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• Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en
ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1.813 (MSEK 2.049).

• Justerat för negativa effekter av valutaomräkningsdifferenser på MSEK
163 samt kostnader för uppstartandet av två nya marknader, USA och
Spanien om MSEK 140, uppgick resultatet före skatt till MSEK 2.116
(MSEK 2.049), en ökning med 3%.

• Etableringen av tre butiker på den amerikanska marknader har vida
överträffat koncernens förväntningar. Beslut har därför tagits att för-
dubbla det planerade butiksbeståndet i USA, från fem till tio butiker,
under innevarande år.

• Under den närmaste treårsperioden planeras cirka 75 butiker att öppnas
i USA.

- - - -
H&M-koncernens sammanlagda omsättning ökade under det första halvåret med 10%
(i jämförbara valutor ökade försäljningen 16%) och uppgick till MSEK 17.242,0 (MSEK
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15.682,7) inkl moms.

En relativt sämre sortimentsmix under vårsäsongen har inneburit att omsättningsökningen
ej utvecklats i samma takt som föregående år med större lager och prisnedsättningar som
följd.

Omsättningen utanför Sverige svarade för 85% (84%).

Rörelsens bruttoresultat uppgick till MSEK 7.438,8 (MSEK 6.852,3), vilket motsvarar
51,0% (51,7%) av omsättningen. Prisnedsättningarna var under första halvåret i relation till
omsättningen cirka MSEK 170 större än under första halvåret föregående år, motsvarande
1,2 procentenheter i marginal.

Efter avdrag för försäljnings- och administrationskostnader uppgick rörelseresultatet till
MSEK 1.683,3 (MSEK 1.955,2). Det uppnådda resultatet innebar en rörelsemarginal på
11,5% (14,8%). Rörelseresultatet har belastats med planenliga avskrivningar på MSEK
302,6 (MSEK 234,1) och med nyetableringskostnader (dvs den del av investeringarna som
tas direkt över resultaträkningen) om MSEK 213,5 (MSEK 97,3). Rörelsemarginalen efter
avskrivningar men före nyetableringskostnader uppgick till 13,0% (15,5%).

Med tillägg för koncernens finansiella räntenetto om MSEK 129,4 (MSEK 93,5) blev re-
sultatet efter finansiella poster MSEK 1.812,7 (MSEK 2.048,7).

Resultatet har jämfört med föregående år påverkats negativt av valutaomräkningseffekter
om MSEK 163. Dessa uppstår när de utländska koncernbolagens resultat omräknas till
svenska kronor för att konsolideras i koncernbokslutet och har påverkats av att den
svenska kronan stärkts gentemot de europeiska valutorna.

Vinsten efter beräknad full skatt blev MSEK 1.178,3 (MSEK 1.331,7), vilket motsvarar en
vinst per aktie på SEK 1:42 (SEK 1:61).

Avkastningen på eget kapital (rullande 12 månader) blev 31,0% (35,6%) och räntabiliteten
på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) var 47,3% (53,3%).

Vid bedömning av resultatet bör hänsyn tas till att resultatet under de första sex månaderna
föregående år ökade med 51% samt att etablering på två nya marknader är en betydande
investering. Denna investering är i nivå med budget och kommer enligt koncernens
bedömning att ge en mycket god avkastning.
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Som tidigare rapporterats har driftkostnaderna tillåtits stiga oacceptabelt mycket. De åt-
gärder som vidtagits för att förbättra kostnadsnivån har givit effekt under senare delen av
andra kvartalet. Full effekt kommer att uppnås under andra halvan av räkenskapsåret.

Koncernens balansomslutning ökade med 17% och motsvarade MSEK 13.913,4 (MSEK
11.868,9). De finansiella tillgångarna uppgick till MSEK 6.157,3 (MSEK 6.024,5). Varulag-
ret ökade med 25% och var MSEK 3.191,2 (MSEK 2.556,3). Justerat för valutakursföränd-
ringar var varulagret 29% större än föregående år. Ökningen är till cirka 50% hänförlig till
nya butiker.

Koncernens soliditet motsvarade 73% (73%) och andelen riskbärande kapital uppgick till
77% (78%).

Substansvärdet fördelat på de utestående 827.536.000 aktierna motsvarade per den 31
maj kr 12:30.

Omsättning Antal butiker Förändring sedan
1999-12-01

Sverige 2.634,4 117 -  7
Norge 1.397,1 59 +  4
Danmark 947,0 45 -
Storbritannien 964,9 40 +  6
Schweiz 1.203,8 41 -
Tyskland 5.451,9 177 +10
Nederländerna 1.157,2 54 -
Belgien 739,1 33 -
Österrike 1.458,5 33 -
Luxemburg 70,8 4 -
Finland 456,5 12 -
Frankrike 531,8 12 +  1
USA 195,4 3 +  3
Spanien 33,6 3 +  3

Totalt 17.242,0 633 +20

Totalt öppnades under sexmånadersperioden 34 nya butiker och 14 stängdes (varav tio
Galne Gunnar).

Den 30 mars öppnades H&M:s första butik på den amerikanska marknaden. Därefter har
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ytterligare två butiker startats i shoppingcentra utanför staden New York. Eftersom försälj-
ningen per kvadratmeter för H&M i USA vida överstiger kvadratmeterförsäljningen i de
europeiska länderna samt att bruttomarginalen ligger i nivå med övriga marknader, har
koncernen beslutat att där kraftigt successivt öka den planerade expansionstakten. Under
den närmaste treårsperioden planeras cirka 75 butiker att öppnas i nordöstra USA.

Även etableringen i Spanien har fallit väl ut. Tre butiker, en i Barcelona och två i Zaragoza,
har öppnats under senare delen av perioden. Under den resterande delen av verksam-
hetsåret planeras för ytterligare fem butiker, två i Madrid och tre i Barcelona.

Under resterande del av verksamhetsåret beräknas totalt 58 butiker att öppnas och fem att
stängas.

Moderbolaget, som ej är detsamma som den svenska verksamheten, omsatte (inkl intern
försäljning) under perioden MSEK 2.797,4 (MSEK 2.763,2) med ett beräknat resultat före
bokslutsdispositioner om MSEK 956,7 (MSEK 1.027,3), varav utdelning från dotterbolag
utgjorde MSEK 835,2 (MSEK 911,5).

Halvårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Rapport för verksamhetsårets första 9 månader publiceras den 19 september 2000.
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999/2000 publiceras den 25 januari 2001.

Stockholm den 20 juni 2000

Styrelsen



KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(MSEK)

99-12-01- 98-12-01- 00-03-01- 99-03-01 98-12-01-
-00-05-31 -99-05-31 00-05-31 99-05-31 -99-11-30

Omsättning inkl moms 17.242,0 15.682,7 8.977,0 8.406,2 32.976,5
Omsättning exkl moms 14.598,1 13.250,1 7.624,0 7.108,0 27.888,1
Kostnader sålda varor -  7.159,3 -  6.397,8 -  3.542,2 -  3.252,4 - 13.152,3

Rörelsens bruttoresultat 7.438,8 6.852,3 4.081,8 3.855,6 14.735,8

Försäljningskostnader -  5.419,9 -  4.617,0 -  2.823,4 -  2.459,1 -  9.596,7
Administrationskostnader -     335,6 -     280,1 -     185,9 -    153,8 -     559,1

Rörelseresultat 1.683,3 1.955,2 1.072,5 1.242,7 4.580,0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 133,2 96,9 70,9 49,1 193,3
Räntekostnader -      3,8 -     3,4 -     1,2 -      1,8 -      14,7

Resultat efter finansiella poster 1.812,7 2.048,7 1.142,2 1.290,0 4.758,6

Beräknad full skatt -   634,4 -  717,0 -   399,7 -  451,5 -  1.683,2

Beräknad vinst/Årets vinst 1.178,3 1.331,7 742,5 838,5 3.075,4



Vinst per aktie, SEK 1:42 1:61 -:90 1:01 3:72



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(MSEK)

00-05-31 99-05-31 99-11-30

Tillgångar

Fastigheter och inventarier 3.767,5 2.631,2 3.090,8

Övriga anläggningsstillgångar 86,9 66,7 75,7

Summa anläggningstillgångar 3.854,4 2.697,9 3.166,5

Varulager 3.191,2 2.556,3 3.609,3

Kortfristiga fordringar 710,5 590,2 590,0

Likvida medel 6.157,3 6.024,5 6.832,4

Summa omsättningstillgångar 10.059,0 9.171,0 11.031,7

Summa tillgångar 13.913,4 11.868,9 14.198,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10.180,6 8.696,0 10.293,8

Långfristiga skulder 701,5 685,6 687,4

Kortfristiga skulder 3.031,3 2.487,3 3.217,0

Summa Eget kapital och skulder 13.913,4 11.868,9 14.198,2



KASSAFLÖDESANALYS
(MSEK)

1999/2000 1998/1999

Resultat efter finansiella poster 1.812,7 2.048,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -   152,8 -   427,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.659,9 1.621,6

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 108,7 770,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.230,4 -  575,8

Kassaflöde från finansverksamheten -1.114,8 -  797,7

Periodens kassaflöde -  576,6 1.018,3

Likvida medel 1999-12-01 (1998-12-01) 6.832,4 5.159,9

Periodens kassaflöde -  576,6 1.018,3

Valutakurseffekt -    98,5 -   153,7

Likvida medel 2000-05-31 (1999-05-31) 6.157,3 6.024,5



HALVÅRSRESULTAT, FEM ÅR I SAMMANDRAG

(MSEK)

96-05-31 97-05-31 98-05-31 99-05-31 00-05-31

Omsättning inkl moms 7.771,1 10.178,7 12.064,9 15.682,7 17.242,0

Ändring från föregående år, % 7,3 31,0 18,5 30,0 9,9

Utlandsandel, % 74,0 78,0 81,0 84,0 85,0

Rörelseresultat 576,0 965,6 1.292,2 1.955,2 1.683,3

Rörelsemarginal, % 8,8 11,2 12,7 14,8 11,5

Vinst efter beräknad full skatt 401,4 653,8 881,1 1.331,7 1.178,3

Vinst per aktie, SEK -:49 -:79 1:06 1:61 1:42

Antal butiker 418 461 517 576 633


