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  intäkterna ökade med 17% till 1 600,5 Mkr (1 363,5).

 rörelseresultatet ökade med 78% till 86,9 Mkr (48,9).

 resultatet efter finansiella poster ökade med 130% till 70,3 Mkr (30,5).

 resultat efter skatt ökade med 132% till 55,1 Mkr (23,8).

 resultat per aktie ökade med 98% till 3,28 kr (1,66). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103,5 Mkr (-84,6).



Delårsrapport januari – juni 2012

Omsättning Och resultat
under första halvåret uppgick intäkterna 
till 1 600,5 mkr (1 363,5), en ökning 
med 237,0 mkr jämfört med föregåen-
de år. itaBs rörelseresultat uppgick till  
86,9 mkr (48,9). Periodens rörelse-
resultat har påverkats av omräkning av 
tillgångar och skulder i utländsk valuta 
samt avslutade valutaterminskontrakt 
med 4,3 mkr (1,1). resultatet efter  
finansiella poster uppgick till 70,3 Mkr 
(30,5) och resultatet efter skatt upp-
gick till 55,1 mkr (23,8). Valutakurs- 
förändringar vid omräkning av utländska 
bolag har endast haft en marginell på-
verkan på omsättning och resultat.

anDra KVartalet
under andra kvartalet uppgick intäkterna  
till 800,2 mkr (657,0), en ökning 
med 143,2 mkr jämfört med föregå-
ende år. rörelseresultatet uppgick till  
43,0 mkr (21,9), resultatet efter  
finansiella poster till 34,7 Mkr (13,2) och 
resultatet efter skatt till 27,1 mkr (10,3). 

aKtieData Och nycKeltal
resultat per aktie före utspädning upp-
gick till 3,28 kr (1,66), respektive efter 
utspädning 2,89 kr (1,59). eget kapital 
per aktie uppgick till 46,81 kr (33,41). 
Vid periodens slut uppgick andel risk-
bärande kapital till 35 procent (34). 

inVesteringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick 
till 56 mkr (26) varav 27 mkr (0) är hän-
förliga till de företagsaffärer som genom-
förts under perioden.

FÖrVärV
itaB har under perioden förvärvat 
samtliga aktier i maxted holdings ltd i 
storbritannien med dotterbolaget eu-
ropa Shopfitting and Interiors Ltd (”Eu-
ropa”). Förvärvet stärker ITABs koncept- 
erbjudande och position på fack- 
handelsmarknaden i storbritannien.  
europa har ca 30 anställda och bedriver 
försäljning, projektledning, installation 
och produktion av träinredning på den 
engelska marknaden. Bolaget omsatte 
ca 130 mkr 2011 och förvärvet bedöms 
inledningsvis ha en marginellt positiv  
effekt på vinst per aktie. Köpeskil-

lingen uppgick till 22 mkr kontant vilket 
mot-svarar eget kapital plus en mindre  
premie. tillträdesdag var den 18 juni 
2012. Vid förvärvstillfället hade bolaget 
en nettokassa på ca 10 mkr.

under perioden har dessutom rest-
erande minoritetsaktier motsvarande  
49 % av aktierna i Prolight Försäljning 
aB förvärvats. Prolight bedriver försälj-
ning av belysningsprodukter, främst på 
den nordiska marknaden.  Bolaget hade 
2011 en omsättning på 87 mkr, ett rörelse- 
resultat på 8,4 mkr och 14 anställda.  
Köpeskillingen uppgår till 16 mkr kontant, 
vilket är något mer än synligt substans- 
värde, samt en tilläggsköpeskilling. till-
trädesdag var den 27 april 2012. För-
värvet bedöms ha en marginellt positiv 
effekt på vinst per aktie 2012.

Finansiering Och liKViDitet
Koncernens likvida medel inklusive be-
viljade men ej utnyttjade krediter upp-
gick på balansdagen till 337 mkr.
 
KOnVertiBelt FÖrlagslån 
Vid årets ingång hade itaB ett konver-
tibelt förlagslån på ca 226 mkr. genom-
förda och hos Bolagsverket registrerade 
konverteringar uppgick den 30 juni 2012 
till motsvarande ca 203 mkr. utöver 
detta hade den 30 juni inkommit anmäl-
ningar om konverteringar som ej ännu 
registrerats hos Bolagsverket motsva-
rande ca 22 mkr. resterande ca 1,7 mkr 
av det konvertibla förlagslånet förfaller 
till betalning den 31 juli 2012.

under perioden 4 juni till 14 juni 2012 
genomfördes teckning av konvertibler 
vilka samtliga anställda i itaB hade rätt 
att teckna, till sammanlagt maximalt  
40 mkr. erbjudandet blev kraftigt över-
tecknat. tilldelningen blev 325 203 kon-
vertibler som kan konverteras till kursen 
123 kr under perioden 1 juni 2016 till  
10 juni 2016.

reDOVisningsPrinciPer
Denna delårsrapport är upprättad i 
enlighet med ias 34, interim Finan-
cial reporting, årsredovisningslagen 
samt rådet för finansiell rapportering 
rFr 2, redovisning för juridiska per-
soner. De redovisningsprinciper som 
tillämpas stämmer överens med de 

redovisningsprinciper som användes 
vid upprättandet av den senaste års-
redovisningen.

nästa raPPOrtDatum
Delårsrapporten för perioden januari 
till september 2012 kommer att av-
lämnas tisdagen den 6 november 
2012.

VerKsamhet
itaB shop concept säljer, utvecklar, till-
verkar och installerar inredningskoncept 
och produkter till butikskedjor. Bland 
kunderna finns de ledande aktörerna 
i större delen av europa inom daglig-
varu- och fackhandeln. itaB bedriver 
egen verksamhet i 18 länder och har 
14 produktionsanläggningar i europa 
och i Kina. I stora delar av Europa finns 
samarbetspartners inom service, install- 
ation, projektledning och försäljning. 
i nära samarbete med kunderna till-
för itaB erfarenhet och kompetens till  
kundens specifika behov och önskemål. 
Verksamheten bygger på långsiktiga  
affärsrelationer och leveranspålitlighet, i 
kombination med effektiva produktions-
resurser. itaB är marknadsledande 
i norden, Baltikum och storbritan-
nien samt en av de största aktörerna i  
Benelux och centraleuropa.
 
utVecKling 2012
Koncernens valutarensade försäljning har 
under året ökat med 17% jämfört med 
motsvarande period 2011. marknads-
områdena uK & ireland, north east och 
Benelux har utvecklats i paritet med före- 
gående år medan marknadsområdena 
scandinavia och central europe har 
minskat sin försäljning jämfört med före-
gående år. nordic light har utvecklats väl 
i paritet med de förväntningar som fanns 
vid förvärvstillfället. 

Koncernens bruttomarginal är i nivå 
med motsvarande period föregående år 
medan rörelsemarginalen har förbättrats 
från 3,6% till 5,4%, detta främst beroende 
på att försäljningskostnader i förhållande 
till försäljningen har varit lägre än tidigare.

Koncernens rörelseresultat ökade med 
38 mkr jämfört med föregående år. re-
sultatet har belastats av neddragnings-
kostnader i Belgien om ca 10 mkr. även 
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•	 Genombrottsorder för itaBs helautomatiska kassadisk easyFlow.
•	 avtal om installationer av självutcheckningssystem med norgesgruppen,  

iCa sverige, Coop italia och Green Matmarknad.
•	 Fortsatt god utveckling inom butiksbelysning.
•	 Förvärv av återstående minoritet i prolight Försäljning aB.
•	 Förvärv av butiksinredningsföretaget europa i storbritannien.



bolagen i Danmark, Finland och litauen 
har belastats av neddragningskostnader. 
resultatet i marknadsområdena uK & 
ireland och Benelux har utvecklats bättre 
än föregående år medan marknadsområ-
det scandinavia har utvecklats sämre än 
föregående år. Övriga marknadsområden 
visar resultat i nivå med föregående års 
första halvår. De finansiella kostnaderna 
är lägre än tidigare, huvudsakligen beror 
detta på att räntor på det konvertibla lå-
net inte utgår för 2012 för den del av lånet 
som konverterats. Den löpande verksam-
heten har genererat ett kassaflöde på  
104 mkr (-85), förbättringen beror främst 
på att rörelsekapitalet har kunnat hållas 
betydligt lägre än föregående år.

ViKtiga hänDelser
• genombrottsorder för itaBs hel-

automatiska kassadisk easyFlow.
• Första installationen i sverige 

av självutcheckningssystemet 
twinFlow.

• avtal om pilotinstallationer av 
självutcheckningssystem med 
norgesgruppen och ica  
sverige. Order från coop italia 
på självutcheckningssystemet 
moveFlow.

• Förvärv av återstående minoritet i 
Prolight Försäljning aB.

• Förvärv av butiksinredningsföreta-
get europa i storbritannien. 

VD ulF rOsteDt KOmmenterar
arbetet med att erbjuda belysning till 
itaBs nuvarande kunder fortsätter. Vi be-
dömer att koncernens strategi att agera 
helhetsleverantör med en väl utvecklad 
produktportfölj, där numera butiksbelys-
ning ingår, är i linje med vad marknaden 
önskar framöver. Vi har under perioden 
genomfört investeringar i våra produk-
tionsanläggningar i Kina för att öka pro-
duktionskapaciteten av butiksbelysning 
och butiksinredning. 

Den förvärvade butiksbelysningskon-
cernen nordic light har haft en positiv 
utveckling gällande såväl omsättning 
som resultat och har hittills utvecklats väl 
i linje med våra förväntningar. under se-
nare delen av perioden förvärvade vi den 
återstående delen av Prolight Försäljning 
aB, vilket gör att vi ytterligare stärker vår 
position inom belysning på den svenska 
marknaden och även koncernens fortsatta 
försäljningsutveckling.

Vi har under perioden förvärvat butiks-
inredningsföretaget europa i storbritan-
nien som bedriver försäljning, projektled-
ning, produktion och installation av främst 
träinredning till butikskedjor. i och med 
förvärvet stärker vi vår position inom fack-
handeln på den brittiska marknaden och 
skapar ytterligare kanaler för att sälja be-
lysning där.

Flera stora detaljhandelskedjor har visat 
intresse för vårt självutcheckningssys-
tem. under perioden har norgesgruppen, 
norges största dagligvarukedja, tecknat 
avtal med itaB om pilotinstallationer av 
självutcheckningssystem för flera av de-
ras butikskoncept. installationerna kom-
mer genomföras under hösten. under 
senare delen av perioden har den första 
installationen av easyFlow påbörjats, vårt 
självutcheckningssytem som bygger på 
streckkodlös identifiering, hos en kedja i 
Beneluxområdet.

marknaden har under perioden varit nå-
got avvaktande och åtgärder för att möta 
detta har vidtagits. marknadsläget i stort 
ser dock även detta år ut att följa det nor-
mala mönstret med en lugn inledning av 
året för att sedan successivt öka under 
hösten.  Orderläget är som det bör vara 
vid denna tidpunkt på året inför höstens 
leveranser. 

Vår arbetsmodell, vår geografiska när-
varo och vårt helhetserbjudande som nu 

även inkluderar butiksbelysning och själv-
utcheckning, prioriterade investeringsom-
råden för flera av våra kunder, ska leda till 
bättre affärer för såväl itaB som för våra 
kunder.

Jönköping den 10 juli 2012

ulf rostedt, VD itaB shop concept 

tord Johansson, ordförande
anna Benjamin
anders moberg
Johan rapp
lottie svedenstedt
Per rodert
stig-Olof simonsson 
  

omsättning 
per kvartal 
(vänster 
skala)

omsättning 
rullande  
4 kvartal  
(höger skala)

resultat efter
fiinansiella poster 
per kvartal 
(vänster skala)

resultat efter 
finansiella poster 
rullande 4 kv 
(höger skala)

omsättning (Mkr)

resultat efter finansiella poster (Mkr)
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resultaträKninG

(Mkr)

3 Mån 
apr-jun 

2012

3 Mån 
apr-jun 

2011

6 Mån 
jan-jun 

2012

6 Mån 
jan-jun 

2011

12 Mån
jan-DeC

2011

12 Mån
jul-jun

11/12

intäkter 800,2 657,0 1 600,5 1 363,5 3 341,3 3 578,4

Kostnader för sålda varor -595,7 -486,6 -1 193,6 -1 015,6 -2 477,6 -2 655,9

Bruttoresultat 204,5 170,4 406,9 347,9 863,7 922,5

Försäljningskostnader -131,0 -118,5 -253,6 -240,9 -537,0 -549,7

administrationskostnader -37,3 -29,0 -72,8 -60,0 -142,5 -155,3

Övriga rörelseintäkter/kostnader 6,8 -1,0 6,4 1,9 6,4 10,9

rörelseresultat 43,0 21,9 86,9 48,9 190,6 228,4

Finansiella intäkter -2,2 0,4 0,8 0,5 5,1 5,4

Finansiella kostnader -6,1 -9,1 -17,4 -18,9 -43,6 -41,8

resultat efter finansiella poster 34,7 13,2 70,3 30,5 152,1 192,0

skattekostnad -7,6 -2,9 -15,2 -6,7 -28,7 -37,2

perioDens resultat 27,1 10,3 55,1 23,8 123,4 154,8

periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 26,7 10,3 51,3 23,8 120,0 147,6

innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,0 3,8 0,0 3,4 7,2

20
22%

18
22%

42
22%

37
22%

 
79 

19%
83

19%

resultat per aktie

   före utspädning, kr 1,60 0,72 3,28 1,66 8,40 10,02

   efter utspädning, kr 1,44 0,70 2,89 1,59 7,46 8,76

Genomsnittligt antal utestående aktier 

   före utspädning, tusental 16 671 14 286 15 636 14 286 14 286 14 961

   efter utspädning, tusental 17 746 16 953 17 746 16 953 16 953 17 746

(Mkr)

3 Mån
apr-jun

2012

3 Mån
apr-jun

2011

6 Mån 
jan-jun

2012

6 Mån
jan-jun

2011

12 Mån
jan-DeC

2011

12 Mån
jul-jun

11/12

periodens resultat 27,1 10,3 55,1 23,8 123,4 154,8

Valutakursdifferenser, netto efter skatt 4,7 12,6 -2,1 12,7 14,0 -0,8

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt -2,8 -4,4 -2,8 0,1 -11,8 -14,7

aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda 
pensionsförpliktelser, netto efter skatt -2,0 -2,0

perioDens totalresultat 29,0 18,5 50,2 36,6 123,6 137,3

periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 28,6 18,5 46,4 36,6 118,2 133,5

innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,0 3,8 0,0 5,4 3,8

antalet aktier har ökat med 2 404 101 aktier till totalt 16 690 053 st per 30 juni 2012. Ökningen beror på genomförda och hos Bolagsverket registrerade konverteringar av 
itaBs konvertibellån 2008/2012 samt teckning av aktier via teckningsoptioner itaB to1. Bolaget har under perioden återköpt 213 000 teckningsoptioner itaB to1. efter 
balansdagen har anmälningar om konverteringar motsvarande 263 152 aktier inkommit. Detta innebär att totala antalet aktier kommer att öka till totalt 16 953 205 aktier. 

Bolaget har per 30 juni ett utestående incitamentsprogram för anställda i koncernen. i programmet finns 467 250 teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal 
aktier till kursen 92,50 kr under tiden 1 november - 30 november  2012. under juni 2012 genomfördes teckning av konvertibler för anställda i vilket 325 203 konvertibler 
tecknades. programmet löper under perioden 1 juli 2012 till 30 juni 2016. en konvertibel kan konverteras till en aktie under perioden 1 juni 2016 till 10 juni 2016 till kon-
verteringskursen 123 kronor. totalt antal aktier efter full utspädning uppgår därmed till 17 745 658 st.

periodens avskrivningar utgör
periodens skattekostnad uppgår till

rapport ÖVer totalresultat
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KonCernen



(Mkr)

2012 
30-jun

2011 
30-jun

2011 
31-DeC

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 593,9 491,9 576,2

Materiella anläggningstillgångar 534,4 543,3 542,3

Finansiella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar 25,8 15,1 25,4

summa anläggningstillgångar 1 154,1 1 050,3 1 143,9

Varulager 763,0 550,8 682,2

Kortfristiga fordringar 620,1 588,4 643,8

likvida medel 13,1 0,4 1,4

summa omsättningstillgångar 1 396,2 1 139,6 1 327,4

suMMa tillGånGar 2 550,3 2 189,9 2 471,3

eget kapital och skulder 

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 781,3 477,3 558,9

innehav utan bestämmande inflytande 29,6 0,7 38,7

långfristiga skulder 326,4 447,1 427,1

Kortfristiga skulder 1 413,0 1 264,8 1 446,6

suMMa eGet Kapital oCH sKulDer 2 550,3 2 189,9 2 471,3

räntebärande skulder utgör 1 053 1 166 1 188

varav konvertibelt förlagslån ingår med 24 226 226

(Mkr)

2012
30-jun

2011
30-jun

2011 
31-DeC

ingående eget kapital 558,9 458,6 458,6

periodens totalresultat hänförligt till aktieägare 46,4 36,6 118,2

lämnad utdelning -25,0 -17,9 -17,9

aktieteckning pga teckningsoption 2,0 - -

Konvertering av konvertibelt förlagslån KV 2B 202,6 - -

återköp teckningsoptioner -3,6 - -

utgående eget kapital 781,3 477,3 558,9

rapport ÖVer Finansiell ställninG

rapport ÖVer FÖränDrinGar i eGet Kapital HänFÖrliGt till  
MoDerBolaGets aKtieäGare
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(Mkr)

3 Mån
apr-jun 

2012

3 Mån
apr-jun 

2011

6 Mån
jan-jun

2012

6 Mån
jan-jun

2011

12 Mån
jan-DeC

2011

12 Mån
jul-jun

11/12

rörelseresultat 43,0 21,9 86,9 48,9 190,6 228,4

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9,3 3,6 17,3 11,3 25,6 31,8

Förändring av rörelsekapital 19,6 10,8 -0,7 -144,8 -11,5 132,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,9 36,3 103,5 -84,6 204,7 392,8

investeringar -48,6 -16,4 -55,9 -25,7 -402,5 -432,7

Kassaflöde efter investeringar 23,3 19,9 47,6 -110,3 -197,8 -39,9

Finansiering -13,9 -19,7 -35,9 110,4 198,9 52,6

Förändring av likvida medel 9,4 0,2 11,7 0,1 1,1 12,7

rapport ÖVer KassaFlÖDen



(Mkr)

2012 
apr-jun

2011 
apr-jun

2012 
jan-Mar

2011 
jan-Mar

2011 
oKt-DeC

2010 
oKt-DeC

2011
jul-sep

2010
jul-sep

intäkter 800,2 657,0 800,4 706,5 1 096,3 788,1 881,5 736,9

Kostnader för sålda varor -595,7 -486,6 -598,1 -529,0 -805,9 -614,5 -656,1 -556,7

Bruttoresultat 204,5 170,4 202,3 177,5 290,4 173,6 225,4 180,2

Försäljningskostnader -131,0 -118,5 -122,6 -122,4 -159,1 -139,7 -137,0 -126,4

administrationskostnader -37,3 -29,0 -35,5 -31,0 -48,0 -27,1 -34,5 -37,1

Övriga rörelseintäkter/kostnader 6,8 -1,0 -0,4 2,9 3,7 6,3 0,8 -5,7

rörelseresultat 43,0 21,9 43,8 27,0 87,0 13,1 54,7 11,0

Finansiella poster -8,3 -8,7 -8,2 -9,7 -9,1 -7,6 -11,0 -8,1

resultat efter finansiella poster 34,7 13,2 35,6 17,3 77,9 5,5 43,7 2,9

skattekostnad -7,6 -2,9 -7,6 -3,8 -12,4 -1,3 -9,6 -0,6

perioDens resultat 27,1 10,3 28,0 13,5 65,5 4,2 34,1 2,3

periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 26,7 10,3 24,6 13,5 63,3 4,2 32,9 2,2

innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,0 3,4 0,0 2,2 0,0 1,2 0,1

nyCKeltal / aKtieData
3 Mån

apr-jun
2012

3 Mån
apr-jun

2011

6 Mån
jan-jun

2012

6 Mån
jan-jun

2011

12 Mån
jan-DeC 

2011

12 Mån
jul-jun

11/12

rörelsemarginal, % 5,4 3,3 5,4 3,6 5,7 6,4

Vinstmarginal, % 4,3 2,0 4,4 2,2 4,6 5,4

avkastning på eget kapital p.a, % 14,9 8,6 15,4 10,1 24,1 27,8

avkastning på sysselsatt kapital p.a, % 9,0 5,5 9,7 6,2 11,4 14,6

avkastning på totalt kapital p.a, % 6,5 4,2 7,0 4,6 8,3 10,5

räntetäckningsgrad, ggr 6,5 2,4 5,0 2,6 4,5 5,6

soliditet, % 31,8 21,8 31,8 21,8 24,2 31,8

andel riskbärande kapital, % 35,1 34,2 35,1 34,2 35,9 35,1

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr 781,3 477,3 781,3 477,3 558,9 781,3

eget kapital per aktie, kr 46,81 33,41 46,81 33,41 39,12 46,81

aktiekurs på balansdagen 101,50 99,50 101,50 99,50 73,00 101,50

resultat per aktie före utspädning, kr 1,60 0,72 3,28 1,66 8,40 10,02

resultat per aktie efter utspädning, kr 1,44 0,70 2,89 1,59 7,46 8,76

nettoinvesteringar, Mkr 49 16 56 26 402 432

nettoinvesteringar (exkl. företagsförvärv), Mkr 22 16 29 26 48 51

Medelantal anställda 2 185 1 535 2 185 1 536 1 751 2 076

KVartalsVisa resultatrapporter
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(Mkr)

3 Mån
apr-jun

2012

3 Mån
apr-jun

2011

6 Mån
jan-jun

2012

6 Mån
jan-jun

2011

12 Mån
jan-DeC

2011

intäkter 4,0 5,2 8,0 10,5 36,4
Kostnader för sålda varor -2,2 -1,7 -4,0 -3,5 -8,5
Bruttoresultat 1,8 3,5 4,0 7,0 27,9

Försäljningskostnader -4,5 -3,7 -8,4 -7,5 -18,0

administrationskostnader -5,3 -4,2 -9,8 -8,6 -20,9

Övriga rörelseintäkter/kostnader 5,4 0,5 5,5 2,5 2,0

rörelseresultat -2,6 -3,9 -8,7 -6,6 -9,0

resultat från andelar i koncernföretag 42,1 13,1 47,4 13,1 10,5

Finansiella intäkter och kostnader 2,7 -7,6 -9,2 -14,8 -4,7

resultat efter finansiella poster 42,2 1,6 29,5 -8,3 -3,2

Bokslutsdispositioner - - - - 8,4

resultat före skatt 42,2 1,6 29,5 -8,3 5,2

periodens skattekostnad - - - - 0,7

perioDens totalresultat 42,2 1,6 29,5 -8,3 5,9
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(Mkr)

2012 
30-jun

2011 
30-jun

2011
31-DeC

Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,2 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 1 171,5 721,1 1 171,5

summa anläggningstillgångar 1 172,4 722,3 1 172,5

Kortfristiga fordringar 280,9 424,1 369,1

Kassa och bank 0,1 0,1 0,1

summa omsättningstillgångar 281,0 424,2 369,2

suMMa tillGånGar 1 453,4 1 146,5 1 541,7

eget kapital 551,7 332,0 346,2

obeskattade reserver 0,1 8,4 0,1

långfristiga skulder 150,2 338,7 278,9

Kortfristiga skulder 751,4 467,4 916,5

suMMa eGet Kapital oCH sKulDer 1 453,4 1 146,5 1 541,7

rapport ÖVer Finansiell ställninG

(Mkr)

2012 
30-jun

2011 
30-jun

2011
31-DeC

Vid årets början 346,2 358,2 358,2

periodens totalresultat 29,5 -8,3 5,9

lämnad utdelning -25,0 -17,9 -17,9

erhållna optionspremier 2,0 - -

Konvertering av konvertibelt förlagslån KV 2B 202,6 - -

återköp teckningsoptioner -3,6 - -

Vid periodens slut 551,7 332,0 346,2

rapport ÖVer FÖränDrinGar i eGet Kapital

(Mkr)

3 Mån
apr-jun

2012

3 Mån
apr-jun

2011

6 Mån
jan-jun

2012

6 Mån
jan-jun

2011

12 Mån
jan-DeC

2011

rörelseresultat -2,6 -3,9 -8,7 -6,6 -9,0

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 38,2 8,0 36,3 3,2 -11,7

Förändring av rörelsekapital 24,2 -0,7 22,7 -8,8 1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,8 3,4 50,3 -12,2 -19,6

investeringar 0,0 0,3 -0,1 0,2 -452,6

Kassaflöde efter investeringar 59,8 3,7 50,2 -12,0 -472,2

Finansiering -59,8 -3,7 -50,2 12,0 472,3

Förändring av likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

rapport ÖVer KassaFlÖDen

rapport ÖVer resultaträKninG oCH totalresultat

MoDerBolaGet



itaB shop Concept aB (publ)

Box 9054

550 09 jönköping

instrumentvägen 2 (Besöksadress)

telefon 036-31 73 00

info@itab.se

www.itab.se

ovanstående information är sådan som itaB shop Concept aB 
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. informa-
tionen lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 10 juli 2012.
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