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Förvärv av butiksbelysningsföretaget nordic light

 intäkterna ökade med 15 % till 2 245,0 mkr (1 959,4).

 rörelseresultatet ökade med 113 % till 103,6 mkr (48,6).

 resultatet efter finansiella poster ökade med 214 % till 74,2 mkr (23,6).

 resultat efter skatt ökade med 215 % till 57,9 mkr (18,4).

 resultat per aktie ökade med 209 % till 3,96 kr (1,28).



delårsrapport Januari – september 2011

Omsättning Och resultat

under årets första nio månader uppgick in-

täkterna till 2 245,0 mkr (1 959,4), en ökning 

med 286 mkr jämfört med föregående år. 

omsättningen har, jämfört med föregående 

år, påverkats negativt med ca 120 mkr bero-

ende på förändrade valutakurser. Förvärvet 

av nordic light har konsoliderats från och 

med 1 september. 

itabs rörelseresultat uppgick till 103,6 mkr 

(48,6). periodens rörelseresultat har påverkats 

av förvärvskostnader på ca 5 mkr medan 

föregående års rörelseresultat har påverkats 

av omstrukturerings- och engångskostnader 

på ca 20 mkr. periodens rörelseresultat har 

vidare påverkats av omräkning av tillgångar 

och skulder i utländsk valuta samt avslutade 

valutaterminskontrakt med 2,2 mkr (14,2). 

resultatet efter finansiella poster uppgick till 

74,2 mkr (23,6) och resultatet efter skatt upp-

gick till 57,9 mkr (18,4).

tredje KVartalet

under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 

881,5 mkr (736,9), en ökning med 144,6 mkr 

jämfört med föregående år. rörelseresultatet 

uppgick till 54,7 mkr (11,0), resultatet efter fi-

nansiella poster till 43,7 mkr (2,9) och resulta-

tet efter skatt till 34,1 mkr (2,3).

aKtiedata Och nycKeltal

resultat per aktie före utspädning uppgick 

till 3,96 kr (1,28), respektive efter utspädning 

3,63 kr (1,26). eget kapital per aktie uppgick 

till 36,56 kr (32,34). Vid periodens slut uppgick 

andel riskbärande kapital till 29 procent (32).

inVesteringar

Koncernens nettoinvesteringar exklusive 

företagsaffärer uppgick till 38 mkr (55). net-

toinvesteringar i företagsaffärer uppgick till 

300 mkr (0) och avser betald köpeskilling för 

aktierna i nordic light Group ab. 

FörVärV

itab har under perioden förvärvat aktierna i 

nordic light Group ab. nordic light är ett av 

skandinaviens ledande bolag inom butiks-

belysning till detaljhandeln. Förvärvet stärker 

itabs erbjudande avseende kompletta bu-

tiksinredningar till dagligvaru- och fackhan-

deln. nordic light Group har verksamhet i 

sverige, Kina samt usa och har 650 anställda 

varav merparten i Kina och ca 100 i sverige. 

Huvudkontoret ligger i skellefteå där det bl. a. 

finns funktioner för försäljning, logistik, utveck-

ling och design. utöver verksamhet i sverige 

har koncernen två större fabriker i suzhou 

respektive shenzhen i Kina, där produktion av 

belysnings- och till viss del inredningsproduk-

ter sker. 

under 2010 omsatte bolaget 553 mkr och 

hade ett rörelseresultat på 83 mkr. Den 31 de-

cember 2010 hade bolaget ett eget kapital 

på 310 mkr och en nettokassa på 45 mkr. so-

liditeten var 72 %. itab betalar bokfört värde 

för bolagets tillgångar och skulder. Därutöver 

tillkommer en mindre premie som baseras på 

bokslutet 31 augusti 2011. Finansieringen av 

affären sker via banklån och befintlig likvidi-

tet. merparten av köpeskillingen betalades 

på tillträdesdagen den 1 september 2011, 

slutreglering sker i januari 2012. Förvärvet 

bedöms ha en positiv effekt med 3 till 4 kr 

avseende vinst per aktie nästkommande 12 

månader.

Finansiering Och liKViditet

itab har under perioden tecknat ett kreditav-

tal med sin huvudbank vilket säkrar tillgången 

på likvida medel. Kreditavtalet gäller till och 

med 2015. 

Koncernens likvida medel inklusive bevil-

jade men ej utnyttjade krediter uppgick på 

balansdagen till 198 mkr.

redOVisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 

med ias 34, interim Financial reporting, års-

redovisningslagen samt rådet för finansiell 

rapportering rFr 2, redovisning för juridiska 

personer. De redovisningsprinciper som till-

lämpas stämmer överens med de redovis-

ningsprinciper som användes vid upprättan-

det av den senaste årsredovisningen förutom 

med avseende på nya standards, uppdate-

ringar och förändringar som har tillämpats 

sedan 1 januari 2011. De nya standards, upp-

dateringar och förändringar som antagits 

av eu som tillämpas från och med 1 januari 

2011 är ias 24 upplysningar om närstående 

(ändring), ias 32, Finansiella instrument: 

Klassificering - Klassificering av teckningsrät-

ter, iFriC 14, Förskottsbetalning av ett lägsta 

fonderingskrav (ändring), iFriC 19, utsläck-

ning av finansiella skulder med eget kapital-

instrument samt iFrs 7 Finansiella instrument: 

upplysningar (förändring). innehållet i dessa 

standards och uttalanden har beskrivits i 

2010 års årsredovisning och har inte inverkat 

på de finansiella rapporterna.

nästa rappOrtdatum

bokslutskommuniké för perioden januari till 

december 2011 kommer att avlämnas ons-

dagen den 8 februari 2012.

VerKsamhet

itab shop Concept säljer, utvecklar, tillver-

kar och installerar inredningskoncept och 

produkter till butikskedjor. bland kunderna 

finns de ledande aktörerna i större delen av 

europa inom dagligvaru- och fackhandeln. 

itab bedriver egen verksamhet i 19 länder 

och har 13 produktionsanläggningar i eu-

ropa och i Kina. i stora delar av europa finns 

samarbetspartners inom service, installation, 

projektledning och försäljning. i nära samar-

bete med kunderna tillför itab erfarenhet och 

kompetens till kundens specifika behov och 

önskemål. Verksamheten bygger på långsik-

tiga affärsrelationer och leveranspålitlighet, i 

kombination med effektiva produktionsresur-

ser. itab är marknadsledande i norden, balti-

kum och storbritannien samt en av de största 

aktörerna i benelux och Centraleuropa.

utVecKling 2011

Koncernens valutarensade försäljning har 

under årets nio månader ökat med 21 % 

jämfört med motsvarande period 2010.  De 

största försäljningsökningarna har skett i 

marknadsområdena Central europe, uK & 

ireland och benelux. marknadsområdena 

scandinavia och northeast har haft en för-

säljning i nivå med föregående år.

Koncernens rörelseresultat ökade med 55,0 

mkr jämfört med föregående år. periodens 

rörelseresultat har påverkats av förvärvskost-

nader på ca 5 mkr medan föregående års 

rörelseresultat har påverkats av omstrukture-

rings- och engångskostnader på ca 20 mkr. 

Vidare har periodens rörelseresultat har på-

2  itab - Delårsrapport januari - september 2011 Finansiell inFormation

•	 itab förvärvar nordic light – ett av skandinaviens ledande bolag inom butiksbelysning till 
detaljhandeln. under 2010 omsatte bolaget 553 mkr och hade ett rörelseresultat på 83 
mkr. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt med 3 till 4 kr avseende vinst per aktie nästkom-
mande 12 månader.

•	 itab lanserar easyFlow - världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streck- 
kodslös identifiering. 

•	 itab har tecknat avtal om pilotinstallation av självutcheckningssystem med Coop butiker 
och stormarknader. 

•	 itab har tecknat ett 5-årigt leverantörsavtal av butiksinredning värt minst 500 mkr med en  
av storbritanniens största dagligvarukedjor.



verkats av omräkning av tillgångar och skul-

der i utländsk valuta samt avslutade 

valutaterminskontrakt med 2,2 mkr (14,2).

resultatet i marknadsområdena Central 

europe, uK & ireland, scandinavia och be-

nelux har utvecklats bättre än föregående 

år medan marknadsområde northeast har 

utvecklats sämre än föregående år. 

Koncernens finansnetto har under perio-

den påverkats av valutaeffekter med 1,3 mkr 

(0,3). Kassaflödet och rörelsekapitalet har 

främst påverkats av större betalningar av de 

leverantörsskulder som fanns vid periodens 

början, men även av en uppbyggnad av va-

rulagret inför höstens leveranser

Vd ulF rOstedts KOmmenterar

Försäljningen för årets första nio månader blev 

i paritet med våra förväntningar och i lokala 

valutor ca 21 % högre än föregående års första 

nio månader. De marknadsområden som haft 

mest positiv försäljningsutveckling är Central 

europe, uK & ireland och benelux. scandinavia 

och north east har haft en försäljning i paritet 

med föregående år.

resultatet för perioden har utvecklats positivt 

jämfört med motsvarande period föregående 

år. Flertalet av koncernens bolag har haft en 

god lönsamhetsutveckling. De åtgärder som 

genomförts i form av effektiviseringar och kost-

nadsbesparingar har medfört ett förbättrat 

resultat.  

under tredje kvartalet förvärvades belys-

ningsföretaget nordic light Group, nlG, som 

är ett av skandinaviens ledande bolag inom 

butiksbelysning. Förvärvet är i linje med vår stra-

tegi att erbjuda kompletta inredningskoncept 

till detaljhandeln. belysning är en allt viktigare 

del i butikens inredningskoncept gällande så-

väl ljusplanering, design som energibesparing, 

områden där nordic light är framstående. 

Genom förvärvet stärker såväl nlG som itab 

sitt helhetserbjudande till kund och kan på ett 

effektivt sätt möta marknadens efterfrågan på 

kompletta koncept från en partner. De främsta 

synergierna som skall bearbetas är att erbjuda 

även belysning till ett stort antal av itabs nuva-

rande kunder. nordic light får därmed goda 

möjligheter att öka sin försäljning på den eu-

ropeiska marknaden. ambitionen är även att 

öka beläggningen i nlGs befintliga fabriker 

i Kina, främst på belysning men även på bu-

tiksinredning. belysningsbranschen står inför ett 

teknikskifte till leD teknik. Detta är ett område 

där vi bedömer att vi positionerat oss väl inför 

framtiden.

intresset för självscanning är fortsatt stort och 

kommer enligt vår bedömning vara ett priorite-

rat investeringsområde för flertalet av våra kun-

der de närmsta åren. inte minst har vi stora för-

hoppningar på vår helautomatiska kassadisk 

easyFlow som lanserades i början av året. Den 

attraktiva investeringskalkyl i kombination med 

bl.a. ökad säkerhet i butiken, som vårt självs-

canningssystem medför, gör att olika självscan-

ningskoncept har goda förutsättningar att bli 

en ny branschstandard framgent.    

tredje kvartalet var ett bra kvartal för itab-

koncernen med en bra utveckling av såväl 

försäljning som resultat. marknadsläget och 

ordersituationen för kommande kvartal ser till-

fredsställande ut. med tanke på den politiska 

och finansiella turbulens som råder har vi dock 

en beredskap att vidta åtgärder om så krävs. 

Flertalet av våra kunder kommer inom den 

närmsta tiden fatta beslut angående sina eta-

bleringsprogram för nästkommande år. 

Vi har under en tid fokuserat på att stärka vårt 

helhetserbjudande och konkurrenskraft gen-

temot kund, inte minst genom de satsningar 

och kompletteringar vi gjort på de mer teknik-

intensiva områdena som självscanning och 

belysning. Vi har positionerat oss väl inom vad 

som har potential att vara de två största inves-

teringsområdena  hos våra kunder de närmsta 

åren. Detta skall på sikt leda till bättre affärer för 

såväl itab som för våra kunder! 

jönköping den 26 oktober 2011

ulf rostedt, VD itab shop Concept

omsättning 
per kvartal 
(vänster 
skala)

omsättning 
rullande  
4 kvartal  
(höger skala)

resultat efter fi-
nansiella poster 
per kvartal 
(vänster skala)

resultat efter 
finansiella pos-
ter rullande 4 kv 
(höger skala)

omsättning (mkr)

resultat efter finansiella poster (mkr)
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resultaträkning

(mkr)

3 mån 

jul-sep 

2011

3 mån 

jul-sep 

2010

9 mån 

jan-sep 

2011

9 mån 

jan-sep 

2010

12 mån

jan-dec

2010

12 mån

OKt/sep

10/11

intäkter 881,5 736,9 2 245,0 1 959,4 2 747,5 3 033,1

Kostnader för sålda varor -656,1 -556,7 -1 671,7 -1 471,2 -2 085,7 -2 286,2

Bruttoresultat 225,4 180,2 573,3 488,2 661,8 746,9

Försäljningskostnader -137,0 -126,4 -377,9 -354,4 -494,1 -517,6

administrationskostnader -34,5 -37,1 -94,5 -99,2 -126,3 -121,6

Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,8 -5,7 2,7 14,0 20,3 9,0

rörelseresultat 54,7 11,0 103,6 48,6 61,7 116,7

Finansiella intäkter 0,9 1,3 1,4 2,0 1,8 1,3

Finansiella kostnader -11,9 -9,4 -30,8 -27,0 -34,4 -38,3

resultat efter finansiella poster 43,7 2,9 74,2 23,6 29,1 79,7

periodens skattekostnad -9,6 -0,6 -16,3 -5,2 -6,5 -17,6

periOdens resultat 34,1 2,3 57,9 18,4 22,6 62,1

periodens resultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 32,9 2,2 56,7 18,3 22,5 60,9

innehav med icke bestämmande inflytande 1,2 0,1 1,2 0,1 0,1 1,2

20 

22 %

 

18 

22 %

57 

22 %

 

54 

22 %

 

73 

22 %

76

22 %

resultat per aktie

   före utspädning, kr 2,30 0,15 3,96 1,28 1,57 4,25

   efter utspädning, kr 2,04 0,15 3,63 1,26 1,57 3,94

Genomsnittligt antal utestående aktier 

   före utspädning, tusental 14 286 14 286 14 286 14 286 14 286 14 286

   efter utspädning, tusental 16 953 16 953 16 953 16 953 16 953 16 952

(mkr)

3 mån

jul-sep

2011

3 mån

jul-sep

2010

9 mån 

jan-sep 

2011

9 mån 

jan-sep 

2010

12 mån

jan-dec

2010

12 mån

OKt/sep

10/11

periodens resultat 34,1 2,3 57,9 18,4 22,6 62,1

Valutakursdifferenser, netto efter skatt 20,0 -15,4 32,7 -58,5 -78,5 12,6

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt -8,0 0,5 -7,9 -14,9 -4,2 2,8

incitamentskostnader, netto efter skatt - -0,1 - -0,1 0,2 0,3

aktuariella vinster och förluster på förmåns-

bestämda pensionsförpliktelser, netto efter skatt -

 

- -

 

-

 

0,5 0,5

periOdens tOtalresultat 46,1 -12,7 82,7 -55,1 -59,4 78,3

periodens totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 44,9 -12,8 81,5 -55,2 -59,4 78,2

innehav med icke bestämmande inflytande 1,2 0,1 1,2 0,1 0,0 0,1

utestående aktier uppgår till 14 285 952 i juli 2008 genomförde bolaget en emission av konvertibelt förlagslån om 242,8 mkr, motsvarande 2 856 480 aktier, 
av vilka 3 552 aktier hittills har konverterats. i början av 2009 återköptes konvertibler motsvarande 186 118 aktier.  totalt antal aktier efter utspädning uppgår 
därmed till  16 952 762.  

Periodens avskrivningar utgör
Periodens skattekostnad uppgår till

rapport över totalresultat
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KonCernen



(mkr)

2011 

30-sep

2010

30-sep

2010 

31-dec

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 559,3 482,5 482,9

materiella anläggningstillgångar 578,0 566,3 547,0

Finansiella anläggningstillgångar 29,7 18,9 21,2

summa anläggningstillgångar 1 167,0 1 067,7 1 051,1

Varulager 808,7 481,8 490,8

Kortfristiga fordringar 929,0 703,8 545,0

Kassa och bank 0,8 0,8 0,3

summa omsättningstillgångar 1 738,5 1 186,4 1 036,0

summa tillgångar 2 905,5 2 254,1 2 087,1

eget kapital och skulder

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 522,2 462,0 458,6

minoritetsintressen i koncernbolag 36,1 0,7 0,7

långfristiga skulder 723,9 659,7 446,1

Kortfristiga skulder 1 623,3 1 131,7 1 181,7

summa eget Kapital Och sKulder 2 905,5 2 254,1 2 087,1

räntebärande skulder utgör 1 541 1 121 1 036

varav konvertibelt förlagslån ingår med 226 227 226

(mkr)

2011

30-sep

2010

30-sep

2010 

31-dec

Vid årets början 458,6 533,1 534,1

periodens totalresultat hänförligt till aktieägare 81,5 -55,2 -59,4

lämnad utdelning -17,9 -17,9 -17,9

erhållna optionspremier 0,0 2,0 1,8

Vid periodens slut 522,2 462,0 458,6

rapport över finansiell ställning

rapport över förändringar i eget kapital
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(mkr)

3 mån

jul-sep 

2011

3 mån

jul-sep

2010

9 mån

jan-sep

2011

9 mån

jan-sep

2010

12 mån

jan-dec

2010

12 mån

OKt/sep

10/11

rörelseresultat 54,7 11,0 103,6 48,6 61,7 116,7

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9,7 27,6 21,0 26,5 16,6 11,1

Förändring av rörelsekapital -136,7 -52,7 -281,5 -150,4 -58,2 -189,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -72,3 -14,1 -156,9 -75,3 20,1 -61,5

investeringar -311,8 -11,9 -337,5 -55,5 -75,6 -357,6

Kassaflöde efter investeringar -384,1 -26,0 -494,4 -130,8 -55,5 -419,1

Finansiering 384,5 26,5 494,9 131,3 55,5 419,1

Förändring av likvida medel 0,4 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

rapport över kassaflöden



(mkr)

2011 

jul-sep

2010 

jul-sep

2011 

apr-jun

2010

apr-jun

2011 

jan-mar

2010

jan-mar

2010 

OKt-dec

2009 

OKt-dec

intäkter 881,5 736,9 657,0 619,5 706,5 603,0 788,1 748,6

Kostnader för sålda varor -656,1 -556,7 -486,6 -462,8 -529,0 -451,7 -614,5 -563,9

Bruttoresultat 225,4 180,2 170,4 156,7 177,5 151,3 173,6 184,7

Försäljningskostnader -137,0 -126,4 -118,5 -112,6 -122,4 -115,4 -139,7 -124,1

administrationskostnader -34,5 -37,1 -29,0 -29,5 -31,0 -32,6 -27,1 -34,7

Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,8 -5,7 -1,0 4,3 2,9 15,4 6,3 2,2

rörelseresultat 54,7 11,0 21,9 18,9 27,0 18,7 13,1 28,1

Finansiella poster -11,0 -8,1 -8,7 -8,5 -9,7 -8,4 -7,6 -8,2

resultat efter finansiella poster 43,7 2,9 13,2 10,4 17,3 10,3 5,5 19,9

periodens skattekostnad -9,6 -0,6 -2,9 -2,3 -3,8 -2,3 -1,3 2,3

periOdens resultat 34,1 2,3 10,3 8,1 13,5 8,0 4,2 22,2

periodens resultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 32,9 2,2 10,3 8,1 13,5 8,0 4,2 22,1

minoritetsandel 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

nyckeltal / aktiedata
3 mån

jul-sep

2011

3  mån

jul-sep

2010

9 mån 

jan-sep 

2011

9 mån

jan-sep

2010

12 mån

jan-dec 

2010

12 mån

OKt/sep

10/11

rörelsemarginal, % 6,2 1,5 4,6 2,5 2,2 3,8

Vinstmarginal, % 5,0 0,4 3,3 1,2 1,1 2,6

avkastning på eget kapital p.a, % 26,3 1,9 15,6 5,0 4,6 12,7

avkastning på sysselsatt kapital p.a, % 12,0 3,1 8,2 4,3 4,1 7,0

avkastning på totalt kapital p.a, % 8,7 2,2 6,0 3,2 3,0 5,1

räntetäckningsgrad, ggr 4,7 1,3 3,4 1,9 1,8 3,1

soliditet, % 19,2 20,5 19,2 20,5 22,0 19,2

andel riskbärande kapital, % 28,8 32,4 28,8 32,4 34,9 28,8

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, mkr 522,2 462,0 522,2 462,0 458,6 522,2

eget kapital per aktie, kr 36,56 32,34 36,56 32,34 32,10 36,56

aktiekurs på balansdagen 81,50 74,00 81,50 74,00 62,00 81,50

resultat per aktie före utspädning, kr 2,30 0,15 3,96 1,28 1,57 4,25

resultat per aktie efter utspädning, kr 2,04 0,15 3,63 1,26 1,57 3,94

nettoinvesteringar, mkr, exkl. företagsförvärv 12 12 38 55 76 58

medelantal anställda 1 622 1 508 1 610 1 486 1 512 1 590

kvartalsvisa resultatrapporter
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(mkr)

3 mån
jul-sep 

 2011

3 mån
jul-sep

2010

9 mån
jan-sep

2011

9 mån
jan-sep

2010

12 mån
jan-dec

2010

intäkter 5,2 3,7 15,7 10,6 30,2

Kostnader för sålda varor -2,0 -1,4 -5,5 -4,9 -6,6

Bruttoresultat 3,2 2,3 10,2 5,7 23,6

Försäljningskostnader -4,2 -2,9 -11,7 -10,3 -17,5

administrationskostnader -4,9 -3,3 -13,5 -11,9 -16,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,0 -2,6 2,5 14,9 20,9

rörelseresultat -5,9 -6,5 -12,5 -1,6 10,8

resultat från andelar i koncernföretag 0,0 - 13,1 50,4 28,2

Finansiella intäkter och kostnader -12,5 -3,2 -27,3 -7,1 -6,2

resultat efter finansiella poster -18,4 -9,7 -26,7 41,7 32,8

bokslutsdispositioner - - - - 1,4

resultat efter finansiella poster -18,4 -9,7 -26,7 41,7 34,2

periodens skattekostnad - -0,1 - -0,1 -1,9

periOdens resultat -18,4 -9,8 -26,7 41,6 32,3

Koncernbidrag netto - - - - -4,1

periOdens tOtalresultat -18,4 -9,8 -26,7 41,6 28,2

(mkr)
2011 

30-sep
2010

30-sep
2010

31-dec

materiella anläggningstillgångar 1,1 1,5 1,5

Finansiella anläggningstillgångar 1 065,3 743,6 721,4

summa anläggningstillgångar 1 066,4 745,1 722,9

Kortfristiga fordringar 419,1 381,9 399,2

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

summa omsättningstillgångar 419,2 381,9 399,2

summa tillgångar 1 485,6 1 127,0 1 122,1

eget kapital och skulder

eget kapital 313,6 371,8 358,2

obeskattade reserver 8,4 9,8 8,4

långfristiga skulder 589,7 552,7 338,8

Kortfristiga skulder 573,9 192,7 416,7

summa eget Kapital Och sKulder 1 485,6 1 127,0 1 122,1

rapport över finansiell ställning

(mkr)
2011 

30-sep
2010

30-sep
2010

31-dec

Vid årets början 358,2 346,1 346,1

periodens totalresultat -26,7 41,6 28,2

lämnad utdelning -17,9 -17,9 -17,9

erhållna optionspremier - 2,0 1,8

emissionskostnader konvertibelt förlagslån KV 2b - 0,0 0,0

Konvertering av konvertibelt förlagslån KV 2b - 0,0 0,0

Vid periodens slut 313,6 371,8 358,2

rapport över förändringar i eget kapital

(mkr)

3 mån
jul-sep

2011

3 mån
jul-sep

2010

9 mån
jan-sep

2011

9 mån
jan-sep 

2010

12 mån
jan-dec

2010

rörelseresultat -5,9 -6,5 -12,5 -1,6 10,8

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -6,4 -5,1 -3,2 35,0 30,3

Förändring av rörelsekapital -5,9 -34,8 -14,7 -57,4 -8,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,2 -46,4 -30,4 -24,0 32,7

investeringar -344,2 0,0 -344,0 -0,8 -1,0

Kassaflöde efter investeringar -362,4 -46,4 -374,4 -24,8 31,7

Finansiering 362,5 46,4 374,5 24,8 -31,7

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

rapport över kassaflöden

rapport över resultaträkning och totalresultat

moDerbolaGet
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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. informationen 
lämnades för offentliggörande kl. 13.15 den 26 oktober 2011.

B
revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 

i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med ias 34 och 9 Kap 

årsredovisningslagen. (1995:1554)

till styrelsen för itab shop Concept ab (publ)

org.nr. 556292-1089 

inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 

sammandrag (delårsrapport) för itab shop Concept ab per 30 september 2011 

och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 

denna delårsrapport i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen. Vårt ans-

var är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 

granskning.

den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med standard för översiktlig 

granskning (sÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 

utförd av företagets valda revisor. en översiktlig granskning består av att göra 

förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 

och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra över-

siktliga granskningsåtgärder. en översiktlig granskning har en annan inriktning 

och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt international standards on auditing, isa, och god revi-

sionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 

inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några om-

ständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 

väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med ias 34 och årsredo-

visningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

jönköping den 26 oktober 2011

stefan engdahl Håkan sundberg

auktoriserad revisor auktoriserad revisor


