att kunderna är mer nöjda med oss än med 

andra. Då kommer de tillbaka till våra butiker, 

kanske med en vän som också vill hitta 

något fint till sig och sin familj. Så enkelt är 

det – i alla fall på papperet. 

I själva verket ligger det stora ansträng-

ningar bakom framgångarna, hela vägen 

från idé och design fram till marknadsföring, 

varuvisning och kundservice. För varje steg 

vi tar i denna kedja ser vi kunden framför 

oss, så att de alltid ska hitta det de vill ha, 

och det de inte visste att de vill ha men som 

de blir glatt överraskade över att få. Här 

spelar arbetet i butikerna en central roll.

Enkelt och lustfyllt att handla 

Vår ambition är att alltid försöka addera  

det lilla extra i butikerna, där allt i vår verk-

samhet knyts ihop till en lustfylld upplevelse 

för våra kunder. Ett område där vi försöker 

ge nya infallsvinklar är inom varuvisningen, 

så att det blir lättare för kunderna att hitta 

och matcha olika plagg. Här använder vi 

tydliga manualer, som gör att teman och 

koncept exponeras på ett enhetligt sätt i  

alla butiker. Varuvisningen samspelar dess-

utom med de annonskampanjer vi kör i 

media, via webben och direktreklam hem i 

brevlådan och till mobilen. Så att kunderna 

snabbt känner igen sig och hittar det som 

är aktuellt.

Vi vill överraska  

Vi tycker om att överraska i vår varuvisning. 

Utöver att det ska ge våra kunder nya idéer 

så får det gärna vara lite kul. Det ligger i vår 

natur. Som exempelvis när all personal gick 

runt i pyjamasar och mysiga tofflor i vår butik 

i Askim, Norge, under en dag. Det ledde inte 

bara till glada kunder och ökad försäljning. 

Det uppmärksammades även av media.  

Vi ser löpande över våra butiker och 

anpassar provrum, kassor, arbetsytor, 

 ljussättning och klädernas placering i lokalen. 

Målet är att göra butikerna mer attraktiva, 

tydliga och inspirerande – så att det blir 

 enklare för kunden att hitta de kombinationer 

hon eller han vill ha. Arbetet fungerar väl. 

Våra kunder handlar i snitt 2,2 plagg per 

köp. Anpassningarna ska även leda till att 

 kundernas väg genom butiken flyter i rätt 

tempo och förbi rätt erbjudanden. 

Rutiner och rätt teknik

För att inte uppfinna hjulet en gång till arbetar 

vi utifrån enhetliga rutiner och har ett system 

för utbyte av erfarenheter mellan butiker i 

samma storleksklass. 

Ny teknik och tekniska hjälpmedel bidrar 

till ökad smidighet. Vi har exempelvis ett 

effektivt lagersystem som hjälper oss att 

hålla lämplig påfyllnadstakt av varorna. 

 Försäljning och lageromsättning kan följas i 

realtid. Det i kombination med väl planerade 

kampanjer bidrar till att en så stor andel av 

varorna som möjligt kan säljas till fullpris.

Butiksförsäljning  
– 150 000 000 besökare 
kan inte ha fel

Butik

Ambitionen är att fortsätta växa via etablering 
av nya butiker, främst i shoppingcentra och  

i mindre och medelstora städer – men även 
genom ökad försäljning i befintliga butiker.  
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Välkomnas av hyresvärdarna

Vår långsiktiga strategi är att öppna 20–25 

nya butiker per år. Inför en nyetablering görs 

omfattande analyser av potentialen på den 

aktuella platsen. Attraktiva lägen med bra 

kundströmmar är ett måste för att vi ska 

 etablera oss. Vi tittar även på faktorer som 

konkurrentsituation och konsumtionsmönster. 

Under 2007/2008 öppnade vi 22 butiker. 

Vi är omtyckta av hyresvärdarna. De vet att 

vi lockar mycket folk till området, vilket höjer 

värdet på övriga lokaler. Det gör att vi per 

den 31 augusti har kontrakt på ytterligare 

57 butiker. 

Många nyetableringar tar lång tid att 

 planera, exempelvis om butiken ska ligga i 

ett nytt köpcentra som fortfarande befinner 

sig på skisstadiet. Ibland kan det gå mycket 

fort. Om rätt lokal, i ett befintligt köpcentra, 

plötsligt blir ledig kan nyetableringen hanteras 

på några få månader, ibland ännu snabbare.

Flytt till bättre läge

Att flytta en butik kan innebära ett lyft för 

hela verksamheten. Orsaken kan vara att 

den befintliga butiken är för liten, att ett nytt 

köpcentra byggs eller att ett annat område 

i en viss stad bedöms ha en intressantare 

potential. Resultaten visar att de hittills gjorda 

omlokaliseringarna lett till ökad lönsamhet.

Vi kan även välja att helt avveckla de 

butiker som inte lever upp till de långsiktiga 

målen, om det inte finns några alternativa 

lokaler på orten. Även här är analysen 

omfattande. Översynen av butiksnätet har 

accelererat på senare år och många föränd-

ringar har genomförts. 

Regelbundna renoveringar

I snitt genomförs cirka 30 större ombyggnads-

projekt per år i butiksnätet. Insatserna kan 

handla om att sätta upp nya väggar, ersätta 

vanliga trappor med rulltrappor och installera 

ny belysning som förstärker intrycket av 

varuvisningen. Dessutom byggs kassorna ut 

för att underlätta för både kunder och perso-

nal. Vi gör även mindre underhållsinsatser, 

som till exempel målning och golvarbeten. 

Våra mätningar visar att kunderna blir mer 

positiva till butiken efter dessa förbättringar. 

Det gör att butiksmiljön alltid håller högsta 

klass, känns ljus, rymlig och behaglig, men 

också är praktisk att röra sig i. 

Viktigt med rätt bemanning

För att kunna ha högsta möjliga kundservice 

gäller det att ha en god balans i beman-

ningen så att vi kan möta kundernas för-

väntningar på bra service och samtidigt ha 

kostnaderna under kontroll. Bemanningen 

följer variationerna i efterfrågan mellan olika 

veckodagar och säsonger. Idag arbetar 

cirka 75 procent av våra butiksanställda 

 deltid och övriga heltid. 

Varje år går över 1�0 miljoner besökare  
in genom dörrarna till våra butiker  
i Sverige, Norge, Finland och Polen.  

Vid utgången av räkenskapsåret  
�00�/�00� hade vi totalt ��1 butiker.  

Det är 1� fler än under �00�/�00�. 

Värdekedjan

Butik
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Vi är prisvärt mode för många människor, 

både i det vi säger och det vi gör. Vårt sätt 

att tänka, som sätter kunden i fokus i 

samtliga perspektiv, löper som en röd tråd 

genom all marknadskommunikation. Det 

bidrar till en tydlig profil – att vi uppfattas 

som ett inspirerande och mänskligt mode-

företag som bryr sig om och förstår våra 

kunder. 

Här, i den kundorienterade identiteten 

och profilen, ligger en av de viktigaste 

orsakerna bakom vår starka marknads-

position och de senaste årens försäljnings-

framgångar.

Personliga erbjudanden ökar

Butikerna är vår viktigaste kommunikations-

kanal. Här ska kunderna få inspiration och 

hjälp att hitta rätt mode. Men för att locka 

besökare används en mediemix som 

täcker allt från reklam i breda medier till 

kommunikation i butik. Våra CRM-aktivi-

teter, i form av direktreklam, baseras på 

kundrelaterad information som samlas in 

via våra lojalitetsprogram. Idag används 

sms och e-mail allt oftare för att skicka 

personliga erbjudanden till kunderna.

Framgång via kort

Vi har fortsatta framgångar med våra 

populära kundklubbar och kort. Det här är 

en viktig marknadsföringskanal, eftersom 

kortkunderna visar större lojalitet och 

handlar för mer än den genomsnittliga 

kunden. 

Våra lojalitetsprogram finns på samtliga 

marknader. I Sverige är Medmerakortet, 

KF:s medlemskort, knutet till programmet. 

I Norge arbetar KappAhl med Coop NKl-

kortet medan KappAhl Club används i 

Finland och Polen.

Vi följer 
den röda 
tråden

Marknadsföring

Vårt kundfokus, som mynnar ut i prisvärt mode till 
många människor, löper som en röd tråd genom all 
marknadskommunikation. 
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Vi var först med miljöcertifiering 
Nu tar vi kampen 
för en hållbar 
utveckling ett 
steg längre ...

Hållbar utveckling

Systematiskt arbete som ger resultat

Dagens och morgondagens kunder vill ha 

mer av oss än prisvärt mode och bra service. 

De ställer även krav på vårt förhållningssätt 

gentemot omvärlden. Det är något vi ser 

 positivt på och tar på stort allvar. 

Därför jobbar vi systematiskt med att bidra 

till en hållbar utveckling samt att hantera 

påverkan genom hela flödet: från design, 

 produktion och transport till lager och butik. 

Arbetet utgår från två centrala dokument: 

uppförandekoden och miljöpolicyn. 

Varit med och utformat BSCI:s kod

Sedan 2004 utgår arbetet från BSCI:s uppfö-

randekod (Business Social Compliance Initia-

tive), där vi varit delaktiga i framtagandet. Den 

baseras i grunden på FN- och IlO-konventioner. 

Samtliga knappt 200 huvudleverantörer har 

skrivit under att de och deras underleverantörer 

ska följa koden som omfattar områden som 

arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, barnarbete, 

löner och arbetstider. Varje år revideras minst  

30 procent av KappAhls leverantörer inom 

ramen för BSCI av externa revisionsföretag.  

Parallellt med de externa revisionerna har  

vi egna löpande inspektioner. De genomförs  

av många egna inspektörer med speciell 

utbildning och yrkeserfarenhet, som är  

placerade på våra produktionskontor. De 

granskar årligen hur varje leverantör följer 

koden. I praktiken innebär det ett flertal  

besök per år. Vid behov får leverantören  

en åtgärdsplan, som följs upp vid nästa  

besök. På så vis får leverantörerna hjälp  

med att ständigt förbättra sig.  
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Våra regler för hållbara produkter

För oss är det en självklarhet att modet vi 

erbjuder är framtaget utifrån en tydlig håll-

barhetstanke. Det här är inte en ny idé för 

oss. Vi har jobbat med miljö- och hälso-

märkta kläder sedan 1993. Idag är hela 6 

miljoner av våra plagg märkta med Öko-Tex 

Standard 100, EU-blomman, Organic Cotton 

eller Organic linen.  

Vi använder vår ”Test- och tillverknings-

anvisning” som leverantörerna måste följa. 

Detta är ett område som vi jobbat med i 

många år. Anvisningen omfattar bland annat 

 förbjudna kemikalier, fysiska krav och barn-

säkerhet i plaggen. Projektet ”No Risk”, som 

startades under våren 2008, är ett av initiati-

ven för att undvika förbjudna kemikalier. 

Vi är proaktiva

I en verksamhet som vår är det viktigt att 

identifiera de hållbarhetsrisker som finns och 

därefter vidta åtgärder där det är nödvändigt. 

De områden som är särskilt viktiga i vår 

verksamhet är kopplade till tillverkning, som 

främst sker i Kina, Bangladesh och Indien. 

Först i världen med ISOcertifiering

Vi är och ska uppfattas som ett av bran-

schens mest miljömedvetna företag. 1999 

blev vi den första modekedjan i världen att 

certifieras enligt miljöledningsstandarden 

ISO 14001. ISO-certifikatet omfattar hela 

varuflödeskedjan från design via tillverkning, 

transport och distribution till butik samt verk-

samheten vid huvudkontor, distributions-

central och butiksdriften i Sverige och Fin-

land. Ambitionen är att utöka arbetet så att 

butiksdriften på samtliga geografiska mark-

nader täcks. 

Under de senaste tio åren har vi kontinu-

erligt skärpt kraven inom produktion av 

 garner, tyger och transporter. Under 2008 

genomförde vi bland annat ett pilotprojekt 

inom vattenrening hos fyra leverantörer i 

Bangladesh, något som i förlängningen ska 

leda till minskade utsläpp hos samtliga leve-

rantörer med våtprocesser. 

Sparar både miljö och pengar

På varutransportsidan arbetar vi medvetet 

med att föra över gods till mindre miljöbelas-

tande transportmedel som båt och tåg. 

Samlastning och effektiv ruttplanering 

används även för att spara miljö och pengar. 

Under 2008 har vi gått med i Clean Ship-

ping Index, med krav för att minska påver-

kan från rederier. Vi ställer sedan tidigare 

dessa krav i våra upphandlingar. 

Inköpare och ledning gör flest tjänsteresor 

hos oss. Som första företag i branschen 

 klimatkompenserar vi för deras resor. Under 

2007 avsattes cirka 200 000 kronor till ett 

FN-certifierat vindkraftsprojekt för textil-

industrin i Indien. 

Ett av flera kvitton på att vi gör rätt

Ett tecken på att vi lever upp till hårt ställda 

krav inom hållbarhetsarbetet är att vi är god-

kända som investeringsobjekt för samtliga 

etikfonder hos Swedbank Robur, efter en 

gedigen analys. 

Många samarbeten och engagemang

Vi ser positivt på att jobba tillsammans med 

andra i hållbarhetsfrågor, eftersom det ger 

tillgång till experthjälp och mer kraft bakom 

åtgärderna. Business Social Compliance 

 Initiative, BSCI, Initiativ för Etisk handel, 

 Better Cotton Initiative, Amnesty Business 

Group, Standardiseringsgruppen SIS/TK 

160 om säkerhet i barnkläder och Kemikalie-

gruppen är några av de initiativ som vi deltar i. 

Dessutom sponsrar vi 1,6 miljonerklubben 

och Go Red (hjärt- och kärlsjukdomar), 

BRIS, Hungerprojektet, Erikshjälpen och 

Majblomman. Därtill sponsrar vi stödprojekt 

på de platser där våra produktionskontor 

finns, som till exempel barnhem i litauen 

och stöd till skolor för gatubarn i Bangladesh.

ÖkoTex
Öko-Tex Standard 
100 är det ledande 
märket för textilier 
som testats för 
skadliga ämnen. På 
www.oeko-tex.com finns utförlig infor-
mation om Öko-Tex.

ISO 14001
Miljöledningsstandarden 
ISO 14001 omfattar hela 
varuflödeskedjan från 
design till butik samt verk-
samheten vid huvudkontor,
distributionscentral och 
butiksdriften i Sverige och 
Finland.

KappAhl godkänt av Robur 
Efter en analys av KappAhls arbete inom hållbar-
het, har Robur godkänt KappAhl som investerings-
objekt för samtliga sina etikfonder, inklusive spjut-
spetsfonden Etik- och Miljöfonden. 

EUblomman
EU-blomman är en europeisk miljö-
märkning som kontrollerar hela ked-
jan från råvara till färdigt plagg. läs 
mer på www.blomman.nu
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Medarbetare

Det har gått 55 år sedan KappAhl grunda-

des. Då var det ett litet företag i en källar-

lokal i Göteborg. 

Det råder ingen tvekan om att vi har gjort 

en hel del saker som är rätt under åren som 

gått. För vi har vuxit kraftigt. Idag har vi när-

mare 4 500 medarbetare i butiker och på 

kontor i flera länder och omsättningen har 

ökat flera tusen gånger om. 

För att försäljningen ska kunna växa sta-

bilt, år efter år, krävs det att medarbetarna 

får möjlighet att växa också. Det är vår enkla 

filosofi. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa 

en arbetsplats som uppmuntrar till vidare-

utveckling och egna initiativ – samtidigt som 

målen och riktningen är tydligt utstakade, 

 vilket skapar trygghet. 

Flertal utbildningsmöjligheter

Hos oss finns det en tanke om lärande i det 

dagliga arbetet. Vi är måna om att fånga upp 

nyttiga lärdomar i våra butiker och kontor 

och föra dem vidare till de övriga delarna av 

verksamheten. 

Men det krävs även rena utbildningsin-

satser. Därför har vi utvecklat ett gediget 

utbildningsprogram, med olika kurser för 

olika kompetensbehov. Vi har bland annat 

ledarutvecklingsprogram för dem som är i en 

ny roll. Hit hör bland andra KappAhl Aca-

demy for Store Managers som riktar sig till 

butikschefer samt KappAhl Academy for 

Store Managers Trainees.

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.

En betydande del av kompetens- och 

medarbetarutvecklingen är lokalt koncentre-

rad. Här har butikschefen en nyckelroll. De 

får stöd med råd, riktlinjer och konkreta 

hjälpmedel i utvecklingsarbetet från koncern-

kontoret. 

Sammanlagt deltog 1 200 personer i 

utbildningarna, som tog över 23 000 timmar 

i anspråk. 

Vinnande affärskultur

Värdegrunden för all kompetensutveckling 

finns i affärskulturen. Den sammanfattas 

med orden våga vilja vinna, enkelhet, 

 tydlighet och tempo och synliggörs i 

 organisationen via bland annat interna 

 kommunikationskanaler och koncern-

gemensamma utbildningar. 

Vi vill fortsätta att ligga steget före konkur-

renterna. För att lyckas med det måste vi 

våga vilja vinna. Det uppnås genom enkelhet 

i vardagsarbetet, men också via tydlighet, 

med klara och begripliga mål. Dessutom 

behövs det tempo för att beslut och insatser 

ska ge snabba resultat.

Som en del av personalarbetet har 

 KappAhl även formulerat fem vägar till 

 framgång. 

• Attrahera medarbetare

• Skapa engagemang

• Utveckla kompetens

• leda väl

• Förbättra–Förnya

De fem vägarna präglar aktiviteterna inom 

bland annat rekrytering, utbildning samt 

 karriär- och ledarutveckling – för att med-

arbetarna ska fortsätta att växa, och före-

taget likaså. 

Mångfald alltid före enfald

Motsatsen till mångfald är enfald. Det säger 

sig självt vilket av alternativen vi väljer. Variation 

Våga vilja vinna
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Hos oss finns det en mängd olika yrken. Våra � �00 medarbetare arbetar med 
allt från design, dekoration och butiksförsäljning till inköp, kvalitetskontroll 
och distribution – med stöd av ett effektivt IT- och logistiksystem. Tillsammans 
säljer vi hundratusentals plagg varje dag. För att lyckas med det krävs ett bra 
samarbete mellan alla olika kompetenser, hela vägen från idé till kundservice. 
Det finns två tydliga kvitton på att vi lyckas väl med det. Ett är försäljnings-

ökningen och resultatutvecklingen under senare år. Ett annat är att medarbe-
tarna är nöjda med sin arbetsplats. I den årliga attitydundersökningen får 
 KappAhl toppbetyg, �,1 av � i snitt. ��,� procent av medarbetarna kan dess-
utom rekommendera KappAhl som arbetsplats. Det tar vi som ett gott tecken 
för fortsatt fin utveckling, både för företaget och medarbetarna.
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skapar lust och bidrar till nya idéer och 

arbetssätt som är klokare än de gamla, 

både inom mode och mänskliga relationer. 

Därför behöver vi mångfald när det gäller 

ålder, kön, språk, geografisk och religiös 

bakgrund. Ta till exempel vår butik i Kista 

Galleria, strax norr om Stockholm, där med-

arbetarna representerar 15 nationaliteter och 

behärskar 13 språk. Denna blandning är 

 viktig eftersom det gör att vår verksamhet blir 

en spegling av samhället och av kunderna.

Samverkan med skolor och universitet är 

också något som vi lägger stor vikt vid för 

att fånga upp nya idéer. Det handlar främst 

om utbildning och forskning med koppling 

till handel och design. Under 2008 invigdes 

exempelvis Centre for Retailing på Handels-

högskolan vid Göteborgs universitet, där 

KappAhl är ett av partnerföretagen.  

Vi tar även emot ett stort antal praktikanter 

varje år. Det hjälper oss att profilera företaget 

som arbetsplats, men gör också att den 

egna organisationen kan influeras av nya, 

unga idéer i stort och smått. 

Hälsosamma satsningar

Vi uppmuntrar alla medarbetare till ett aktivt 

liv, som leder till god hälsa. Därför erbjuds 

samtliga ett så kallat motionsbidrag. Det 

finns även ett samarbete med träningsan-

läggningar där våra medarbetare får träna 

till ett reducerat pris.  

Arbetsmiljö är en strategisk fråga för oss, 

vilket bland annat framgår av vår arbetsmiljö-

policy. Målsättningen är att skapa en fysiskt, 

psykiskt och socialt sund och utvecklande 

arbetsplats för alla medarbetare, där risker 

för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 

förebyggs. 

Under året har företaget haft ett utökat 

samarbete med företagshälsovården, som 

fokuserat på medarbetarna i distributions-

anläggningen. I samband med samarbetet 

sjönk antalet frånvarodagar på grund av 

sjukdom markant. Genomsnittligt antal 

 sjukdagar i koncernen uppgick till 5,7 under 

2007/2008.

Toppbetyg till arbetsplatsen

Vårt arbetssätt visar sig fungera väl. För-

utom att försäljningen fortsätter att öka är 

medarbetarna mycket nöjda. Det visas inte 

minst i våra medarbetarsamtal och årliga 

attitydmätningar, KappAhl Attitude Survey. 

Årets resultat pekar på fortsatt mycket 

höga betyg till KappAhl som arbetsplats:  

4,1 (4,1) av 5 i genomsnitt. Det är bättre än 

snittet i branschen, enligt statistik från Mercuri 

International som administrerar undersök-

ningen. En orsak som ofta lyfts fram är den 

tydliga styrningen, där mål, strategier och poli-

cies skapar bra förutsättningar för chefer att 

fatta snabba och väl grundade beslut, sam-

tidigt som medarbetarna ges ett stort ansvar. 

Undersökningen visar även att det finns en 

stolthet över att arbeta på företaget. Hela 96,4 

procent av medarbetarna svarar att de kan 

rekommendera KappAhl som arbetsgivare. 

Medarbetare

Nyckeltal medarbetare

 2007/2008

Tillfredsställelse på jobbet  
(5 är högsta betyg) 4,09

Totalt antal medarbetare 4 160

Genomsnittligt antal heltidstjänster  
(omräknat) 2 744

Andel kvinnor 91,5

Genomsnittlig ålder 33,6

Nettoomsättning per heltidstjänst

Kassaflöde och rörelseresultat  
per heltidstjänst

Totalt antal medarbetare

MSEK
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KappAhl-aktien är sedan den 23 februari 2006 

noterad på OMX Nordiska börs Stockholm, 

Medelstora bolag. En handelspost består 

av 100 aktier. KappAhl-aktien ingår i Stock-

holmsbörsens index för sällanköpsvaror, 

OMX Stockholm Consumer Discretionary. 

Per den 31 augusti 2008 uppgick aktie-

kapitalet i KappAhl till 10 720 000 kronor för-

delat på 75 040 000 aktier. Röstvärdet är en 

röst per aktie. Samtliga aktier äger lika rätt 

till andel av KappAhls tillgångar och resultat.

Kursutveckling och handel

Från räkenskapsårets början till den 31 

augusti 2008 sjönk KappAhl-aktiens kurs 

med 16,7 procent (räkenskapsårets ingå-

ende börskurs är justerad för inlösen av 

aktier med 11 kronor). Det kan jämföras med 

OMX Stockholm All-Share som under perio-

den sjönk med 29,2 procent. OMX Stock-

holm Consumer Discretionary minskade 

under samma period med 26,6 procent. 

Högsta betalkurs var 71,80 kronor den 

6 november 2008 och lägsta betalkurs var 

37,70 kronor den 21 juli 2008. Vid utgången 

av räkenskapsåret var KappAhls börsvärde 

3 362 MSEK och p/e-talet beräknat på årets 

vinst var 7,7.

Under perioden den 1 september 2007 

till den 31 augusti 2008 omsattes totalt 

82 028 667 miljoner KappAhl-aktier till ett 

värde av 4,9 miljarder kronor. Detta innebär 

att varje aktie omsattes 1,1 gånger under 

året, vilket motsvarar en omsättning på i 

genomsnitt 328 115 aktier per dag.

Ägarstruktur

KappAhl hade 11 071 aktieägare den 31 

augusti 2008. Största ägare var Pegatro 

 limited, med ett ägande som uppgick till 

30,0 procent, som till lika delar ägs av 

 KappAhls VD Christian W. Jansson och 

styrelseledamoten Paul Frankenius. Av aktie-

ägarna äger drygt 96 procent fler än 1 000 

Aktien

KappAhlaktien
Fördelning ägarstruktur,  

aktieinnehav

Män, 7,3%

Kvinnor, 4,0%Juridiska, 88,7%

Sverige, 42,0%

USA, 11,6%

Övriga 
Norden, 6,3%

Övriga 
Världen, 0,5%

Övriga 
Europa, 39,6% 

Geografisk fördelning,  
aktieinnehav

Innehav (KSEK)
Antal  

aktieägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)

1–500 7 598 1 447 443 1,9% 1,9%

501–1 000 1 638 1 475 708 2,0%  2,0%  

1 001 –5 000 1 318 3 190 264 4,2%  4,2%  

5 001–10 000 208 1 599 053 2,1%  2,1%  

10 001–15 000 56 710 371 0,9%  0,9%  

15 001–20 000 40 738 514 1,0% 1,0% 

20 001– 199 65 878 647 87,8%  87,8%  

Summa 11 057 75 040 000 100,0% 100,0%

Ägarstorleksfördelning
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aktier. Aktieinnehavet registrerat på före-

tag och institutionella ägare uppgick till 

knappt 89 procent och innehav registrerat 

på icke svenska adresser var 58 procent.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman 2008 en 

utdelning om 4,50 kronor per aktie 

för verksamhetsåret 2007/2008. 

Aktiemarknadsinformation

KappAhls information till aktiemarknaden 

och aktieägarna ska präglas av korrekt-

het, 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.

Kursgrafen justerad för inlösen om 11 kronor under inledningen av 2008.

Kursgrafen justerad för inlösen om 11 kronor under inledningen av 2008.
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Flerårs- och kvartalsöversikt

Nyckeltal

 
sept–aug 

2007/2008
sept–aug 

2006/2007  
sept–aug 

2005/2006
sept–aug 

2004/20051

Omsättningstillväxt, % 3,3% 6,1%  6,9%  –

Rörelseresultat (EBIT) 651 618  530 403

Summa avskrivningar 221 200  177 152

Bruttomarginal, % 62,4% 61,1%  60,2% 58,6%

Rörelsemarginal, % 14,1% 13,8%  12,6% 10,2%

Räntetäckningsgrad (ggr) 8,48 6,61  4,71 3,75

Netto räntebärande skulder 1 979 1 387  1 605 1 685

Netto räntebärande skulder/EBITDA (ggr) 2,27 1,70  2,27 3,04

Soliditet, % 16,4% 28,0%  14,3% 9,7%

Eget kapital per aktie, SEK  7,09 11,86  5,49 3,78

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 7,09 11,86  5,49 3,78

Kassaflöde från löpande versamhet/aktie 9,73 8,89  6,31 10,19

Börskurs, SEK 44,80 64,75 49,70 –

Börsvärde, MSEK 3 362 4 859 3 729 –

P/E-tal (ggr) 7,7 7,4 12,4 –

Direktavkastning, % 10,0% 17,0% 5,0% –

Kurs/eget kapital, % 633% 546% 905% –

Vinst per aktie, SEK 5,81 8,78  4,02 3,52

Utdelning/aktie (föreslagen 2007/2008) 4,50 11,0 2 2,50 2,253

Utdelningsandel, % 77,5% – 62,1% 64,0%3

Antal aktier vid periodens slut 75 040 000 75 040 000  75 040 000 10 366 000

Antal aktier efter utspädning 75 040 000 75 040 000  75 040 000 10 366 000  

1  Perioden september 2004–augusti 2005 är proforma-siffror och har därmed inte blivit reviderade. Koncernen KappAhl Holding AB (publ) uppstod i december 2004 och första 
 räkenskapsåret för koncernen var ett förkortat år som bestod av de åtta månaderna i januari–augusti 2005. Därav att flerårsöversikterna ovan inte innehåller fler jämförbara år.

2 Avsåg inlösen av aktier.
3  Utdelning baserad på antal aktier som gällde vid börsnoteringen, 75 040 000 st. Utdelningsandel beräknas som andel av ett 12-månaders resultat för september 2004–augusti 2005.
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styrelsen och verkställande direktören i Kappahl holding aB (publ), 

organisationsnummer 556661-2312, med säte i mölndal, avger 

 härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 

1 september 2007 till 31 augusti 2008.

Koncernen

Koncernen är verksam inom detaljhandel för försäljning av kläder till 

kvinna, barn och man. i koncernen ingår förutom moderbolaget 

Kappahl holding aB de helägda bolagen Kappahl sverige aB, 

Kappahl fastigheter aB, fastighets aB Betesängen och Kappahl 

mölndal aB, försäljningsbolag i norge, finland och polen samt ett 

inköpsbolag i Kina. Koncernen har dessutom inköpskontor i turkiet, 

litauen, Ukraina, Bangladesh och indien. 

Kappahl sverige aB samt försäljningsbolagen i norge, finland 

och polen ansvarar för butiksförsäljningen i respektive land. en full-

ständig förteckning över koncernbolagen finns i not 27. 

Bolaget i Kina och de utländska inköpskontoren har till uppgift att 

söka nya leverantörskontakter samt ansvara för kvalitetskontroll och 

utföra produktions- och leveransbevakning inom sina närliggande 

marknader. 

Moderbolaget

moderbolaget tillhandahåller vissa koncerngemensamma tjänster. 

Ägarförhållanden

Kappahl holding aB:s tio största ägare per 31 augusti 2008 fördelar 

sig enligt följande:

 Antal aktier
Andel av aktier  

och röster i%

pegatro ltd* 22 511 000 30,0
Catella fondförvaltning 3 883 700 5,2
swedbank robur fonder 3 279 021 4,4
morgan stanley & Co inc, W9 3 207 410 4,3
state street Bank 2 133 802 2,8
seB investment management 2 057 010 2,7
svenska handelsbanken Clients 
aCC:3 2 005 000 2,7
aKtia sparBanK 1 410 000 1,9 
Jp morGan ChaseBanK, W9 1 390 524 1,8
handelsbanken fonder inkl XaCt 1 040 928 1,4
Övriga ägare 32 121 605 42,8
Totalt 75 040 000 100,0

* se not 26 

Räkenskapsårets resultat och väsentliga händelser

Resultat – Koncernen

Nettoomsättning och bruttoresultat

Kappahls nettoomsättning (exklusive moms) under räkenskapsåret 

uppgick till 4 622 (4 473) mseK, en ökning med 3,3 procent jämfört 

med föregående räkenskapsår. Ökningen består av omräkningsdif-

ferenser i utländsk valuta (främst noK) med 1,8 procent, nya och 

stängda butiker 1,9 procent samt utveckling på jämförbara butiker   

–0,4 procent. försäljningsutvecklingen har framförallt under den 

andra halvan av räkenskapsåret påverkats av den tydliga avmatt-

ningen i konjunkturen. trots de betydligt sämre externa förutsätt-

ningarna redovisas en resultatökning.

förutom den gynnsamma valutaeffekten förklaras den totala för-

säljningsutvecklingen främst av butiksexpansionen under räken-

skapsåret, vilken gett en ökning av antalet butiker med 19.

Bruttoresultatet uppgick till 2 882 (2 735) mseK, vilket motsvarar 

en bruttomarginal på 62,4 (61,1) procent. Det visar att bruttomargi-

nalen har fortsatt att hålla sig på en stabil nivå.

Rörelseresultat

försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick totalt till 

2 243 (2 126) mseK, vilket innebär att kostnaderna är något högre 

än föregående år. Ökningen av kostnaderna är framförallt hänförlig 

till ökningen av antalet butiker samt till normal inflation. i årets försälj-

nings- och administrationskostnader ingår en positiv post av 

engångskaraktär om 20 mseK genom att en redovisningsmässig 

reducering skett av pensionsåtaganden i samband med byte av 

pensionslösning för de anställda i den svenska verksamheten.

 Övriga rörelseintäkter om 11,0 mseK avser kompensation för 

lämnat butiksläge. 

Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret uppgår till 651 

(618) mseK, en ökning med 5,3 procent. rörelsemarginalen uppgår 

till 14,1 (13,8) procent. 

Skatter

för räkenskapsåret uppgår den redovisade skatten i resultaträk-

ningen till cirka 27 procent medan betald skatt endast  uppgår till 

cirka 15 procent. Detta beror främst på utnyttjande av förlustavdrag.

Förvaltningsberättelse
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Butiksnät och expansion

Under räkenskapsåret har 22 nya butiker öppnats, sju i sverige, sex 

i finland, fem i norge och fyra i polen. två butiker i norge och en i 

polen har stängts under samma period. i slutet av räkenskapsåret 

uppgick det totala antalet butiker till 291 (272). av dessa finns 138 i 

sverige, 87 i norge, 46 i finland samt 20 i polen.

arbetet med att söka nya butikslägen fortgår enligt plan. Utöver 

de 291 (272) butiker som fanns i drift den 31 augusti i år finns för 

närvarande kontrakt på 57 nya butiker, varav 24 i polen. av de nya 

kontrakten kommer 15 butiker att öppnas under det första kvartalet 

och cirka 30 under helåret 2008/2009. två till fyra butiker kommer 

att stängas under året. Det långsiktiga målet att öka antalet butiker 

med 20 till 25 per år kvarstår.

Antal butiker per land

 
2008- 
08-31

2007- 
08-31

2006- 
08-31

2005- 
08-31

2004- 
12-31

2004- 
08-31

sverige 138 131 130 125   124   122
norge 87 84 81 74   72   72   
finland 46 42 36 32   30   30   
polen 20 15 13 11   9   9   

Totalt 291 272 260 242   235   233   

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. Därutöver valutasäkras varuinköpen i koncernen genom att 

säkring sker av kommande varuflöden med 3-9 månaders framför-

hållning. Valutasäkringen sker med terminer och optioner. en väsent-

lig del av koncernens varuinköp görs i UsD, vilket medför känslighet 

för förändringar i dollarkursen. Ytterligare information finns i not 22.

Finansiering

all finansiering och placering av pengar sker via Kappahl holding 

aB. likvida medel i Kappahl holding Koncernen uppgick den 31 

augusti 2008 till 32 mseK jämfört med 60 mseK den 31 augusti 

2007. Koncernen har dessutom tillgängliga kreditlöften om totalt 

3 150 (1 801) mseK varav 1 971 (1 248) mseK var utnyttjat per 

31 augusti 2008.

Bolagets finansiering utgörs huvudsakligen av banklån och 

checkkrediter. Ytterligare information finns i not 22.

Moderbolagets resultat

moderbolagets omsättning var under perioden 7 (7) mseK och 

resultatet efter finansiella poster 45 (67) mseK.  

Väsentliga händelser

Marknaden

Under våren och sommaren har en tydlig avmattning i konjunkturen 

kunnat märkas vilket också har påverkat modehandeln. samtidigt 

kan noteras att den prognostiserade utvecklingen för den privata 

konsumtionen är bättre i de länder där Kappahl verkar än vad som 

gäller för europa i genomsnitt. normalt påverkas Kappahls kunder 

bara i begränsad omfattning av utvecklingen på de finansiella mark-

naderna eftersom de har förhållandevis lite lån och placeringar i 

aktier. Kraftigt ökande priser för energi och mat är oroande vad 

avser konsumtionsutrymme men Kappahl är väl positionerat för att 

möta en svagare ekonomisk konjunktur.

Kappahls framgång bygger på förmågan att sälja prisvärt mode 

till många människor. i Kappahls kunderbjudande är kvinnor i åldern 

30–50 år med man och barn i fokus. Det är i denna kategori som de 

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

det senaste året fortgår arbetet med att anpassa erbjudanden till 

denna primära kundgrupp. marknadsföringssatsningen You look 

Great fortsätter att vara en bidragande orsak till den starka försälj-

ningen. 

Under räkenskapsåret har det kontinuerliga arbetet med inköps-

priserna pågått. Detta är en nödvändighet både för att kunna ge 

kunderna bra erbjudanden och för att säkra en långsiktigt stark eko-

nomi i koncernen.

Investeringar

KappAhl Holding AB Koncernen

Årets nettoinvesteringar uppgår till 692 (276) mseK. av detta avser 

462 mseK investeringen i fastigheterna där huvudkontoret och 

 distributionscentralen bedriver sina verksamheter. Dessa fastigheter 

hyrdes via ett finansiellt leasingavtal och förvärvades via två aktie-

bolag. av resterande utgör huvudparten 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 koncernens långsiktiga intjäningsförmåga.
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Moderföretaget

förutom företagsförvärven beskrivna under rubriken investeringar, 

Kappahl holding aB Koncernen ovan har inga andra investeringar 

gjorts under året i Kappahl holding aB. anskaffningsvärdena på 

företagen uppgår till 304 mseK.  

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Den privata konsumtionen är en viktig faktor för Kappahl liksom för 

detaljhandeln i stort. Den förväntas fortsätta att öka men i en sva-

gare takt. Det medför en svårbedömd utveckling samtidigt som det 

kan vara positivt för ett företag som Kappahl, som erbjuder mycket 

värde för pengarna. 

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 ett antal risker såväl rörande den egna verk-

samheten som branschen i stort. De flesta riskområden kan hante-

ras genom interna rutiner och kontroller medan vissa styrs mer av 

utomliggande faktorer. riskerna kan delas upp i verksamhetsrelate-

rade eller operativa risker samt i finansiella risker. 

De finansiella riskerna och hanteringen av dessa redovisas mer 

utförligt i not 22. hanteringen av risker beskrivs dessutom i bolagsstyr-

ningsrapporten, sidan 68, under rubriken ”rapport om intern kontroll”.

nedan beskrivs kortfattat de största risk- och osäkerhetsområ-

dena som identifierats samt hur Kappahl arbetar med respektive 

riskområde.

Konkurrens

modebranschen präglas av en intensiv konkurrens både avseende 

sortiment och marknader. främsta konkurrenter är andra kedjeföre-

tag, varuhus, postorderföretag och internethandel inom försäljning 

av kläder till kvinnor, män och barn samt av accessoarer. Konkurrens 

sker även om bra butikslägen och förmånliga hyresvillkor för dessa. 

såväl nordiska som internationella konkurrenter kan ha större finan-

siella, marknadsförings- och andra resurser. De kan därmed ha 

bättre förutsättningar att anpassa sig efter kundefterfrågan, avsätta 

mer resurser till marknadsföring och design av produkter och butiker 

och uppnå större varumärkeskännedom. Den kraftiga 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 bud-

skap. Detta bedöms vara en väsentlig konkurrensfördel.

Mode

framgången för Kappahl är beroende av förmågan till identifiering 

och anpassning till de ständigt skiftande modetrenderna och kund-

önskemålen och att i rätt tid ta fram nya och attraktiva produkter. 

produkterna måste också locka en bred krets av kunder, vars upp-

fattning om modet inte kan förutses med säkerhet. om konsument-

trender och kollektioner missbedöms kan det leda till överskottslager 

av vissa produkter, prissänkningar och förlorade säljmöjligheter. 

Varumärket kan ta skada om kunder uppfattar att Kappahl inte kan 

erbjuda produkter som av kunderna upplevs som moderiktiga. 

Genom att rekrytera duktiga designers och inköpare vilka kontinuer-

ligt arbetar med att förstå och förutse trenderna. Detta i kombination 

med att företaget arbetar med en kundorienterad affärsmodell där 

kundens inköpsmönster och beteenden kontinuerligt analyseras, 

finns högsta medvetenhet om detta centrala riskområde.

Handelsrestriktioner

Drygt två tredjedelar av Kappahls produkter har köpts från asien 

och resterande del från europa. eventuella handelsrestriktioner, däri-

bland tulltariffer, skyddsåtgärder eller kvoter för kläder och accesso-

arer kan få effekter som påverkar kostnader eller tillgången på pro-

dukter och innebära att inköpsrutiner måste ändras. Det går inte att 

förutse om något av länderna där kläder och accessoarer tillverkas, 

för närvarande eller i framtiden kommer att bli föremål för ytterligare 

handelsrestriktioner och i så fall effekterna därav.

Expansion

Kappahl befinner sig just nu i en strategiskt intensiv fas med omfat-

tande expansion av butiksnätet på samtliga fyra geografiska mark-

nader. samtidigt sker en kontinuerlig uppgradering och utbyggna-

tion av befintliga butiker, vilket kräver avsevärda investeringar och 

ledningsresurser. Det finns aldrig någon garanti för att investering-

arna kommer att generera tillräcklig avkastning.

möjligheterna att öppna nya butiker, att uppgradera och att bygga 

ut befintliga butiker är beroende av ett flertal faktorer, varav vissa 

 ligger utanför bolagets 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 utbygg-

nationer och uppgraderingar av befintliga butiker inte sker i tillräcklig 

takt kan det inverka negativt på förmågan att öka marknadsandelar 

och försäljning. Även om ingångna hyresavtal för butikerna normalt 

brukar vara långsiktiga kan det hända att avtal löper ut och att de inte 

kan förnyas till godtagbara villkor eller överhuvudtaget. omlokalise-

ringar eller utbyggnationer och uppgraderingar kan dessutom 
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 medföra perioder med lägre försäljning. alla dessa faktorer kan 

inverka väsentligt på vald strategi och verksamhet. Det sker ett 

 fokuserat löpande och långsiktigt arbete med utökning och översyn 

av butiksbeståndet för att säkerställa att uppställda expansionsmål är 

realistiska och nåbara. per 31 augusti i år fanns kontrakt på 57 nya 

butiker.

Varumärke 

Kappahl har som policy att registrera och skydda sina varumärken 

och namn. Det finns dock inga garantier för att åtgärderna är tillräck-

liga för att skydda varumärken och egendom. Dessutom kan otillå-

ten användning av varumärken på piratkopior, eller efterliknande av 

Kappahls butiker, skada bolagets image och anseende. 

modedesigners tenderar att följa samma trender och egen design 

kan påminna om andra designers och butikers design. Det kan där-

för bli aktuellt att designers, butiker eller tredje man hävdar att 

 Kappahls produkter gör intrång i deras immateriella rättigheter. Även 

om Kappahl inte är involverat i någon sådan rättsprocess för närva-

rande, 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 bolagets anseende.

Informationssystem och informationssäkerhet

Kappahl är beroende av informationssystem för att styra varuflödet 

från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ 

och statistisk information. riskerna omfattar såväl ändamålsenlighe-

ten i befintliga system som säkerställandet av verksamhetskänslig 

information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i infor-

mationssystemen kan medföra att viktig information går förlorad eller 

att åtgärder blir försenade, framförallt om problem uppstår under 

högsäsong, 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 

 informationssäkerhet i samtliga väsentliga delar inom koncernen.

Konjunktur

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. Den senaste tidens oro på den finansiella marknaden 

har haft en avmattande effekt på konsumtionen. för Kappahl kan 

det dock innebära affärsmöjligheter eftersom kunderbjudandet ger 

mycket värde för pengarna. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång

regeringen har föreslagit att bolagsskatten i sverige sänks från 

28 procent till 26,3 procent. för Kappahl kommer det att påverka 

skattekostnaden i sverige from 1 september 2009. förändringen i 

skattesats kommer dock inte att ha någon väsentlig nettopåverkan 

på bolagets värdering av uppskjutna skattefordringar och -skulder.

Bolagsstyrning

information finns i den separat avgivna Bolagsstyrningsrapporten. 

(se sid. 65)

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat

styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 

 stående vinstmedel 686 073 465 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning (75 040 000 x 4,50 seK) 337 680 000 kr

Balanseras i ny räkning 348 393 465 kr

Summa 686 073 465 kr

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbola-

gets styrelse den 26 oktober 2008.

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 4 622 (4 474) 
mseK, motsvarande en ökning med 3,3 procent. 

Ökningen består av omräkningsdifferenser i 
utländsk valuta, framförallt i norska kronor, med 
1,8 procent, nya och stängda butiker 1,9 procent 
samt av utvecklingen i butiker som är jämförbara 
mellan åren, med –0,4 procent.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgår till 2 882 mseK, vilket 
motsvarar en ökning med 147 mseK. Brutto-
marginalen uppgår till 62,4 procent, jämfört med 
61,1 procent föregående år. ett starkt sortiment 
anpassat till målgruppen är grunden för den goda 
marginalen. Dessutom har dollarns utveckling 
varit fördelaktig, vilket delvis motverkas av att 
flera asiatiska valutor stärkts mot UsD.

Rörelseresultat
rörelseresultatet uppgår till 651 mseK, en 
ökning med 33 mseK jämfört med föregående år. 
rörelsemarginalen uppgår till 14,1 procent, jäm-
fört med 13,8 procent föregående år. Ökningen 
av försäljnings- och administrationskostnaderna 
är hänförbar dels till att koncernen har fler butiker 
än föregående år, dels till valutaeffekter i koncern-
konsolideringen (främst noK). i årets försäljnings- 
och administrationskostnader ingår en positiv 
post av engångskaraktär om 20 mseK på grund 
av att en reducering skett av pensionsåtaganden 
i samband med byte av pensionslösning i sverige.

i rörelseresultatet ingår bland övriga rörelsein-
täkter en ersättning för lämnat butiksläge med 11 
mseK. föregående år innehöll samma post resul-
tatet av avyttringen av två hyresrätter, med totalt 
15,9 mseK. Bland övriga rörelsekostnader före-
gående år ingick kostnaderna för erbjudandet om 
förvärv av aktierna i aB lindex med 6,5 mseK.

Resultat före skatt
resultat före skatt uppgår till 598 mseK, vilket 
motsvarar en förbättring jämfört med föregående 
år med 54 mseK. finansnettot uppgår till 53 
mseK, vilket är en förbättring jämfört med före-
gående år med 21 mseK. i finansnettot ingår en 
post om 23 mseK som utgör den redovisnings-
mässiga resultateffekten av en förtida lösen av lån 
för den finansiella leasing som tidigare fanns 
avseende fastigheterna där distributionscentral 
och huvudkontoret finns.

Skatt
för räkenskapsåret uppgår den redovisade skatten 
i resultaträkningen till cirka 27 procent medan 
betald skatt endast blir cirka 15 procent, fram-
förallt beror detta på utnyttjande av förlustavdrag.

Belopp i MSEK              Not  
2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

nettoomsättning 2, 3, 4 4 622,3 4 473,5
Kostnad för sålda varor   –1 739,7 –1 738,3
Bruttoresultat 7 2 882,6 2 735,2

försäljningskostnader –2 106,4 –1 984,6
administrationskostnader –136,4 –141,8
Övriga rörelseintäkter 2, 7 11,0 15,9
Övriga rörelsekostnader 7   – –6,5
Rörelseresultat 3, 5, 6, 7, 18, 23 650,8 618,2

finansiella intäkter 26,8 22,6
finansiella kostnader   –79,8 –96,9
Finansnetto 8  –53,0 –74,3

Resultat före skatt 597,8 543,9

skatt 9  –162,0 114,9
Årets resultat 435,8 658,8

resultat per aktie
 före utspädning (kr) 5,81 8,78
 efter utspädning (kr)    5,81 8,78

Kommentarer till koncernens resultaträkning
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Belopp i MSEK              Not  2008-08-31 2007-08-31

TILLGÅNGAR  24
Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 10 1 343,7 1 354,3
materiella anläggningstillgångar 11 1 031,8 685,3 
långfristiga fordringar 13 0,2 1,6
Uppskjutna skattefordringar 9  69,4 407,7

Summa anläggningstillgångar 2 445,1 2 448,9

Omsättningstillgångar
Varulager 14 622,2 605,9
Kundfordringar 3,4 1,4
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 90,3 71,3
Övriga fordringar 13 55,8 24,9
likvida medel 16  32,2 59,9

Summa omsättningstillgångar   803,9 763,4
Summa tillgångar   3 249,0 3 212,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
aktiekapital 10,7 10,7

Övrigt tillskjutet kapital 205,1 205,1 
andra reserver 50,7 19,6
Balanserat resultat   264,6 654,1

Summa eget kapital 531,1 889,5

Skulder
Långfristiga skulder

lån finansiell leasing 11 – 151,1
långfristiga räntebärande skulder 17, 22 1 189,4 1 049,0
avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 18 39,8 61,3
Övriga avsättningar 19 7,7 7,4
Uppskjutna skatteskulder 9  9,3 258,9

Summa långfristiga skulder 1 246,2 1 527,7

Kortfristiga skulder
lån finansiell leasing 11 – 22,3
Kortfristiga räntebärande skulder 17 – 56,0
leverantörsskulder 233,1 239,8
aktuella skatteskulder 9  44,3  34,4
Övriga skulder 20 141,7 102,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 270,2 232,8
Checkräkningskredit 17  782,4 107,3

Summa kortfristiga skulder   1 471,7 795,1

Summa skulder   2 717,9 2 322,8

Summa eget kapital och skulder   3 249,0 3 212,3

information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.

Balansräkning för koncernen
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Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar består till 
huvudsaklig del av goodwill, 696 mseK, samt av 
varumärke, 610 mseK. 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/skatteskulder
Uppskjuten skattefordran har minskat med 338 
mseK mellan åren. Det beror huvudsakligen på 
att kvittning har skett med 275 mseK mellan 
skattefordringar respektive -skulder. Under 
räkenskapsåret har också skattemässiga förlust-
avdrag utnyttjats med 48 mseK.

Omsättningstillgångar
Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, 
som det lägsta av anskaffnings- respektive netto-
försäljningsvärde. Varulagret har ökat med 16 
mseK mellan åren. Det beror till största delen på 
att Kappahl har ökat antalet butiker från 272 till 
291 vid utgången av räkenskapsåret. Varulagret 
bedöms ha bra balans såväl avseende samman-
sättning som storlek.

Eget kapital
förändringen i eget kapital uppgår till –358 mseK 
och består förutom av årets nettoresultat om  
436 mseK huvudsakligen av utbetalningen under 
året till aktieägarna via aktieinlösenförfarande, 
totalt 825 mseK. 

Långfristiga skulder
Lån finansiell leasing
lån för finansiell leasing har upphört genom att 
fastigheterna där distributionscentralen och 
huvudkontoret finns har förvärvats under året. 
förändringen har haft motsvarande påverkan på 
balansposten lån finansiell leasing under kort-
fristiga skulder.

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Balansposten har ökat med 37 mseK och består 
till största del av personalrelaterade skulder.

Checkräkningskredit
Koncernens checkräkningskredit har ökat kraftigt 
jämfört med föregående år. Det beror framförallt 
på omläggning av koncernens lånestruktur. Detta 
beskrivs närmare i not 22.

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 2006-09-01 10,7 205,1 12,4 1,1 182,9 412,2
Utdelning – – – – –187,6 –187,6
Kassaflödessäkringar, efter skatt * – – –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

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 2007-09-01 10,7 205,1 9,0 10,6 654,1 889,5
inlösen aktier – – – – –825,4     –825,4
Kassaflödessäkringar, efter skatt * – – 25,5 – – 25,5
Årets omräkningsdifferenser – – – 5,6 – 5,6
Årets resultat – – – – 435,9 435,9

Utgående eget kapital 2008-08-31 10,7 205,1 34,5 16,2 264,6 531,1

* se not 1 avseende redovisningseffekt enligt ias 39.

Förändringar i koncernens eget kapital 
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Kassaflödesanalys för koncernen

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital
på raden Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet ingår i år en justering för en engångspost i 
 resultaträkningen på 21 mseK som avser förändring 
i pensionsskulden. Betalda skatter har ökat med 49 
mseK.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflödet från förändringarna i rörelsekapitalet 
ger en nettopåverkan på kassaflödet med  
43 (–25) mseK vilket främst förklaras av den 

ökade kapitalbindningen relaterat till den 
 expanderande verksamheten. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten har 
medfört utbetalningar om totalt 692 (276) mseK. 
Den största delen avser förvärvet av fastigheterna, 
som beskrivits i kommentarer till balansräkningen, 
om 462 mseK, därutöver utgör större delen av 
investeringarna av nya butiker och ombyggnationer 
av butiker. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
går till –66 (–405) mseK. här utgör inlösen av 
aktier 825 (motsvarande utdelning föregående år 
188) mseK. resterande förändring motsvaras av 
ökad upplåning totalt 760 mseK under året och  
amortering av lån under föregående år (218) 
mseK.

Kommentarer till kassaflödesanalys  
för koncernen

Belopp i MSEK                Not  
2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Den löpande verksamheten 28
resultat före skatt 597,8 543,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 186,0 197,0
Betald inkomstskatt 9  –97,0 –49,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 686,8 691,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
minskning (+)/Ökning (–) av varulager –16,3 –48,2
minskning (+)/Ökning (–) av rörelsefordringar –19,1 14,8
minskning (–)/Ökning (+) av rörelseskulder   78,4 8,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 729,8 667,3

Investeringsverksamheten
förvärv av materiella anläggningstillgångar –222,4 –200,4
förvärv av fastighet via dotterföretag 28, 29 –462,0 –
förvärv av immateriella anläggningstillgångar –9,2 –21,0
förvärv av dotterföretag 29 – –54,4
avyttring av finansiella tillgångar   1,4 –0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten –692,2 –276,0

Finansieringsverksamheten
inlösen aktier –825,4 –
Utbetald utdelning – –187,6
Upptagna lån och checkräkningskrediter 759,5 –
amortering av lån och checkräkningskrediter   – –217,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –65,9 –405,4

Årets kassaflöde –28,3 –14,1
likvida medel vid årets början 59,9 72,3
Valutakursdifferens i likvida medel   0,6 1,7

Likvida medel vid årets slut 16  32,2 59,9
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Resultaträkning för moderbolaget

Belopp i MSEK              Not 
2007-09-01 
2008-08-31      

2006-09-01 
2007-08-31      

nettoomsättning 7,2 7,2
Kostnad för sålda varor    –  –
Bruttoresultat 7,2 7,2

Övriga rörelsekostnader   –8,0 –12,3
Rörelseresultat 5, 6, 7 –0,8 –5,1

Resultat från finansiella poster: 8
resultat från andelar i dotterföretag 28 139,2 590,4
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5,2 1,8
räntekostnader och liknande resultatposter   –98,5 –62,0
Resultat efter finansiella poster 45,1 525,1

Resultat före skatt 45,1 525,1

skatt 9  26,3 18,3

Årets resultat   71,4 543,4
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Balansräkning för moderbolaget 

Belopp i MSEK              Not     2008-08-31 2007-08-31

TILLGÅNGAR 25
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 27  3 143,8 2 882,4

Summa finansiella anläggningstillgångar   3 143,8 2 882,4

Summa anläggningstillgångar 3 143,8 2 882,4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

fordringar på koncernföretag 12 258,9 736,8
Övriga fordringar 13         26,5         13,3
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15  3,1 2,4

Summa kortfristiga fordringar 288,5 752,5

Kassa och bank   0,0 0,0

Summa omsättningstillgångar   288,5 752,5
Summa tillgångar 3 432,3 3 634,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

aktiekapital (10 720 000 aktier á 1 kr, fg år 
10 720 000 aktier á 1 kr) 10,7 10,7
reservfond 205,1 205,1

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 614,7 816,1
Årets resultat   71,4 543,4

Summa eget kapital 901,9 1 575,3

Skulder
Långfristiga skulder

skulder till kreditinstitut 17 1 726,3 1 049,0
Uppskjuten skatteskuld 9  6,0 1,0

Summa långfristiga skulder 1 732,3 1 050,0

Kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut 17 0,1 56,0
skuld till koncernföretag – 838,3
Övriga skulder 20 2,0 0,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 7,4 7,3
Checkräkningskredit 16  788,6 107,3

Summa kortfristiga skulder   798,1 1 009,6

Summa eget kapital och skulder   3 432,3 3 634,9

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget

MSEK                Not  2008-08-31 2007-08-31

ställda säkerheter 25 1 574,7 1 271,1

eventualförpliktelser 25   inga inga
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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 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 – – – – –76,5 76,5 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

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 2007-09-01 10,7 205,1 0,0 9,3 806,8 543,4 1 575,3
inlösen aktier – – – – –825,4 – –825,4
omföring föregående års resultat – – – – 543,4 –543,4 0,0
Kassaflödessäkringar, efter skatt – – – 8,6 – – 8,6
Årets resultat – – – – – 71,4 71,4
erhållet koncernbidrag – – – – 100,0 – 100
skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag – – – – –28,0 – –28,0

Utgående eget kapital 2008-08-31 10,7 205,1 0,0 17,9 596,8 71,4 901,9

Utveckling av antalet aktier och aktiekapital 

 Antal aktier Redovisat värde

2005-01-01 10 000 000 10 000 000
nyemission januari 2005 366 000 366 000
nyteckning av aktier december 2005 354 000 354 000
split 7:1 januari 2006 64 320 000 –

Utgående värden 2008-08-31 75 040 000 10 720 000

Förändringar i moderbolagets eget kapital 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 

Belopp i MSEK                Not  
2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Den löpande verksamheten 28
resultat efter finansiella poster 45,1 525,1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   41,5 –370,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 86,6 154,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar –22,0 –14,1
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder   1,4 –2,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,0 137,9

Investeringsverksamheten     
förvärv av dotterföretag 27  –303,6 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten –303,6 –

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –825,4 –187,6
Upptagna lån 303,7 160,8
erhållna utbetalningar från dotterbolag   759,3 –
amortering av krediter   – –111,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 237,6 –137,9

Årets kassaflöde 0,0 0,0
likvida medel vid årets början   0,0 0,0

Likvida medel vid årets slut   0,0 0,0
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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. Även tillkommande information i enlighet med rådet för 
finansiell rapportering (rfr); rfr 1 ”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner” har beaktats.

moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i 
de fall som anges nedan under avsnittet ”moderbolagets redovisningsprinci-
per”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens 
principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa ifrs i moder-
bolaget till följd av Årl och tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Dess-
utom har tillämpning skett av rekommendationen rfr 2 ”redovisning för juri-
diska personer” från rådet för finansiell rapportering. 

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och 
koncernens finansiella rapporter
moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte-
ringsvaluta för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella 
 rapporterna presenteras i svenska kronor. samtliga belopp, om inte annat 
anges, är avrundade till närmaste miljontals kronor. tillgångar och skulder är 
redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde. finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, likvida medel, lån 
samt skulder och fordringar i utländsk valuta.

att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med ifrs kräver att 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 antag-
andena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande förhållanden synes vara rimliga. resultatet av dessa uppskatt-
ningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena 
på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period eller i den period ändringen görs och framtida perioder 
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av ifrs som har 
en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och uppskattningar som 
kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs 
närmare i not 31.

Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av dotterföretag.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
från och med innevarande räkenskapsår tillämpar Kappahl följande standar-
der, tolkningar och ändringar vilka inte haft någon väsentlig påverkan på kon-
cernens resultat och ställning.

•  ifrs 7 finansiella instrument: Upplysningar. Denna standard har trätt i kraft 
för räkenskapsår som inleds 1 januari, 2007 och tillämpas för första gången 
räkenskapsåret 2007/08. standarden kräver ytterligare upplysning av betyd-
elsen av finansiella instrument för den finansiella ställningen och resultatet 
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samt av karaktär och omfattning på risker i de finansiella instrument som 
koncernen är exponerade och hur dessa risker hanteras. Däremot har stan-
darden inte medfört någon förändring av värdering och klassificering av finan-
siella instrument.

•  ias 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändring har skett avseende upplys-
ningskrav om mål, politik och metoder för förvaltning av kapital.

Nya standarder, tolkningar och ändringar som utgivits men ej 
trätt i kraft
nedan finns en uppställning i kortfattad form över de standarder, tolkningar 
och ändringar som bedöms vara relevanta för den verksamhet som Kappahl 
bedriver och anslutande en preliminär bedömning av deras påverkan. De har 
ännu inte tillämpats av koncernen.
•  ias 1 Utformning av finansiella rapporter. förändring gällande presentation 

av intäkter och kostnader  som tidigare redovisades mot eget kapital. 
 tillämpning skall ske från och med 1 januari, 2009 vilket innebär räkenskaps-
året 2009/2010 för Kappahl. någon bedömning av dess eventuella effekter 
har ännu inte gjorts.

•  ifrs 8 rörelsesegment. standarden träder i kraft från och med 1 januari, 
2009 och är därmed aktuell för Kappahl från och med räkenskapsåret 
2009/2010. standarden omfattar segmentindelningen av verksamheten, 
 vilken skall ha utgångspunkt i den företagsinterna strukturen och uppfölj-
ningen vid fastställandet av rapporteringsbara segment. hur standarden 
påverkar den finansiella rapporteringen är ännu inte fastställd.

•  ifriC 13 Kundlojalitetsprogram (Customer loyalty programmes). 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 försäljningen identifieras, 
 motsvarande kundens lojalitetsersättning, skjuts framåt i tiden. tolknings-
utträdandets eventuella påverkan på Kappahls verksamhet har inte definitivt 
fastställts, men bedöms initialt inte ha någon väsentlig påverkan på koncern-
redovisningen.

Klassificering m.m.
anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen 
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen. 

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från 
Kappahl holding aB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en 
rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. metoden 
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder 
och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. i analysen fastställs 
dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av 
förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförplik-
telser. skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförplik-
telser redovisas som goodwill.  

i det fall förutsättningar för redovisning av rörelseförvärv inte föreligger, redo-
visas i stället ett tillgångsförvärv med tillämpning av ifrs 3 punkt 4 och ias 12 
punkt 15.
förvärv av fastigheter under året har inte ansetts utgöra rörelseförvärv utan har 
följaktligen redovisats som tillgångsförvärv, innebärande att skillnad mellan för-
värvspris och bokfört värde i sin helhet redovisas som fastighet med fördelning 
på byggnad och mark. 

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

Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta 
transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. monetära tillgångar och 
 skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs 
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräk-
ningarna redovisas i resultaträkningen. icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid 
transaktionstillfället. icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till 
verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder 
vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringen redovisas 
sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller 
 skulden.

funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen 
ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen är 
moderbolag och dotterföretag. moderbolagets funktionella valuta, tillika 
 rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är 
svenska kronor. Dotterbolagens funktionella valuta sammanfaller med lokal 
valuta i respektive land.

Utländska verksamheters finansiella rapporter 
tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra 
 koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den 
valutakurs som råder på balansdagen. intäkter och kostnader i en utlands-
verksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör 
en approximation av kurserna som vid respektive transaktionstidpunkt. 
omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverk-
samheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet 
omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av en utländsk 
nettoinvestering redovisas direkt i omräkningsreserven i eget kapital. Vid avytt-
ring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga acku-
mulerade omräkningsdifferenserna efter avdrag för eventuell valutasäkring i 
koncernens resultaträkning. 

Intäkter
Försäljning av varor 
intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker 
och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. 
intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas med avdrag för lämnade rabatter. 

all försäljning sker med villkor om 30 dagars öppet köp. intäktsredovisningen 
sker vid försäljningstillfället med beaktande av öppet köp. 

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
Betalningar avseende operationella leasar
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. förmåner erhållna i samband med tecknandet 
av ett avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultat-
räkningen.

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 kostnads-
förs 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.
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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 kundfordringar, likvida medel samt derivat, som redovisas som 
långfristiga fordringar och övriga fordringar. Bland skulder och eget kapital åter-
finns leverantörsskulder, låneskulder (i balansräkningen räntebärande skulder 
samt lån finansiell leasing) samt derivat, som redovisas som övriga långfristiga 
respektive kortfristiga skulder,

finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde. till det läggs transaktionskostnader för alla finan-
siella instrument utom för de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovi-
sas till verkligt värde via resultaträkningen. redovisning sker därefter beroende 
av hur de har klassificerats enligt nedan. 

Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumen-
tet. Kappahl har följande kategorier:

Kundfordringar 
Kundfordringar klassificeras i egen kategori. Kundfordringar redovisas till det 
belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts 
individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 
nominellt belopp utan diskontering. nedskrivningar av kundfordringar redovisas 
i rörelsens kostnader. 

Räntebärande skulder
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 undervärden 
 liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid. 

Långfristiga och övriga fordringar samt övriga långfristiga  
respektive kortfristiga skulder
Derivat som används för säkringsredovisning redovisas i balansräkningen 
under 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 särskilda 
kategorier inom eget kapital i avvaktan på att den säkrade posten redovisas i 
resultaträkningen. säkringsredovisning beskrivs närmare nedan.

Leverantörsskulder
leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. leverantörs-
skulder 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. Koncernens finansiella vinster och riskhantering 
beskrivs i not 22.

Transaktionsexponering – kassaflödessäkringar
Valutaexponering avseende framtida prognostiserade flöden säkras antingen 
genom valutatermin eller genom valutaoption. Valutaterminen eller valutaoptionen 
som skyddar det prognostiserade flödet redovisas i balansräkningen till verkligt 
värde. Värdeförändringarna redovisas direkt mot eget kapital i säkringsreserven 
till dess att det säkrade flödet träffar resultaträkningen, varvid säkringsinstrumen-
tets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där 
matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen. De säkrade flödena 
kan vara både kontrakterade och prognostiserade.

Då det säkrade framtida kassaflödet avser en transaktion som aktiveras i 
balansräkningen, upplöses säkringsreserven då den säkrade posten redovisas 
i balansräkningen. om den säkrade posten utgör en icke-finansiell tillgång eller 
en icke-finansiell skuld inkluderas upplösningen från säkringsreserven i det 
ursprungliga anskaffningsvärdet för tillgången eller skulden. 

när ett säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller när 
företaget bryter identifieringen av säkringsrelationen innan den säkrade trans-
aktionen inträffat och den prognostiserade transaktionen fortfarande förväntas 
inträffa, kvarstår den redovisade ackumulerade vinsten eller förlusten i säkrings-
reserven 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 anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. i 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
 tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 
 syftet med anskaffningen. 

Leasade tillgångar 
leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
 operationell leasing. finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
 förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren, om så inte är fallet är det fråga om operationell leasing. 

tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som 
 tillgång i koncernens balansräkning. förpliktelsen att betala framtida leasing-
avgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgång-
arna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och 
amortering av skulderna.

operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden 
med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto 
erlagts som leasingavgift under året.

Lånekostnader
lånekostnader för anskaffning av anläggningstillgångar aktiveras inte. 

Avskrivningsprinciper
avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.  
Beräknade nyttjandeperioder;
– byggnader, distributionscentral och huvudkontor 50 år 
– inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet 
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt 
eventualförpliktelser. 

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte 
av utan testas årligen för nedskrivningsbehov. 

Programvara 
Dataprogram som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärden 
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
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Varumärke
Varumärke som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärden 
minus ackumulerade nedskrivningar. Varumärket Kappahl har funnits i drygt 50 
år och successivt stärkts under årens lopp, först genom en spridning i sverige 
och senare genom en spridning i nya länder. Bolaget har under många år sett 
en utveckling där den typ av kedjekoncept som Kappahl representerar ökar 
sina marknadsandelar. Utifrån Kappahls egen utveckling och den generella 
marknadsutvecklingen kan det förväntas att varumärket kommer att bestå 
under en lång tid framöver varför varumärket bedöms ha en obestämbar nytt-
jandeperiod. Varumärket skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivnings-
behov.  

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

Avskrivning 
avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars 
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är 
 obestämda. Goodwill och varumärken har en obestämd nyttjandeperiod och 
prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer 
som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. avskrivningsbara immate-
riella 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 nettoförsäljningsvärdet. 
nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verk-
samheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att 
åstadkomma en försäljning. 

anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, 
först ut metoden (fifU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av 
lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 

Likvida medel
likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place-
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader 
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undantag för varulager, 
förvaltningstillgångar som används för finansiering av ersättningar till anställda 
och uppskjutna skattefordringar – prövas vid varje balansdag för att bedöma 
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. om någon sådan indikation 
finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. för undantagna tillgångar enligt 
ovan prövas värderingen enligt respektive standard.

för goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod och 
immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 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 kassaflöden. 
en nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redo-
visade värde överstiger återvinningsvärdet. en nedskrivning belastar resultat-
räkningen. nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet 
fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten. nedskrivningsprövning av goodwill har 
baserats på koncernens segment som bedöms vara lägsta kassagenererande 
enhet. 

Goodwill och varumärke uppkom i samband med förvärvet av Kappahl aB 
koncernen i slutet av december 2004.

Ersättningar till anställda 
Avgiftsbestämda planer
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen när de uppstår. 

Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas 
separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som 
de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare 
 perioder; denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet 
på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på 
balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid som motsvarar 
koncernens pensionsförpliktelser. när det inte finns en aktiv marknad för sådana 
företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med 
en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med 
användande av den så kallade projected unit credit method. 

när ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade 
ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare 
 perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genom-
snittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. om ersättningen är fullt 
ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt eftersom dotter-
koncernens pensionsförpliktelser ingår i koncernen från förvärvstillfället den 
31 december 2004.

för aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av 
 koncernens förpliktelser för olika planer efter den 1 januari 2005 tillämpas den 
så kallade korridoren. Det innebär att den del av de ackumulerade aktuariella 
 vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av förplikt-
elsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resul-
tatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de 
anställda som omfattas av planen. i övrigt beaktas inte aktuariella vinster och 
förluster.

när det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk 
person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild 
löneskatt baserat på denna skillnad. avsättningen eller fordran 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 tidsvärde 
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 samband 
med avveckling. en mindre avsättning har gjorts avseende hyreskontrakt för 
butik.

Öppet köp 
avsättning sker för returer och reklamationer vid utnyttjande av öppet köp. 
avsättningen baseras på försäljningsstatistik och en bedömning av framtida 
reklamationer och returer.

Skatter 
inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
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aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär skillnad 
som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av 
 tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transak-
tionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas 
heller inte temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte för-
väntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli 
 realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554, Årl) och rfr 2 redovisning för juridiska personer från rådet för 
finansiell rapportering. rfr 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen skall tillämpa samtliga av eU godkända ifrs och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 
 tryggandelagen, på grund av hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall 
göras från ifrs. skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. 

Bolaget har med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning 
valt att tillämpa Årl 4 kap 14 § a–e som tillåter värdering av vissa finansiella 
instrument till verkliga värden, istället för tillämpning av ias 39.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
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 rådet för 
finansiell rapportering, Ufr 2. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk inne-
börd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncer-
nens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för 
dess aktuella skatteeffekt.

NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

nettoomsättningen i koncernen består i sin helhet av varuförsäljning.
Övriga rörelseintäkter avser ersättning för lämnat butiksläge. 

NOT 3 SEGMENTSRAPPORTERING 

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

internpriserna mellan koncernens olika segment är bestämda utifrån princi-
pen om ”armslängds avstånd” d.v.s. mellan parter som är oberoende av varan-
dra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs.

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, goodwill, räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder, upp-
skjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder och övriga finansiella 
skulder, 

i segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar 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 
 geografiska områdena, d v s försäljning av kläder till kvinna, barn och man.

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

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

sverige    2 520,3 2 514,5
norge 1 313,6 1 269,7
finland   558,9 519,9
polen 229,5 169,4

Summa  4 622,3 4 473,5

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

 
2007-09-01 
2008-08-31

Varav  
män  

2006-09-01 
2007-08-31

Varav 
män 

Moderbolaget
sverige 3 100 %  2 100 %
Totalt moderbolaget 3 100 % 2 100 %
Dotterföretag
sverige   1 661 10,8 % 1 507 12,6 %
norge     603 6,3 %    611 5,9 %
finland     409 1,5 %   382 1,6 %
polen     171 9,4 %   167 9,6 %
asien     129 45,7 %    120 45,0 %
Totalt i dotterföretag   2 973 10,0 % 2 787 10,5 %
      
Koncernen totalt   2 976 10,0 %  2 789 10,6 %

Könsfördelning i företagsledningen

 
2008-08-31 

Andel kvinnor
2007-08-31 

Andel kvinnor

Moderbolaget
styrelsen 66,7 % 66,7 %
Övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Koncernen totalt
styrelsen 66,7 % 66,7 %
Övriga ledande befattningshavare 62,5 % 66,7 %

forts. not 3

Segment 

Norden Övriga Elimineringar Koncernen

Koncernen  
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

omsättning 4 392,8 4 304,1 229,5 169,4 –             – 4 622,3 4 473,5
rörelseresultat per segment 639,7 608,0 11,1 10,2 – –  650,8 618,2
Rörelseresultat 639,7 608,0 11,1 10,2 –    – 650,8 618,2

tillgångar 1 752,7 1 427,4 121,1 71,4 – – 1 873,8 1 498,8
ofördelade tillgångar   –  – 1 375,2 1 713,5  1 375,2 1 713,5

Summa tillgångar 1 752,7 1 427,4 121,1 71,4 1 375,2 1 713,5  3 249,0 3 212,3
 

Norden Övriga Elimineringar Koncernen

Koncernen  
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

skulder 665,6 635,3 71,4 54,1 – 737,0 689,4
ofördelade skulder   –  – –  1 981,1 1 633,4  1 981,1 1 633,4
Summa skulder 665,6 635,3 71,4 54,1 1 981,1 1 633,4 2 718,1 2 322,8

investeringar 352,0 199,0 39,7 23,9 301,8 – 693,5 222,9
ofördelade investeringar –  –  – –  –1,3 53,9  –1,3 53,9

Summa investeringar 352,0 199,0  39,7 23,9  300,5 53,9  692,2 276,8
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2007-09-01–2008-08-31 2006-09-01–2007-08-31

MSEK
Löner och  

ersättningar
Sociala  

kostnader  
Löner och  

ersättningar
Sociala  

kostnader

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

Dotterföretag 771,6 243,9 723,4 199,1
(varav pensionskostnad) 47,8* – 38,3*
      
Koncernen totalt 774,7 245,1 725,9 199,9
(varav pensionskostnad)  48,0*  – 38,4* 

*  av koncernens pensionskostnader avser 1,2 (1,2) mseK gruppen styrelse och VD. för total sammanställning över ersättningar och övriga förmåner till styrelse och VD samt ledningsgruppen 
se not 18.  

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

2007-09-01–2008-08-31 2006-09-01–2007-08-31

MSEK
Styrelse  
och VD

Övriga  
anställda  

Styrelse  
och VD

Övriga  
anställda

Moderbolaget

sverige 1,8 1,3 1,8 0,7
(varav tantiem o.d.)  – –  – –
Moderbolaget totalt 1,8 1,3 1,8 0,7
(varav tantiem o.d.) – – – –

Dotterföretag i Sverige 3,9 454,1 3,7 435,1
(varav tantiem o.d.) 0,6 6,2 0,6 3,0
Dotterföretag utomlands
norge 1,8 207,2 1,7 191,3
(varav tantiem o.d.) – 1,3 – 2,4
finland 1,9 68,6 1,7 60,1
(varav tantiem o.d.) – – – 0,2
polen       1,0 18,0      1,2 14,3
(varav tantiem o.d.) – – – -
asien 1,6 13,5 3,1 10,2
(varav tantiem o.d.) – –  – –
Dotterföretag totalt 10,2 761,4 11,4 711,0
(varav tantiem o.d.) 0,6 7,5  0,6 5,6
Koncernen totalt 12,0 762,7 13,2 711,7
(varav tantiem o.d.) 0,6 7,5  0,6 5,6

av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser  
11,4 (8,9) mseK andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

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

Anställningsvillkor verkställande direktör
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har verkställande direktören avtal om 
oförändrad lön under 6 månader. pensionsförmånerna bygger på allmän 
 pensionsplan från 60 år. 

Sjukfrånvaro i KappAhl Holding AB
moderbolaget Kappahl holding aB har i medelantal haft 3 anställda under 
 perioden. Bolaget har inte haft någon sjukfrånvaro under räkenskapsåret. 
 föregående räkenskapsår hade moderbolaget 2 anställda. 
 

Övrigt
för information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställ-
ning och aktierelaterade ersättningar, se not 18.
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NOT 6  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL 
REVISORER

Koncernen Moderbolaget

MSEK
07-09-01 
08-08-31

06-09-01 
07-08-31  

07-09-01 
08-08-31

06-09-01 
07-08-31

PricewaterhouseCoopers
revisionsuppdrag 1,5 2,4 0,2 0,2
andra uppdrag 1,6 0,7  0,5 0,1

med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. allt annat är andra uppdrag. 

NOT 7 RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernen 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

råvaror och förnödenheter 1 687,7 1 689,7
förändring av lager av färdiga varor och 
 produkter i arbete – 2,0
personalkostnader 1 031,4 1 019,4
avskrivningar 221,4 194,9
Övriga rörelsekostnader 1 031,0 949,3

 3 971,5 3 855,3

i övriga rörelsekostnader ingår en intäkt om 11 mseK som ersättning för lämnat 
butiksläge. Bland övriga rörelsekostnader föregående år ingår kostnaden om 
6,5 mseK för erbjudandet om förvärv av aktierna i aB lindex (publ).

Koncernen
MSEK               

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

ränteintäkter 26,8 22,6
Finansiella intäkter 26,8 22,6

Kostnad börsintroduktion – –0,8
Kostnad för omlägg av finansiering –1,7 –
räntekostnader –78,1 –96,1

Finansiella kostnader –79,8 –96,9

Finansnetto –53,0 –74,3

Moderbolaget 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Utdelning från dotterbolag 139,2 590,4
Resultat från andelar i dotterbolag 139,2 590,4

ränteintäkter 5,2 1,8
Ränteintäkter 5,2 1,8

Kostnad börsintroducering – –0,8
Kostnad för omläggning av finansiering –1,7 –
räntekostnad –96,8 –61,2

Räntekostnader och liknande  
resultatposter –98,5 –62,0

Finansnetto            45,9 530,2

Redovisad i resultaträkningen

Koncernen  
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Aktuell skattekostnad (–)
periodens skattekostnad –85,0 –83,2
Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –0,1

Uppskjuten skattekostnad (–) /skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära 
 skillnader –28,9 –28,1
Uppskjuten skatt i förändring i 
 underskottsavdrag –48,1 226,3

Totalt redovisad skatt i koncernen –162,0 114,9

Moderbolaget 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Aktuell skatteintäkt (+)
periodens skatteintäkt 28,0 16,8

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt till följd av under året 
 aktiverat skattevärde i underskottsavdrag –1,7 1,5

Totalt redovisad skatt i moderbolaget 26,3 18,3

 

NOT 9 SKATTER

NOT 8 FINANSNETTO 
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Avstämning av effektiv skatt

Koncernen 
MSEK

2008-08-31 
(%)

2008-08-31 2007-08-31 
(%)

2007-08-31 

resultat före skatt  597,8  543,9
skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –28,0 –167,4 28,0 152,3
effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 0,3 1,9 0,1 0,4
ej avdragsgilla kostnader –0,8 –4,6 0,5 2,8
ej skattepliktiga intäkter 1,3 8,0 –0,3 –1,6
Underskott avseende uppskjuten skattefordran i förvärvat företag – – –49,5 –269,2
Övrigt 0,0 –0,1 0,1 0,4

Redovisad effektiv skatt –27,1 –162,0 –21,1 –114,9

Avstämning av effektiv skatt

Moderbolaget 
MSEK

2008-08-31 
(%)

2008-08-31 2007-08-31 
(%)

2007-08-31 

resultat före skatt  45,1  525,1
skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –28,0 –12,6 –28,0 –147,0
Utdelning på aktier 86,3 38,9 31,5 165,3

Redovisad effektiv skatt 58,3 26,3 3,5 18,3

Redovisad i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och -skulder

redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder 
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: 

Koncernen
Uppskjuten  

skattefordran
Uppskjuten  
skatteskuld Netto

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

anläggningstillgångar 60,2 74,1 –177,6 –170,8 –117,4 –96,7
avsättningar 8,5 11,4 –4,4 – 4,1 11,4
obeskattade reserver – – –91,9 –83,4 –91,9 –83,4
Underskottsavdrag 275,4 324,4 – – 275,4 324,4
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 0,7 3,1  –10,8 –10,0  –10,1 –6,9
Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld 344,8 413,0 –284,7 –264,2 60,1 148,8
Kvittning –275,4 –5,3  275,4 5,3  – –

Netto uppskjuten skattefordran/skatteskuld 69,4 407,7  –9,3 –258,9  60,1 148,8

av de balansförda skattemässiga underskottsavdragen på totalt 275,4 mseK uppstod största delen under 2006/2007 i samband med förvärv av två bolag innehållande 
skattemässiga underskott. Därav är skattemässiga underskott om totalt 274 mseK spärrade och kan inte utnyttjas förrän räkenskapsåret 2012/2013. De skattemässiga 
förlustavdragen skall kunna utnyttjas i sin helhet mot bedömda framtida genererade överskott, vilket motiverar värderingen av förlustavdragen i balansräkningen. se även 
information i not 31.

redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder 
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: 

Moderbolaget
Uppskjuten  

skattefordran
Uppskjuten  
skatteskuld Netto

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

avsättningar och långfristiga skulder – – –7,0 –3,6 –7,0 –3,6
Underskottsavdrag 1,0 2,6  – –  1,0 2,6
Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld 1,0 2,6 –7,0 –3,6 –6,0 –
Kvittning –1,0 –2,6  1,0 2,6  – –

Skattefordringar/-skulder, netto 0 0  –6,0 –1,0  –6,0 –1,0

moderbolagets förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt.  
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Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

Uppskjutna skattefordringar som återvinns inom ett år 9,2 21,3 – –
Uppskjutna skattefordringar som återvinns efter ett år 60,2 386,4  – –

 69,4 407,7  – –

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skatteskulder

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning inom ett år – – 6,0 1,0
Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning efter ett år 9,3 258,9  – –

 9,3 258,9  6,0 1,0

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen 
MSEK Programvara Varumärke Hyresrätter Goodwill Totalt

Anskaffningsvärden

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 2007-09-01 110,3 610,1 48,7 695,8 1 464,9
Övriga investeringar 6,7 – 2,5 – 9,2
avyttringar –5,1 – –5,0 – –10,1
Utgående balans 2008-08-31 111,9 610,1 46,2 695,8 1 464,0

av- och nedskrivningar
ingående balans 2006-09-01 –65,5 – –29,4 – –94,9
Årets avskrivningar –13,6 – –2,2 – –15,8
Utgående balans 2007-08-31 –79,1 – –31,6 – –110,7

ingående balans 2007-09-01 –79,1 – –31,6 – –110,7
Årets avskrivningar –15,4 – –4,3 – –19,7
avyttringar 5,1 – 5,0 – 10,1
Utgående balans 2008-08-31 –89,4 – –30,9 – –120,3

Redovisade värden
per 2006-09-01 35,3 610,1 7,8 695,8 1 349,0
Per 2007-08-31 31,2 610,1 17,1 695,8 1 354,2

per 2007-09-01 31,2 610,1 17,1 695,8 1 354,2
Per 2008-08-31 22,5 610,1 15,3 695,8 1 343,7
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Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008 2007  2008 2007

Kostnad sålda varor –1,6 –2,5 – –
administrationskostnader –18,1 –13,3  – –

 –19,7 –15,8  – –

Viktiga variabler Metod för att skatta värden

marknadsandel och -tillväxt efterfrågan på dessa mogna produkter har historiskt följt konjunkturutvecklingen. aktuell marknadsandel har 
 antagits för framtida perioder avseende befintliga butiker. Dessutom ingår en viss ökning av antalet butiker. 
 prognosen överensstämmer med tidigare erfarenheter och externa informationskällor.

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

omkostnader omkostnaderna förväntas växa med omsättningen förutom vissa gemensamma kostnader som förväntas växa 
med inflationen. prognosen överensstämmer med tidigare erfarenheter.

företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i antagna variabler  
– om än viktiga variabler i beräkningarna – inte skulle ha så stora effekter att de 
var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre 
än det redovisade värdet.

för att stödja den nedskrivningsprövning som gjorts av goodwill och 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 diskonteringsräntan 
med två procentenheter påvisar ändå att en mycket god marginal finns mellan 
återvinningsvärde och redovisade värden. Därmed finns inget behov av ned-
skrivning 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, se not 10, 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 första 
fyra åren har baserats på en årlig tillväxttakt om 2 procent, vilket motsvarar den 
långsiktiga tillväxttakten på enhetens marknader. De prognostiserade kassa-
flödena har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 5,0 procent efter 
skatt. antaganden som är viktiga i nedskrivningsprövningen beskrivs i uppställ-
ningen nedan.
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Koncernen 
MSEK

Byggnader  
och mark 

Inventarier, 
 verktyg och   

installationer Totalt

Anskaffningsvärde

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

ingående balans 2007-09-01 221,0 1 609,7 1 830,7
Årets anskaffningar – 222,4 222,4
förvärv 462,0 – 462,0
avyttringar –221,0 –66,5 –287,5
Valutakursdifferenser – 21,7 21,7

Utgående balans 2008-08-31 462,0 1 787,3 2 249,3

Av- och nedskrivningar

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

ingående balans 2007-09-01 –67,5 –1 077,9 –1 145,4
Årets avskrivningar –12,9 –188,8 –201,7
avyttringar 78,5 64,5 143,0
Valutakursdifferenser – –13,4 –13,4

Utgående balans 2008-08-31 –1,9 –1 215,6 –1 217,5

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

per 2007-09-01 153,5 531,8 685,3

Per 2008-08-31 460,1 571,7 1031,8

Planenligt restvärde              2008-08-31                 2007-08-31

Byggnader 370,7 153,5
mark 89,4 –

 460,1 153,5

taxeringsvärden anges i not 29.

Leasing – distributionscentral och huvudkontor
Koncernen har under räkenskapsår förvärvat de fastigheter som omfattar 
koncernens distributionscentral och huvudkontor och som tidigare 
 hyrdes via ett finansiellt leasingavtal. 

Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget

MSEK
07-09-01 
08-08-31

06-09-01  
07-08-31  

07-09-01 
08-08-31

06-09-01 
07-08-31

Kostnad sålda varor –13,1 –10,1 – –
administrationskostnader –5,9 –9,0 – –
försäljningskostnader –182,7 –160,0  – –

 –201,7 –179,1  – –

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 12 FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 
MSEK

Fordringar på koncernföretag

2008-08-31 2007-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 736,8 195,7
Koncernbidrag 100,0 60,0
erhållen utdelning 181,4 679,1
reglering av mellanhavanden –759,3 –198,0

Utgående balans 258,9 736,8

 
NOT 13  LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA 

FORDRINGAR

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Långfristiga fordringar som är 
 anläggningstillgångar
Övriga fordringar 0,2 1,6

0,2 1,6
Övriga fordringar som är 
 omsättningstillgångar
räntederivat 26,5 13,3
Valutaderivat 18,3 4,6
Övrigt 11,0 7,0

 55,8 24,9

Moderbolaget
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Övriga fordringar som är 
 omsättningstillgångar
räntederivat 26,5 13,3

NOT 14 VARULAGER

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

färdiga varor och handelsvaror 622,2 605,9

 622,2 605,9

Varulager redovisas enligt principerna i not 1.

NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
 UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

förutbetald 
 hyreskostnad 49,1 46,9 – –
förutbetalda 
 bankkostnader 0,3           2,9 –          1,9
Övrigt 40,9 21,5  3,1 0,5

 90,3 71,3  3,1 2,4

förutbetalda bankkostnader avser i allt väsentligt kostnader för finansiering. 
Dessa kostnader resultatförs över kontraktsperioden.

NOT 16 LIKVIDA MEDEL

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa 11,2 9,6
Banktillgodohavanden 21,0 50,3

Summa enligt balansräkningen och 
 kassaflödesanalysen 32,2 59,9

NOT 17 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder 
och om företagets exponering för ränterisk samt risk för valutakursförändringar 
återfinns i not 22.

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Långfristiga skulder
Banklån 1 000,0 1 049,0
Checkräkningskredit 189,4 –
lån finansiell leasing – 151,1
Summa 1 189,4 1 200,1

Kortfristiga skulder
Banklån – 56,0
Checkräkningskredit 782,4 107,3
lån finansiell leasing – 22,3

Summa 782,4 185,6

Totalt 1 971,8 1 385,7

Moderbolaget
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Långfristiga skulder
Banklån 1 000,0 1 049,0
Checkräkningskredit 726,3 –
Summa 1 726,3 1 049,0

Kortfristiga skulder
Banklån – 56,0
Checkräkningskredit 788,6 945,6

Summa 788,6 1 001,6

Totalt 2 514,9 2 050,6

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

Villkor och återbetalningstider
säkerhet för banklånen är utställda i form av aktier i de svenska dotterföretagen.
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Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
Förmånsbestämda planer

Koncernen 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

nuvärdet av helt eller delvis fonderade 
förpliktelser 184,2 151,2
Verkligt värde på förvaltningstillgångar –129,3 –118,0
netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 54,9 33,2
nuvärdet av ofonderade förpliktelser – 26,9
nuvärdet av nettoförpliktelsen 54,9 60,1
oredovisade aktuariella vinster (+)  
och förluster (–) –15,1 1,2

Nettoförpliktelse för förmånsbestämda 
planer 39,8 61,3

nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:

avsättningar till pensioner 39,8 61,3

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 så kallade ”projected Unit 
Credit method”. metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de 
anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. 
Beräkningen utförs årligen av oberoende aktuarier. företagens åtaganden 
 värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar.

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

Under räkenskapsåret har en förändring skett i den svenska verksamheten, 
vilket innebär att avgiftsbestämda planer ersatt de tidigare förmånsbestämda. 
Det innebär att sedan 1 april 2008 nyintjänas inte längre några pensionsförmåner 
inom de förmånsbestämda pensionsplanerna. Det har i enlighet med ias 19 lett 
till en engångseffekt i koncernens resultaträkning i form av en reducering, vilket 
har påverkat rörelsens kostnader med 20 mseK. 

Förändringar av den i balansräkningen redovisade nettoförpliktelsen för 
förmånsbestämda planer

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer  
per den 1 september 61,3 64,4
Utbetalda ersättningar –4,5 –3,8
inbetalda avgifter –9,7 –8,7
intäkt ( – tecken)/kostnad redovisad  
i resultaträkningen –7,6 9,4

Valutakursdifferenser 0,3 –

Nettoförpliktelse för förmånsbestämda  
planer per den 31 augusti 39,8 61,3

Kostnad redovisad i resultaträkningen

Koncernen 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Kostnader avseende tjänstgöring 
 innevarande period 3,5 5,9
räntekostnad på förpliktelsen 7,4 7,3
redovisade aktuariella vinster (–)  
och förluster (+) 2,5 0
förväntad avkastning på 
 förvaltningstillgångar –5,0 –4,1
effekter av reduceringar och regleringar* –16,0 0,3

Summa nettokostnad i resultaträkningen –7,6 9,4

*  innehåller engångspost i form av en intäkt på 20 mseK, vilken uppstod i samband med 
byte av pensionslösning i sverige, se vidare kommentar i det inledande textavsnittet ovan 
i denna not.

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:

Koncernen 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Kostnad för sålda varor 1,5 2,7
försäljningskostnader –14,1 3,2
administrationskostnader 0,1 0,2
finansiella kostnader 4,9 3,3

 -7,6 9,4

faktisk avkastning på förvaltningstillgångar 3,9 5,9

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

Sverige respektive Norge Sverige Norge

Procent 2008 2007  2008 2007

Diskonteringsränta per 
den 31 augusti 4,1% 4,2% 4,5% 4,5%
framtida löneökning n/a 3,0% 4,5% 3,5%
framtida ökning av 
 pensioner 2,0% 2,0% 1,75% 2,0%
personalomsättning n/a 5,0% – –
inflation 2,0% 2,0% – –

förväntad avkastning 4,1% 4,2%  5,5% 5,5%

Koncernen

MSEK 2008 2007

Belopp i avsättningsposten som förväntas  
regleras efter mer än 12 månader 39,8 61,3

NOT 18 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 



58 finansiell information K a p pa h l  2 0 0 7 / 2 0 0 8

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

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

Totalt 7,7 7,4

Koncernen
Årets förändring

MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Redovisat värde vid periodens ingång 7,4 9,2
avveckling av verksamheter – –1,8
outnyttjade belopp som har återförts  
under perioden 0,3 –

Redovisat värde vid periodens utgång 7,7 7,4

Betalningar

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

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

NOT 20 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Kortfristiga 
mervärdeskatt 80,8 39,3
personalskulder 33,2 32,2
presentkort 17,6 15,6
räntederivat 1,6 –
Valutaderivat 2,8 12,8
Övrigt 5,7 2,6

 141,7 102,5

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 2008-08-31 2007-08-31

Kortfristiga
räntederivat 1,6 0,6
Övrigt 0,4 0,1

 2,0 0,7

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

personalskulder 187,3 163,1 – –
finansiella kostnader 6,9 0,7 7,0 0,7
Kostnader för erbju-
dande förvärv aB 
 lindex (publ) – 6,5 – 6,5
Övrigt 76,0 62,5  0,4 0,1

 270,2 232,8  7,4 7,3

forts. not 18
Ledande befattningshavares förmåner
Ersättningar och övriga förmåner under året 

2007-09-01–2008-08-31 2006-09-01–2007-08-31

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 0,5 – – 0,5
styrelseledamot amelia adamo 0,2 – – 0,2 0,2 – – 0,2

styrelseledamot paul frankenius 0,2 – – 0,2 0,1 – 0,1 0,2
styrelseledamot Jan samuelson 0,3 – – 0,3 0,3 – – 0,3
styrelseledamot pernilla ström 0,2 – – 0,2 0,2 – – 0,2
Övriga (5 ledamöter) 0,1 – – 0,1 0,1 – – 0,1
VD 3,6 0,6 1,2 5,4 3,4 0,6 1,1 5,1
ledningsgruppen (7 personer) 9,1 2,3 1,4 12,8 7,8 1,1 1,4 10,3

Summa 14,2 2,9 2,6 19,7 12,6 1,7 2,6 16,9
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Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella 
 risker. med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassa-
flöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings och 
 kreditrisker. 

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

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 finanspolicyn 
ska det alltid finnas tillräckligt med likviditet för att möta oförutsedda utgifter och 
investeringar. Dessutom har förfallotidpunkterna på de finansiella skulderna till 
huvudsaklig del lagts långt fram i tiden för att inte begränsa likviditeten.

företagets finansiella skuld uppgick per 31 augusti, 2008 till 1 189 (1 105) 
mseK. Utöver detta finns en checkräkningskredit i multivaluta uppgående till 
motsvarande 850 (696) mseK av vilka mseK 782 (143) hade utnyttjats per 31 
augusti, 2008. Checkräkningskrediten redovisas som kortfristig eftersom årsvis 
omsättning sker av kontrakten.

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

totalt 80 procent av koncernens låneskulder har lagts om till fast ränta 
genom ränteswapar. effektiv ränta på kvarvarande lån uppgick till 4,4 procent 
per den 31 augusti 2008.

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

enligt finanspolicyn räntesäkras ca 75 procent av de lån vilkas förfallotid-
punkter ligger mer än ett år framåt i tiden. Derivatinstrument som exempelvis 
ränteswapkontrakt används för att hantera ränterisken. i redovisningen tilläm-
pas säkringsredovisning när en effektiv koppling finns mellan säkrat lån och 
 ränteswapen se vidare not 1 redovisningsprinciper. 

per den 31 augusti 2008 hade företaget ränteswapar med ett kontrakts 
värde på 1 600 (1 000) mseK. 

swaparnas verkliga värde netto uppgick den 31 augusti 2008 till 24 (13) 
mseK bestående av tillgångar om 26 (13) mseK och skulder om 2 (0) mseK. 

totala räntekostnader inkl ränteswapar uppgår med lånestruktur per den 31 
augusti 2008 till ca 73 (56) mseK för räkenskapsåret vilket motsvarar ca 1,8 
procent av koncernens kostnader. en förändring av räntenivån med en procent-
enhet skulle påverka den årliga räntekostnaden med cirka 19 mseK. 

Räntebärande skulder
Kappahl har tillgängliga kreditlöften om totalt 3 150 mseK, av vilka 1 971 
mseK var utnyttjat vid utgången av räkenskapsåret. 

Låneförfallostruktur

ÅR
Kontrakterade  

krediter Varav utnyttjat

2009 850 782
2010 – –
2011 – –
2012 1 800 1 189
2013 och senare 500 –
totalt 3 150 1 971

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 mot-
parter som uppstår vid köp av derivatinstrument. finanspolicyn anger att enbart 
internationellt välrenommerade banker skall användas. 

Kreditrisker i kundfordringar
eftersom att koncernen i allt väsentligt säljer kontant till kund är kreditriskerna i 
kundfordringar minimal.

Valutarisker
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker genom att verksamheten 
bedrivs i flera olika länder och genom på att inköp till stor del sker i främmande 
valutor.

Transaktionsexponering
Koncernen har intäkter och kostnader i ett antal valutor. Därmed är Kappahl 
exponerad för valutafluktuationer. Denna valutarisk benämns transaktions-
exponering 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 kostna-
der i sina lokala valutor. Detta medför att koncernens transaktionsexponering 
enklast illustreras genom valutaflödena i sverige:

2007-09-01–2008-08-31 2006-09-01–2007-08-31

Valuta Utflöde  Inflöde  Utflöde  Inflöde

mUsD 147 – 130 –
meUr 29 31 36 27
mnoK – 601 – 553
mpln –  29  –  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 15 (–8) 
mseK per den 31 augusti 2008. tillgångarna uppgick till 18 (5) mseK och skul-
derna till 3 (13) mseK vilka redovisats i balansräkningen.

Valutakontraktens underliggande värden uppgick på balansdagen till 
88 mUsD, –170 mnoK och –10 mpln. samtliga utestående kontrakt förfaller 
under det närmaste räkenskapsåret och redovisas över resultaträkningen i 
samband med förfall. om andra dynamiska effekter undantas skulle 10 öres 
förändring av valutakurserna påverka resultatet med 15 mseK avseende UsD 
och 60 mseK avseende noK.

NOT 22  FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICy
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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 2008-08-31 2007-08-31

Valuta Belopp MSEK  Belopp MSEK

noK 91 131
eUr 59 74
pln 43 33
hKD 4  3

Verkligt värde
redovisat värde på finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen överens-
stämmer med verkligt värde. nedanstående tabell visar vilka poster i balans-
räkningen där redovisningsprinciperna för finansiella instrument tillämpas.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen enligt 
nedan.

Tillgångar i balansräkningen 2008-08-31 2007-08-31

Kundfordringar 3,4 1,4
Övriga kortfristiga fordringar; 
– räntederivat 
– Valutaderivat

 
26,5 
18,3

 
13,3 

4,6
likvida medel 32,2 59,9
Summa 80,4 79,2

Skulder i balansräkningen 2008-08-31 2007-08-31

långfristiga räntebärande skulder 1 189,4 1 049,0
Kortfristiga räntebärande skulder – 56,0
leverantörsskulder 233,1 239,8
Övriga kortfristiga skulder; 
– räntederivat 
– Valutaderivat

 
1,6 
2,8

 
0,3 

12,5
Checkräkningskredit 782,4 107,3
Summa 2 209,3 1 464,9

Kapitalstruktur
Bolaget har ett starkt kassaflöde bland annat beroende på det positiva resulta-
tet samt att rörelsekapitalet i stort varierar kring noll. Detta medför att bolagets 
expansion inte har krävt ökat rörelsekapital. Bolagets profil och inriktning gör 
dessutom att resultatet över tiden bör ha förutsättningar att vara relativt stabilt. 
mot denna bakgrund består bolagets finansiering till en betydande del av lånat 
kapital. målet är att räntebärande skulder inte skall överstiga 3 gånger resultat 
före avskrivningar. riktlinjerna är oförändrade jämfört med föregående räken-
skapsår.

forts. not 22

Förfallotid på koncernens finansiella skulder inklusive beräknade räntebetalningar.

 
Redovisat 

värde Inom ett år
Mellan ett  
och två år

Mellan två  
och tre år

Mellan tre  
och fyra år Upp till 5 år

Totalt  
kontrakterat 

kassaflöde

Banklån och checkräkningskrediter* 1 971 881 60 60 60 1 250 2 311
leverantörsskulder 233 233 – – – – 233
ränteterminskontrakt* 24 – – – – – –
Valutaterminskontrakt, netto 15 15 – – – – 15

Totalt 2 243 1 129 60 60 60 1 250 2 559

* Vid beräkning av räntebetalningar för lån och checkräkningskrediter har i räntan beaktats effekten av ränteterminskontrakten utifrån aktuell situation vid årsbokslutet.

NOT 23 OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2008-08-31 2007-08-31  2008-08-31 2007-08-31

inom ett år 2,2 2,1 – –
mellan ett år till  
fem år 2,0 1,5  – –

 4,2 3,6  – –

NOT 24 INVESTERINGSÅTAGANDEN

Koncernen
Under 2008 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 i ungefär samma nivå som utfallet för det räken-
skapsår som avslutas 31 augusti 2008. Åtaganden förväntas bli reglerade 
under det följande räkenskapsåret.
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NOT 25  STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

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

Ställda säkerheter
i form av ställda säker-
heter för egna skulder 
och avsättningar

företagsinteckningar 43,3 43,1 – –
nettotillgångar i dotter-
företag 1 268,1 873,7  – –
aktier i dotterföretag – –  1 574,7 1 271,1
Summa ställda 
 säkerheter 1 311,4 916,8 1 574,7 1 271,1

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden,  
fpG/pri 0,5 0,4 inga inga
Köpgaranti 0,2 0,2  inga inga

Summa eventual-
förpliktelser 0,7 0,6  Inga Inga

se not 31 för beskrivning och bedömning av tulltvist i norge.

NOT 26 NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
nettoomsättningen i moderbolaget avser i sin helhet koncernföretag.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
företagets VD, Christian W. Jansson, och styrelseledamoten paul frankenius 
kontrollerar via bolaget pegatro ltd 30,0 (30,0) procent av rösterna i företaget. 
Övriga ledande befattningshavare kontrollerar 2,0 (1,7) procent av rösterna i 
företaget. 

De sammanlagda ersättningarna ingår i ”personalkostnader” (se not 5 och 18).

NOT 27 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

Moderbolaget
MSEK 2008-08-31 2007-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 882,4 2 971,1

nedskrivning på grund av utdelning * –42,2 –88,7
förvärv av Kappahl fastighets aB och               
fastighets aB Betesängen 303,6 –

Utgående balans 3 143,8 2 882,4

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

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2008-08-31 2007-08-31

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 41 749 100,0 1 269,1 1 311,3
Kappahl oY, 460.230, finland 200 100,0 300,0 300,0
Kappahl fastighets aB, 556750-5481, sverige 1 000 100,0 294,0 –
fastighets aB Betesängen, 556722-2244, sverige 1 000 100,0 9,6 –

indirekt ägda
Kappahl Åland aB, 1737564-2, mariehamn 100 100,0 – –
Kappahl polska sp.zo.o, 526-22-60-963, polen 10 000 100,0 – –
Kappahl Czech republic s.r.o, 26447142, tjeckien 10 000 100,0 – –
Kappahl far east ltd, 438724, hong Kong 10 000 100,0 – –
Detaljhandel logistik aB, 556636-2132, sverige 1 000 100,0 – –
Kappahl i mölndal aB, 556714-1444, sverige 1 000 100,0 – –

   3 143,8 2 882,4
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NOT 29 FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

Under året har följande dotterföretag förvärvats av Kappahl mölndal aB:

Företag Verksamhet Förvärvstidpunkt
Andel kapital och 

röster %

Kappahl fastigheter aB 556750-5481 fastighetsförvaltning 2008-05-28 100
fastighets aB Betesängen  556722-2244 fastighetsförvaltning 2008-03-13 100

Den 28 maj förvärvades Kappahl fastigheter aB, som innehåller de fastigheter 
i  mölndal där Kappahls huvudkontor och distributionscentral bedriver sin verk-
samhet. fastigheterna hanterades tidigare via ett finansiellt leasingavtal, som 
en tillgång med tillhörande finansiell skuld i balansräkningen.

Dessutom skedde per 13 mars ett förvärv av en angränsande obebyggd fastig-
het, via bolaget fastighets aB Betesängen.

Bolagen förvärvades kontant för en total köpeskilling om 303 mseK, vilket 
motsvarar det verkliga värdet på det förvärvade nettot av tillgångarna och 
 skulderna.  av det utgörs det verkliga värdet på fastigheterna vid förvärvet totalt 
462 mseK.

Taxeringsvärden
Kusken 5 markvärde: 3 577 mseK Byggnadsvärde: 0  
taxeringsvärde:3 577 mseK
hästägaren 3 markvärde: 23 800 mseK Byggnadsvärde: 131 277 mseK  
taxeringsvärde: 155 077 mseK

Kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod.

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen Moderbolaget

MSEK
2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

erhållen utdelning 
från andelar i 
 dotterföretag – – 139,2 590,4
erhållen ränta 26,8 22,6 5,2 1,8
erlagd ränta och 
övriga finansiella 
poster –79,8 –96,9 –98,5 –62,0

 –53,0 –74,3 45,9 530,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen Moderbolaget

MSEK
2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31  

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

avskrivningar 221,4 194,9 – –
avsättningar till 
pensioner –21,5 –2,3 – –
anteciperad 
 utdelning – – –   –459,0
nedskrivning p g a  
utdelning utöver 
intjänat eget kapital – – 42,2 88,7
Övriga justeringar –13,9 4,4 -0,7 –0,3

 186,0 197,0    41,5 –370,6

Förvärv av dotterföretag 

Koncernen 
MSEK

2007-09-01 
2008-08-31

2006-09-01 
2007-08-31

Köpeskilling: 303,6 1 672,4
Varav fastigheter 462,0 –
varav lån –158,4 –
avgår: likvida medel i den förvärvade 
 verksamheten –0,2 –1 618,0

Påverkan på likvida medel, netto 303,4 54,4

NOT 28 KASSAFLÖDESANALyS
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NOT 30 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse 
den 26  oktober 2008.

NOT 31  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 9.

Tulltvist i Norge
Under räkenskapsåret 2005/06 avgjordes en tvist med tullverket i norge till vår 
fördel, vilken vann laga kraft under föregående räkenskapsår. Det har dock 
framkommit fortsatt krav från tullverket, vilket strider mot det erhållna dom-
slutet. Därför finns det fortfarande en osäkerhet i ärendet men bedömningen 
från bolaget och dess rådgivare är att domstolens tidigare uttalande är korrekt.

NOT 32 UPPGIFTER OM MODERBOLAGET

Kappahl holding aB är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisations-
nummer 556661-2312, med säte i mölndal. adressen till huvudkontoret är  
Box 303, 431 24 mölndal. Koncernredovisningen för år 2008 består av moder-
bolaget 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 moder-
bolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvis-
ande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget 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 
 koncernens 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 26 oktober 2008

 finn Johnsson amelia adamo paul frankenius
 Ordförande Ledamot Ledamot

 marie matthiessen Jan samuelson pernilla ström
 Arbetstagarrepresentant Ledamot Ledamot 

 rose-marie Zell-lindström   
 Arbetstagarrepresentant

Christian W. Jansson
VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 oktober 2008
pricewaterhouseCoopers aB

Bror frid
auktoriserad revisor

forts. not 29

 Redovisat värde
Justeringar för  
verkligt värde

Verkligt värde  
i koncern

materiella anläggningstillgångar 160 234 301 766 462 000
rörelsefordringar 11 785 – 11 785
likvida medel 195 – 195
lån –160 369 – –160 369
rörelseskulder –10 008 – –10 008

Summa nettotillgångar 1 837 301 766 303 603

Justeringsposten är i sin helhet hänförlig till övervärden i fastigheter.
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till årsstämman i 

Kappahl holding aB

org nr 556661-2312

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i Kappahl holding aB för räkenskapsåret 2007-09-01—2008-08-31. 

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 31–63. 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. förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 

för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg 26 oktober 2008

pricewaterhouseCoopers aB

Bror frid

auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Rapport om koncernens styrning

Kappahl holding aB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag  

vars aktier är noterade på omX nordiska Börs stockholm. 

Bolagsstyrningen av Kappahl utgår från lag, noteringsavtal,  

riktlinjer och god praxis. Denna rapport om bolagsstyrning har 

 upprättats i enlighet med bestämmelserna i svensk kod för bolags-

styrning (”Koden”) och avser räkenskapsåret 2007/08. rapporten är 

inte granskad av bolagets revisor. Kappahls bolagsordning och 

annan ytterligare information om bolagsstyrningen i Kappahl finns 

på www.kappahl.com/ir.

Tillämpning av Koden

Kappahl tillämpar Koden, dock med avvikelsen att revisionsutskottet 

enligt Kodens punkt 10.1 ska bestå av minst tre styrelseledamöter 

medan Kappahls revisionsutskott består av två styrelseledamöter. 

skälet till detta är att valberedningen och styrelsen bedömt att revi-

sionsutskottet fungerar effektivt med två ledamöter och väl uppfyllt 

sina uppgifter enligt den instruktion som styrelsen fastställt.

Aktieägare etc.

enligt VpCs aktieägarregister hade Kappahl drygt 11 000 aktieägare 

per den 31 augusti 2008, och utländska investerare ägde då cirka 

50 procent av aktierna. De tio största aktieägarna, per den 

31 augusti 2008 finns specificerade i förvaltningsberättelsen sid 31.

mer information om de större aktieägarna finns på  

www.kappahl.com/ir. 

Aktier

aktiekapitalet i Kappahl holding aB (publ) uppgick per den  

31 augusti 2008 till 10 720 000  kronor, fördelat på 75 040 000 

aktier och handel sker på omX nordiska Börs stockholm. Kappahls 

 marknadsvärde per den 31 augusti 2008 var cirka mseK 3 339. 

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

rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning. Utdelningspolicyn 

innebär att utdelning ska ske med 70 till 100 procent av resultatet 

efter skatt. 

Bolagsstämma

Kappahls högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstämman 

hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Kallelse 

till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

stämman. samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktie-

boken 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 som hölls var årsstämman den  

17 december 2007 i mölndal. Då beslutades bland annat att omvälja 

en styrelse bestående av finn Johnsson (ordf), amelia adamo,  

Jan samuelsson, pernilla ström samt paul frankenius. 

nästa årsstämma kommer att hållas den 17 december 2008 

klockan 14.00 på idrottsvägen 14 i mölndal. en aktieägare som 

 önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma kan skicka en 

skriftlig begäran till Kappahl holding aB, att: styrelsens ordförande, 

Box 303, se-431 24 mölndal. Begäran måste vara styrelsen till-

handa 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

Årsstämman fastställde en instruktion och en arbetsordning för val-

beredningen. Den senare ska bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka 

ska vara representanter för de tre största ägarna i bolaget per det 

månadsskifte som föregår bolagets tredje kvartalsrapport enligt 

 ordinarie kalendarium. styrelsens ordförande ska kontakta de tre 

största aktieägarna, samt adjungeras till beredningen. Den 16 juni 

2008 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämman den 17 

december 2008 består av Kristian lundius, pegatro ltd, Ulf strömsten, 

Catella, K G lindvall, robur samt finn Johnsson, styrelseordförande. 

Valberedningen höll sitt konstituerande möte den 3 juli 2008, och 

 Kristian lundius utsågs då till beredningens ordförande. Beredningen 

kommer att presentera sina förslag i samband med kallelsen till års-

stämman. aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan 

lämna sådant förslag enligt vad som anges på www.kappahl.com/ir. 

Vid ägarförändringar ska styrelsens ordförande kontakta den av 

de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och upp-

mana denne att utse sådan. när sådan ägarrepresentant utsetts ska 

Bolagsstyrningsrapport
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denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot 

som inte längre representerar de tre största aktieägarna. om någon 

av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, 

eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget 

fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare 

(dvs. först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. 

förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ordinarie 

ledamöter. innan räkenskapsårets utgång hade ingen ägarföränd-

ring skett som medför ändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningen bedömer bland annat, mot bakgrund av koncer-

nens behov, vilken kompetens och vilka egenskaper som styrelsens 

ledamöter bör ha. avsikten är att skapa en ändamålsenlig styrelse-

sammansättning, samt att ledamöternas sammanlagda kompetens 

och erfarenheter ska ge en bred bas som passar väl mot det skede 

och den marknadssituation som Kappahl befinner sig i. Bered-

ningen håller sig även uppdaterad om den allmänna utvecklingen i 

arvodesfrågor i svenska börsbolag.

styrelsens ordförande, finn Johnsson, lät under sommaren 2008 

genomföra en individuell utvärdering av arbetet i styrelsen och dess 

kommittéer (motsvarande utvärdering gjordes under 2006/2007). 

Den 3 juli 2008 redovisades resultatet av den senaste utvärderingen 

för valberedningen. styrelsens ordförande presenterade sin bedöm-

ning att styrelsen fungerar väl i fullgörandet av sina uppgifter samt att 

styrelsen är väl sammansatt och balanserad. ledamöterna har goda 

kunskaper och erfarenheter inom olika områden och kompletterar 

varandra väl. i utvärderingen efterlyste arbetstagarnas representan-

ter vidarebildning inom vissa ämnesområden. 

Valberedningen har bedömt att inga andra styrelseledamöter än 

paul frankenius är beroende i förhållande till bolaget och dess större 

ägare.

inför årsstämman i december 2008 kommer valberedningen att 

lämna förslag om ordförande vid stämman, antalet styrelseleda-

möter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter. 

 Valberedningen kommer även att lämna förslag till arvodering för 

arbete i styrelse och dess kommittéer. 

för arbete i valberedningen har ingen särskild ersättning utgått 

från bolaget till ledamöterna i valberedningen. 

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. Val av revisorer föreslås 

ske vid årets bolagsstämma den 17 december 2008. 

Valberedningen har bedömt att pricewaterhouseCoopers aB har 

erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget. parallellt har Bror 

frid revisionsuppdrag i följande större företag Broström, Geveko, 

 plastal, finnveden samt VBG. han har inga uppdrag i bolag som är 

 närstående till Kappahls större ägare.

Bror frid har till revisionsutskottet och styrelsen rapporterat sina 

observationer från revisionsarbetet. inom ramen för nämnda arbete 

har årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning granskats. Utöver revisionsuppdraget, vilket 

arvoderas enligt sedvanliga debiteringsnormer och principen om fast 

räkning, har pricewaterhouseCoopers aB under räkenskapsåret till-

handahållit tjänster för ca mseK 1,6 varav huvuddelen avser skatte-

konsultationer, konsultationer i samband med fastighetsförvärv samt 

redovisningskonsultationer av diverse slag.

STYRELSEN

Allmänt 

styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelägenheter 

och organisation. Vid årsstämman i december 2007 valdes fem ordi-

narie ledamöter. i styrelsen ingår också två fackligt utsedda ledamö-

ter som har var sin personlig suppleant. advokat Jonas frii har varit 

styrelsens sekreterare. efter årsstämman den 17 december och 

fram till 31 augusti 2008 har styrelsen haft tre möten, vilka samtliga 

protokollförts. ett möte har varit konstituerande möte och två möten 

har varit ordinarie. ledamöternas närvaro vid respektive möte fram-

går av följande tabell:

 

17 december 
2007  
Konstituerande

1 april  
2008

26 juni  
2008

finn Johnsson Ja Ja Ja
amelia adamo Ja Ja Ja
paul frankenius Ja Ja Ja
Jan samuelsson Ja Ja Ja
pernilla ström Ja Ja Ja
marie matthiessen nej Ja Ja
rose-marie Zell-lindström Ja Ja Ja

Verkställande direktören och finansdirektören har varit före-

dragande på styrelsemötena. ersättning och andra förmåner till 

 styrelsen av Kappahl framgår av not 18 på sidan 57. styrelsens 

ledamöter innehar aktier i Kappahl vilket framgår av sidorna 72–73. 
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efter den 31 augusti 2008 har styrelsen haft ytterligare tre möten, den 

24 och den 28 september samt den 26 oktober. styrelsen planerar 

minst ett ytterligare möte innan årsstämman den 17 december 2008.

Arbetet i styrelsen

styrelsen ska mellan varje årsstämma hålla fyra till sex ordinarie 

möten. möten sker normalt genom fysiskt sammanträffande på 

huvudkontoret i mölndal. extra möten kan ske per telefon. 

 ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete. inför varje möte 

utsänds förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska 

behandlas på mötet. förslaget till agenda utarbetas av ordföranden i 

samråd med verkställande direktören. Ärenden som föredras styrelsen 

är för information, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter 

 diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter getts möjlighet 

att yttra sig. styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger ofta 

en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot 

reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp 

löpande.  

styrelsen har inte inom sig gjort någon fördelning av styrelsens 

ansvarsområden, annat än vad som följer av styrelsens och utskot-

tens arbetsordningar. arbetsordningen för styrelsen fastställdes på 

det konstituerande styrelsemötet den 17 december 2007 och revi-

deras varje år. Den reglerar fördelningen av arbetsuppgifter mellan 

ordförande, styrelse och utskott. i arbetsordningen anges bland 

annat vilka obligatoriska ärenden som ska tas upp vid varje ordinarie 

möte. Vid varje ordinarie möte lämnas dessutom rapporter från revi-

sionsutskottet och löneutskottet, rapport från bolagsledningen, 

samt fattas beslut om etableringar och investeringar. Bland de mer 

väsentliga ärendena i styrelsen under året har varit diskussioner om 

framtida nyetableringar. efter större händelser, eller i samband med 

längre uppehåll mellan styrelsemötena, sänder verkställande direk-

tören dessutom ut en promemoria 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 underbyggda beslut. en gång per år utvärderar 

styrelsen verkställande direktörens arbete, varvid bolagsledningen 

inte närvarar. styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 

 rapporteringen dels genom eget arbete, dels genom det förbered-

ande arbete som sker i revisionsutskottet, dels 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-

föranden och arbetstagarrepresentanter, jämte två suppleanter. på 

sidorna 72–73 finns en redovisning av styrelsen, uppgifter om deras 

förtroendeuppdrag samt relevant aktieinnehav. mer information om 

styrelsen finns på www.kappahl.com/ir.

Ersättningsutskottet etc.

ersättningsutskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande möte. 

fram till årsstämman den 17 december 2008 består kommittén av 

finn Johnsson (ordförande) och amelia adamo. ersättningsutskottet 

bereder frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare, samt även frågor om eventuella bonus-

program inom koncernen. samtliga utskottets ledamöter är obero-

ende i förhållande till Kappahls verkställande ledning. Utskottet leds 

av styrelsens ordförande och har sammanträffat under året för 

genomgång av villkor för nya ledande befattningshavare och bonus-

utfall. arbetet 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 den ersättningspolicy som årsstämman den 17 december 2007 

fastställt för ledande befattningshavare innebär. Den fastställda 

 policyn innebär bland annat att en ledande befattningshavare ska 

erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad 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. avgångsvederlag förekommer inte.

ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs årsstämman 

för beslut.
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Revisionsutskottet

Även revisionsutskottet utses vid styrelsens konstituerande möte. 

fram till årsstämman den 17 december 2008 består utskottet av 

Jan samuelsson (ordförande) och pernilla ström. Valberedningen 

har bedömt att de bägge är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. revisionsutskottet är ett stödjande organ till styrel-

sen i frågor om intern och extern revision, finansiell rapportering 

samt kontroll. Utskottet är ett beredande organ som saknar egen 

beslutanderätt. Utskottet kommunicerar med bolagets revisor i de 

frågor som faller inom utskottets ansvarsområde. Utskottet har i 

samband med att revisionen avrapporterats, sammanträffat med 

revisorn utan att verkställande direktören eller annan person från 

bolagsledningen närvarat. Under 2008 har arbete i utskottet bland 

annat avsett beredning av frågor om delårsrapporter, fastighets-

förvärv, valutafrågor, och intern finansiell kontroll. efter årsstämman 

17 december 2007 och fram till den 31 augusti 2008 har utskottet 

haft tre möten, vilka samtliga protokollförts. alla utskottets ledamöter 

har varit närvarande vid samtliga möten förutom vid mötet den 19 

mars då pernilla ström var frånvarande. styrelsens sekreterare är 

även revisionsutskottets sekreterare. arbetet i utskottet följer en 

skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt, och utskottet ska 

minst en gång per år avge en skriftlig rapport till styrelsen. Utskottets 

protokoll delges styrelsen.  

Ledningsgrupp

Kappahls ledningsgrupp, samt deras aktieinnehav beskrivs på 

sidorna 70–71.

Rapport om intern kontroll

målet med den interna finansiella kontrollen inom Kappahl är att 

skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna 

är tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets 

tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. styrelsen ansva-

rar för bolagets interna kontroll och har som ett led i detta arbete 

upprättat en rapport om intern kontroll avseende den finansiella 

 rapporteringen för räkenskapsåret. rapporten är 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. Kappahls kontroll-

miljö består bland annat av sunda värdegrunder, integritet, kompe-

tens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. 

Kappahls interna arbetsordningar, instruktioner, policies, riktlinjer 

och manualer 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 om finansiell styrning 

och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik. ramar för 

kredit- och valutahantering, finansiell styrning och uppföljning 

 fastställs till exempel genom antagna finans-, redovisnings- och 

investeringspolicies. alla bolag inom koncernen har i princip samma 

struktur och ekonomisystem med samma kontoplan. 

Kappahls interna kontrollstruktur baseras sammanfattningsvis på 

arbetsfördelningen mellan bolagsorganen, rapporteringen till styrel-

sen, fastställda policies och riktlinjer, och på att medarbetarna följer 

policies och riktlinjer. med anledning av de lagförslag som väntas 

träda ikraft nästa år har Kappahl haft anledning att se över arbets-

ordningarna för styrelsen respektive revisionsutskottet då fördel-

ningen av ansvar för intern finansiell kontroll kan förändras. Kappahls 

avsikt är att fortsätta sådan översyn under kommande verksamhetsår.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Kappahl arbetar löpande med riskanalyser för att identifiera potenti-

ella källor till fel inom den finansiella rapporteringen.

 spårbarheten i redovisningen har under verksamhetsåret ökat 

genom förbättrad dokumentation. identifiering av de processer i 

vilka risken för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen kan 

antas vara relativt sett högre än i andra processer har fortsatt. Kart-

läggningen och riskbedömning har resulterat i ett antal motåtgärder 

och kontrollaktiviteter. normala kontrollaktiviteter omfattar konto-

avstämningar och stödkontroller. syftet med samtliga motåtgärder 

och kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventu-

ella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. 

avsikten är att under kommande verksamhetsår fortsätta att 

utveckla och följa upp utvalda kontrollaktiviteter. 



2 0 0 7 / 2 0 0 8  K a p pa h l 69finansiell information

Uppföljning

styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsled-

ningen och revisionsutskottet lämnar. Utskottets arbete med att följa 

upp effektiviteten i den interna kontrollen är av särskild betydelse för 

styrelsen. arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder 

vidtas rörande de 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 

 kommunicerats från ledningsgruppen till medarbetarna. för kom-

munikation 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 och att våra investerare får rätt information i tid.

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 inletts. frågan 

om en särskild internrevisionsfunktion kommer att prövas årligen.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK)

 
sept–aug 

2007/2008
sept–aug 

2006/2007
sept–aug 

2005/2006
sept–aug 

2004/20051

Nettoomsättning 4 622 4 473 4 217 3 945

Kostnad sålda varor –1 740 –1 738 –1 677 –1 635

Bruttoresultat 2 882 2 735 2 540 2 310

Försäljningskostnader –2 106 –1 985 –1 863 –1 781

Administrationskostnader –136 –142 –147 –126

Övriga rörelseintäkter 11 16 – –

Övriga rörelsekostnader – –6 – –

Rörelseresultat 651 618 530 403

Finansiella intäkter 27 23 2 6

Finansiella kostnader –80 –97 –113 –109

Resultat efter finansiella poster 598 544 419 300

Skatt –162 115 –117 –36

Resultat efter skatt 436 659 302 264

1  För perioden september 2004–augusti 2005 redovisas proforma-siffror, vilka därmed inte har blivit reviderade. Koncernen KappAhl Holding AB (publ) bildades i december 2004 och första 
räkenskapsåret för koncernen var ett förkortat år som bestod av de åtta månaderna i januari–augusti 2005. Därav att flerårsöversikterna ovan inte innehåller fler jämförbara år.

Kvartalsvisa resultaträkningar (MSEK)

 
Q4 

07/08
Q3 

07/08
Q2 

07/08
Q1 

07/08
Q4 

06/07
Q3 

06/07
Q2 

06/07
Q1 

06/07 
Q4 

05/06
Q3 

05/06
Q2 

05/06 
Q1 

05/06
Q4  

04/05
Q3  

04/05
Q2 

04/051
Q1  

04/051

Nettoomsättning 1 103 1 140 1 132 1 247 1 090 1 106 1 088 1 189 1 010 1 029 1 026 1 152 987 966 953 1 039

Kostnad sålda varor –420 –413 –457 –450 –412 –417 –460 –449 –371 –392 –437 –477 –390 –370 –435 –440

Bruttoresultat 683 727 675 797 678 689 628 740 639 637 589 675 597 596 518 599

Försäljningskostnader –480 –547 –521 –558 –456 –528 –484 –517 –431 –477 –468 –487 –447 –448 –421 –465

Administrationskostnader –32 –35 –36 –33 –33 –32 –40 –37 –35 –40 –33 –39 –31 –34 –36 –25

Övriga rörelseintäkter 11 – – – – 3 13 – – – – – – – – –

Övriga rörelsekostnader – – – – –6 – – – – – – – – – – –

Rörelseresultat 182 145 118 206 183 132 117 186 173 120 88 149 119 114 61 109

Finansiella intäkter 0 21 3 3 0 11 10 2 0 0 1 1 3 1 1 1

Finansiella kostnader –26 –18 –18 –18 –16 –32 –33 –16 –12 –18 –64 –19 –48 –33 –23 –5

Resultat efter finansiella  
poster 156 148 103 191 167 111 94 172 161 102 25 131 74 82 39 105

Skatt –44 –36 –29 –53 –48 –32 244 –49 –45 –29 –7 –36 –11 –24 5 –6

Resultat efter skatt 112 112 74 138 119 79 338 123 116 73 18 95 63 58 44 99

1  För perioden september 2004 – augusti 2005 redovisas proforma-siffror, vilka därmed inte har blivit reviderade. Koncernen KappAhl Holding AB (publ) bildades i december 2004 och första 
räkenskapsåret för koncernen var ett förkortat år som bestod av de åtta månaderna i januari–augusti 2005. Därav att flerårsöversikterna ovan inte innehåller fler jämförbara år.

Flerårs- och kvartalsöversikt
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Linda Hamberg
Försäljningsdirektör
linda Hamberg (född 1951) är för-
säljningsdirektör för KappAhl sedan 
2004 och anställd sedan 1981. linda 
Hamberg har en civilekonomexamen 
från Handelshögskolan i Göteborg.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

Johanna Kjellberg
IT-direktör
Johanna Kjellberg (född 1958) är  
IT-direktör sedan 2008. Johanna 
Kjellberg har en Magisterexamen  
från Chalmers Tekniska högskola 
inom Industriell Organisation och 
Produktion.
Aktieinnehav: 50 000 optioner

Meta Ågren
Marknadsdirektör
Meta Ågren (född 1965) är marknads-
direktör för KappAhl sedan 2008. 
Meta Ågren har en civilekonom-
examen från lunds universitet.
Aktieinnehav: 100 000 optioner

Hans Jepson
Etableringsdirektör
Hans Jepson (född 1956) är etable-
ringsdirektör för KappAhl sedan 
2008. Hans Jepson är byggnads-
ingenjör.
Aktieinnehav: 2 000 aktier,  
100 000 optioner
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Mari Svensson
Inköpsdirektör
Mari Svensson (född 1963) är 
inköpsdirektör för KappAhl sedan 
2004 och anställd sedan 2000. 
 Styrelseledamot i EFG (European 
Furniture Group AB). Mari Svensson 
har en civilekonomexamen från 
 Handelshögskolan i Göteborg.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

Håkan Westin
Finansdirektör
Håkan Westin (född 1959) är finans-
direktör för KappAhl sedan 2001 och 
anställd sedan 1989. Styrelseleda-
mot i Net-on-Net. Håkan Westin har 
en civilekonomexamen från Handels-
högskolan i Göteborg och masters-
examen från london Business 
School.
Aktieinnehav: 400 000 aktier

Christian W. Jansson
VD och koncernchef
Christian W. Jansson (född 1949) är 
VD och koncernchef för KappAhl 
sedan 2002. Han är även styrelse-
ledamot i Bong ljungdahl AB. 
 Christian W. Jansson har en civileko-
nomexamen från lunds universitet.
Aktieinnehav: 11 255 500 aktier 
genom bolag

Kajsa Räftegård
Personal och informationsdirektör
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: 202 000 aktier
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Styrelse
Bodil Gummesson
(f. 1955). Bodil Gummesson är suppleant och 
arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse.  
Bodil Gummesson är butikschef inom KappAhl. 
Bodil Gummesson har deltagit i utbildning för 
styrelseledamöter som hålls av OMX Nordiska 
Börs Stockholm.
Aktieinnehav: 0 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, City Airline och EFG (European Furni-
ture Group AB) samt ledamot i styrelserna för 
Skanska AB och AB Industrivärden. Finn Johnsson 
har en civilekonomexamen från Handelshögskolan 
i Stockholm.  
Aktieinnehav: 200 000 aktier.

Helena Blixt
(f. 1967). Helena Blixt är suppleant och arbetsta-
garrepresentant i KappAhls styrelse. Helena Blixt 
arbetar som säljare inom KappAhl. Helena Blixt har 
deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls 
av OMX Nordiska Börs Stockholm.
Aktieinnehav: 100 aktier.

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 Swed-
bank Sjuhärad AB och Bockasjö AB samt styrelse-
ledamot i Scorett Foot Wear AB. 
Aktieinnehav: 11 255 500 aktier genom bolag.

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.
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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 
 styrelseledamot i Bonnier Tidskrifter AB, Söders 
Media och Pr Konsult AB samt SSRS Holding AB. 
Amelia Adamo, som fått Stora Journalistpriset två 
gånger, har tidigare varit chefredaktör för tidningen 
Amelia, chefredaktör på Vecko-Revyn och biträ-
dande redaktionschef på Aftonbladet. Amelia 
Adamo har en fil. kand. i samhällsvetenskap från 
Stockholms Universitet. 
Aktieinnehav: 100 000 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, Candyking Holding AB och Scandic Hotels 
AB. Jan Samuelson har en civilekonomexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm. 
Aktieinnehav: 0 aktier.

Marie Matthiessen
(f. 1965). Marie Matthiessen är ledamot och 
arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse.  
Marie Matthiessen arbetar som säljare inom 
 KappAhl. Marie Matthiessen har deltagit i  
utbildning för styrelseledamöter som hålls av  
OMX Nordiska Börs Stockholm.
Aktieinnehav: 0 aktier.

Pernilla Ström
(f. 1962). Pernilla Ström är styrelseledamot i 
 KappAhl. Pernilla Ström är även styrelseledamot i 
Bonnier AB, Uniflex AB, HQ Bank AB, Q-Med AB, 
Sydsvenska Dagbladet AB och Academia AB. 
 Pernilla Ström har studerat ekonomi vid Handels-
högskolan i Stockholm och litteraturvetenskap 
m.m. vid Stockholms universitet. 
Aktieinnehav: 70 000 aktier.
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Finansiell kalender

Definitioner
Bruttomarginal

Bruttoresultat i förhållande till nettoomsätt-

ning.

Direktavkastning 

Utdelning i förhållande till aktiekursen.

EBIT   

Rörelseresultat, dvs resultat före finansiella 

poster.

EBITDA   

Rörelseresultat före avskrivningar.

Eget kapital per aktie  

Eget kapital/antal aktier i genomsnitt.

GfK

Growth from Knowledge. GfK genomför 

marknadsundersökningar med datainsam-

ling, bearbetning och analys.

Kurs/Eget kapital

Börsvärdet i förhållande till eget kapital.

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 när-

mast föregående tolvmånadersperiod.

Nettotillgångar

Tillgångar exklusive likvida medel och ränte-

bärande finansiella fordringar minskat med 

rörelseskulder, ej räntebärande avsättningar 

och skatteskulder.

P/Etal   

Aktiekurs dividerat med vinst per aktie.

Räntetäckningsgrad (gånger) 

EBITDA/räntenetto exklusive engångsposter, 

för närmast föregående tolvmånadersperiod.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsätt-

ning.

Soliditet  

Eget kapital/balansomslutningen.

Utdelningsandel

Utdelningen i relation till resultat efter skatt. 

För innevarande år beräknas den föreslagna 

ännu ej beslutade utdelningen.

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 2008

Andra kvartalet (1 dec–28 feb) 1 april 2009

Tredje kvartalet (1 mars–31 maj) 25 juni 2009

Fjärde kvartalet (1 juni–31 aug) 30 september 2009

Årsstämma i KappAhl Holding AB (publ) 

hålls onsdagen den 17 december 2008 

klockan 14.00 på KappAhls huvudkontor, 

 Idrottsvägen 14 i Mölndal, Sverige.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman 

ska dels vara införd i den av VPC AB förda 

aktieboken senast torsdagen den 11 

december 2008, dels anmäla sitt delta-

gande i årsstämman senast torsdagen den 

11 december 2008 klockan 12.00. Aktie-

ägare som har valt att förvaltarregistrera sina 

aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier 

i eget namn för att ha rätt att delta i årsstäm-

man. Aktieägare som önskar sådan registre-

ring måste underrätta förvaltaren om detta i 

god tid före den 11 december 2008.

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 aktie-

innehav anges. Anmälan om deltagande 

i stämma,samt uppgifter om ombud och 

biträden registreras i syfte att skapa under-

lag för en röstlängd. Eventuella fullmakter 

ska vara skriftliga och lämnas senast på 

stämman.

Fullständig kallelse

Fullständig kallelse publiceras separat och 

i enlighet med bolagsordningens bestäm-

melser.

Välkommen!

Årsstämma
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Anteckningar
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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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