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•  Koncernens omsättning uppgick till MSEK 8.265 (MSEK 7.277), en ök-
ning med 14%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 19%.

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 671 (MSEK 759).

•  Jämfört med föregående år har resultatet påverkats negativt av valuta-
omräkningseffekter om MSEK 62.

•  Resultatet har belastats med nyetableringskostnader på MSEK 56 och
avskrivningar om MSEK 7 för den under första kvartalet ännu ej startade
verksamheten i USA och Spanien.

•  Justerat för effekterna av valutaomräkningspåverkan samt
uppstartandet av de två nya marknaderna uppgick resultatet före skatt
till MSEK 796 (MSEK 759), en ökning med 5%.

- - - - -

H&M-koncernens sammanlagda omsättning ökade under det första kvartalet med 14%
(i jämförbara valutor ökade försäljningen med 19%) och uppgick till MSEK 8.265,0 inkl moms
(MSEK 7.276,5).

Omsättningen utanför Sverige svarade för 84% (83%).

Rörelsens bruttoresultat uppgick till MSEK 3.357,0 (MSEK 2.996,7). Det uppnådda resultatet
motsvarade 48,1% (48,8%) av omsättningen. Bruttoresultatet har jämfört med motsvarande
period föregående år påverkats negativt av högre prisnedsättningar av lagret. I relation till om-
sättningen var dessa ca MSEK 100 större än under första kvartalet föregående år, motsvarande
1,4 procentenheter i marginal.

Efter avdrag för administrations- och försäljningskostnader uppgick rörelseresultatet till MSEK
610,8 (MSEK 712,5). Det uppnådda resultatet innebar en rörelsemarginal på 8,8% (11,6%).
Rörelseresultatet har belastats med planenliga avskrivningar på MSEK 147,6 (MSEK 115,6)
och med nyetableringskostnader om MSEK 95,7 (MSEK 37,4). Rörelsemarginalen efter av-
skrivningar för jämförbara marknader men före nyetableringskostnader uppgick till 10,2%
(12,2%).
Med tillägg för koncernens finansiella räntenetto om MSEK 59,7 (MSEK 46,2) blev resultatet



efter finansiella poster MSEK 670,5 (MSEK 758,7).

Resultatet har jämfört med föregående år påverkats negativt av valutaomräkningseffekter om
MSEK 62. 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 435,8 (MSEK 493,2), vilket motsvarar en vinst per
aktie på SEK 0:53 (SEK 0:60).

Avkastningen på eget kapital (rullande 12 månader) blev 31,2% (32,1%) och räntabiliteten på
sysselsatt kapital (rullande 12 månader) var 47,8% (48,0%).

Vid bedömning av resultatet skall hänsyn tas till att detta varierar relativt kraftigt mellan olika
kvartal inom samma år, men också mellan motsvarande kvartal olika år. Således bör vid be-
dömning av periodens resultat hänsyn tas, inte enbart till ovannämnda investeringskostnader
för nya marknader och valutaomräkningseffekter, utan också till att resultatutvecklingen under
första kvartalet föregående år var mycket stark, med en vinstökning på 66%.

Oaktat detta är periodens resultat inte helt tillfredsställande. För stora prisnedsättningar samt
en ogynnsam kostnadsutveckling kräver en förbättrad styrning och fokusering på dessa
områden. Åtgärder har vidtagits, vilka kommer att ge full effekt under andra halvåret 2000.

Etablering på nya marknader är mycket kostsam. Att samtidigt starta verksamhet i två nya
länder påverkar självklart koncernens kostnader i än högre grad. Dessa uppgick under det
första kvartalet till MSEK 63. Samtliga dessa utgifter måste emellertid betraktas som
investeringar för framtida avkastning.

Koncernens balansomslutning ökade med 22% och motsvarade MSEK 14.434,2 (MSEK
11.826,3). De finansiella tillgångarna uppgick till MSEK 6.548,0 (MSEK 5.574,8). Varulagret
ökade med 20% och var MSEK 3.778,1 (MSEK 3.140,5). Justerat för valutakursförändringar var
varulagret 24% större än föregående år. Ökningen är till 50% hänförlig till nya butiker och
marknader.

Investeringarna inklusive nyetableringskostnaderna uppgick till MSEK 494,9 (MSEK 242,1).

Koncernens soliditet motsvarade 74% (74%) och andelen riskbärande kapital uppgick till 77%
(78%).

Substansvärdet fördelat på de utestående 827.536.000 aktierna motsvarade per den 29 feb-
ruari SEK 12:85.



Inga nya butiker har öppnats under perioden, däremot har nio Galne Gunnar och två H&M-
butiker avvecklats.

Omsättning Antal butiker Förändring sedan
99-11-30

Sverige 1.336,2 114 -  10
Norge 748,4 55 -
Danmark 480,3 45 -
Storbritannien 423,6 34 -
Schweiz 579,8 41 -
Tyskland 2.590,5 167 -
Nederländerna 509,6 53 -    1
Belgien 363,8 33 -
Österrike 706,1 33 -
Luxemburg 33,4 4 -
Finland 234,1 12 -
Frankrike 259,2 11 -

8.265,0 602 -  11

H&M-koncernen öppnade sin första butik i USA den 31 mars och i Spanien i början av april.
Försäljningen på dessa nya marknader har hittills överträffat koncernens förväntningar. Det
positiva mottagandet, som H&M-konceptet fått i dessa länder, medför att H&M ser stora möjlig-
heter till en framgångsrik expansion även på dessa marknader.

Verkställande direktören Fabian Månsson avgick som VD den 23 mars. Till ny verkställande
direktör utsågs Rolf Eriksen, tidigare under 15 år VD i H&M:s danska dotterbolag.

Under resterande delen av räkenskapsåret beräknas ca 90 butiker att öppnas och fem att
stängas.

Kvartalsårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Rapport för verksamhetsårets första 6 månader publiceras den 20 juni 2000.
Rapport för verksamhetsårets första 9 månader publiceras den 19 september 2000.

Stockholm den 13 april 2000

Styrelsen



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
MSEK

00-02-29 99-02-28 99-11-30

Fastigheter och inventarier 3.319,0 2.479,3 3.090,8
Övriga anläggningsstillgångar 80,1 62,6 75,7

Summa anläggningstillgångar 3.399,1 2.541,9 3.166,5

Varulager 3.778,1 3.140,5 3.609,3
Kortfristiga fordringar 709,0 569,1 590,0
Likvida medel 6.548,0 5.574,8 6.832,4

Summa omsättningstillgångar 11.035,1 9.284,4 11.031,7

Summa tillgångar 14.434,2 11.826,3 14.198,2

Eget kapital 10.631,7 8.717,8 10.293,8
Långfristiga skulder 686,0 673,1 687,4
Kortfristiga skulder 3.116,5 2.435,4 3.217,0

Summa eget kapital och skulder 14.434,2 11.826,3 14.198,2



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

 99-12-01- 98-12-01- 98-12-01-
00-02-29 99-02-28 99-11-30

Omsättning inkl moms 8.265,0 7.276,5 32.976,5
Omsättning exkl moms 6.974,1 6.142,1 27.888,1
Kostnader sålda varor - 3.617,1 - 3.145,4 - 13.152,3

Rörelsens bruttoresultat 3.357,0 2.996,7 14.735,8

Försäljningskostnader - 2.596,5 - 2.157,9 - 9.596,7
Administrationskostnader -    149,7 -    126,3 -    559,1

Rörelseresultat 610,8 712,5 4.580,0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 62,3 47,8 193,3
Räntekostnader -      2,6 -      1,6 -     14,7

Resultat efter finansiella poster 670,5 758,7 4.758,6

Beräknad full skatt -   234,7 -   265,5 - 1.683,2

Beräknad vinst/Årets vinst 435,8 493,2 3.075,4

Vinst per aktie, SEK 0:53 0:60 3:72



KASSAFLÖDESANALYS
(MSEK)

1999/2000 1998/1999

Resultat efter finansiella poster 670,5 758,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,6 -  112,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 679,1 646,2

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -  374,7 151,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -  496,3 -  221,9

Kassaflöde från finansverksamheten -     5,7 -     3,8

Periodens kassaflöde -  197,6 571,6

Likvida medel 1999-12-01 6.832,4 5.159,9
Periodens kassaflöde -  197,6 571,6
Valutakurseffekt -    86,8 -  156,7
Likvida medel 2000-02-29 6.548,0 5.574,8



TREMÅNADERSSRESULTAT, FYRA ÅR I SAMMANDRAG
MSEK

1997-02-28 1998-02-28 1999-02-28 2000-02-29

Omsättning inkl moms 4.781,9 5.805,1 7.276,5 8.265,0

Ändring från föregående år, % 30,5 21,4 25,3 13,6

Utlandsandel, % 77,1 80,2 82,8 83,8

Rörelseresultat 290,6 416,1 712,5 610,8

Rörelsemarginal, % 7,2 8,5 11,6 8,8

Vinst efter beräknad full skatt 204,4 293,7 493,2 435,8

Vinst per aktie 0:25 0:35 0:60 0:53
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