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Q4  
januari – december 2012

 intäkterna ökade med 5% till 3 511,4 mkr (3 341.3).

 rörelseresultatet ökade med 23% till 235,2 mkr (190,6).

 resultatet efter finansiella poster ökade med 33% till 202,5 mkr (152,1).

 resultat efter skatt ökade med 31% till 161,8 mkr (123,4).

 resultat per aktie ökade med 13% till 9,47 kr (8,40). 

 kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271,1 mkr (204,7).

 nettoskulden minskade till 896 mkr (1 183).

 styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie (1,50).
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bokslutskommuniké Januari – december 

VD Ulf RosteDt kommenteRaR 

Den valutarensade försäljningen har under året 
ökat med 6% jämfört med föregående år och resul-
tatet efter finansiella poster med 33%. Marknaden i 
stort har varit något avvaktande under perioden och 
åtgärder för att möta detta har vidtagits. Trots en 
något återhållsam marknad har vi under perioden 
lyckats förbättra marginalen och med ett kassaflöde 
på 271 Mkr har nettoskulden sjunkit till 896 Mkr. Vi 
har under året införlivat belysningskoncernen nord-
ic Light i gruppen, genomfört effektiviseringar och 
större kostnadsbesparingar. 

Samtliga marknadsområden, med undantag 
av Central Europe, har under det fjärde kvartalet 
utvecklats enligt våra förväntningar, flertalet något 
svagare än förgående år. Marknadsområde Central 
Europe har minskat sin försäljning markant, främst 
på grund av att några av våra större kunder dragit 
ned på sina investeringsprogram.

Investeringar i våra produktionsanläggningar i 
Kina har genomförts under året för att öka kapacite-
ten och klara framtida behov av både professionella 
belysningssystem och butiksinredning. 

Belysningssystem
arbetet med att erbjuda belysningssystem till ItaBs 
befintliga kunder har pågått under året och vi kom-
mer framöver att ytterligare förstärka våra sats-
ningar på att integrera belysning i vårt helhetserbju-
dande till befintliga kunder på samtliga marknader 
där vi verkar. Belysning är en viktig del av inred-
ningskonceptet för att skapa attraktiva butiksmiljöer. 

Rätt belysning innebär stora energibesparingar och 
lägre underhållskostnader för butikskedjor, något 
som kommer bli ännu viktigare framöver. 

Självutcheckningssystem
Den första installationen av vårt självutchecknings-
system EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö. Instal-
lationen har motsvarat våra förväntningar och fung-
erar bra, vi är nu redo att ta nästa steg i processen. 
Under fjärde kvartalet har vi träffat ytterligare en 
överenskommelse avseende en testleverans av 
EasyFlow till en av Europas största dagligvaruked-
jor. 

Under fjärde kvartalet har vi tecknat en order 
om leverans av självutcheckningssystem till en 
av Tysklands största dagligvarukedjor. Ordern är 
av stor betydelse då detta är ItaBs första instal-
lation av självutcheckningssystem på den tyska 
marknaden. Efter periodens slut har de pilotinstal-
lationer som avtalats om under hösten tagits i drift 
och mottagits väl av våra kunder. Flera stora de-
taljhandelskedjor i Europa visar intresse för våra 
självutcheckningssystem, då förutsättningarna för 
effektiviseringar i butiker blir stora. 

Förvärv och etablering
Under året har vi förvärvat butiksinredningsföre-
taget Europa i Storbritannien. I och med förvärvet 
stärker vi vår position som helhetsleverantör till 
fackhandeln och förbättrar möjligheten att integrera 
belysning i vårt koncepterbjudande till kund. 

Vi har förvärvat återstående del av Prolight för-

säljning AB, vilket gör att ITAB stärker sin position 
inom belysning på den svenska marknaden och 
även koncernens fortsatta försäljningsutveckling 
av belysning på befintliga marknader. Prolight fung-
erar som en länk mellan nordic light och ItaBs bu-
tiksinredningsbolag, en viktig uppgift för att stärka 
synergierna för belysning inom koncernen.

Under året har vi, i linje med vår strategi att följa 
större kunder till nya marknader, etablerat ett bolag 
i Chile som i huvudsak kommer att leverera belys-
ning.

Framtid
Vi ser fram emot ett spännande 2013 med många 
nya möjligheter. Den internationella finansiella oro 
som råder gör det dock svårt att förutse hur våra 
marknader kommer utvecklas på kort sikt. Vi tror att 
våra kunder på lång sikt kommer söka effektivare 
lösningar, dels för butiken men också för butikseta-
bleringsprocessen. 

Vårt helhetserbjudande, som nu även inkluderar 
professionella belysningssystem och självutcheck-
ningslösningar, prioriterade investeringsområden 
för flera av våra kunder, ska tillsammans med vår 
arbetsmodell och geografiska närvaro leda till bätt-
re affärer för såväl ITAB som för våra kunder. 

Jönköping den 5 februari 2013

Ulf Rostedt, VD ITAB Shop Concept

ViktiGa HÄndelser 

•	 Genombrottsorder för itabs helautomatiska självutcheckningssystem easyFlow.
•	 Överenskommelse om testleverans av easyFlow till en av europas största dagligvarukedjor.
•	 kommersiella leveranser av självutcheckningssystemet moveFlow. 
•	 avtal om pilotinstallationer av självutcheckningssystem på den norska, svenska och tyska marknaden.
•	 Förvärv av europa i storbritannien och återstående minoritet i Prolight Försäljning ab. 

januari - december 2012

•	 intäkterna ökade med 5% till 3 511,4 mkr (3 341.3).
•	 rörelseresultatet ökade med 23% till 235,2 mkr (190,6).
•	 resultatet efter finansiella poster ökade med 33% till 202,5 mkr (152,1).
•	 resultat efter skatt ökade med 31% till 161,8 mkr (123,4).
•	 resultat per aktie ökade med 13% till 9,47 kr (8,40).
•	 kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271,1 mkr (204,7).
•	 nettoskulden uppgick till 896 mkr vilket är 287 mkr lägre än motsvarande tidpunkt föregående år. 

oktober - december 2012

•	 intäkterna minskade med 11% till 977,3 mkr (1 096,3).
•	 rörelseresultatet minskade med 20% till 69,8 mkr (87,0).
•	 resultatet efter finansiella poster minskade med 21% till 61,3 mkr (77,9).
•	 resultat efter skatt minskade med 21% till 51,7 mkr (65,6).
•	 resultat per aktie minskade med 23% till 3,43 kr (4,44).
•	 kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 138,4 mkr (361,6).
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itab-koncernen i siffror

VIktIga hänDelseR
Självutcheckningssystem*
ItaB tecknade i början av året en strategiskt vik-
tig genombrottsorder för det helautomatiska själv-
utcheckningssystemet EasyFlow, vars teknologi 
och metod är banbrytande då kassadisken kan 
identifiera varan utan att använda dess streckkod. 
Installationen har gått enligt plan och är nu i drift. 
Under fjärde kvartalet har ytterligare en överens-
kommelse träffats avseende en testleverans av 
EasyFlow till en av Europas största dagligvaru-
kedjor. Testleveransen avser initialt en installation 
av EasyFlow. Därefter är avsikten är att installera 
EasyFlow i butik tillsammans med andra produkter 
ur ITABs självutcheckningskoncept såsom Twin-
Flow och MoveFlow.

Under året startade kommersiella leveranser av 
självutcheckningssystemet moveflow till bland an-
nat Coop Italia, Coop Sverige, Green Matmarknad, 
och ICA Sverige. MoveFlow ingår i ITABs självut-
checkningskoncept och är en enklare självbetjä-
ningskassa av slaget ”korg till påse”. 

ItaB tecknade under året en order med nor-
gesGruppen om pilotinstallationer av självutcheck-
ningssystemen TwinFlow, MoveFlow och ExitFlow. 
Pilotinstallationerna kommer att genomföras i fler-
talet av kundens olika butikskoncept. Ordern är 
av stor betydelse då detta är ItaBs första instal-
lation av självutcheckningssystem på den norska  
marknaden. 

I slutet av året tecknade ItaB en order om leve-
rans av självutcheckningssystem, MoveFlow, till en 

av Tysklands största dagligvarukedjor. Ordern är 
av stor betydelse då detta är ItaBs första instal-
lation av självutcheckningssystem på den tyska 
marknaden.

Förvärv
ITAB har under perioden förvärvat samtliga ak-
tier i Maxted Holdings Ltd i Storbritannien med 
dotterbolaget Europa Shopfitting and Interiors 
Ltd (”Europa”). Förvärvet stärker ITABs koncept-
erbjudande och position på fackhandelsmarkna-
den i Storbritannien. Europa har ca 30 anställda 
och bedriver försäljning, projektledning, installa-
tion och produktion av träinredning på den brit-
tiska marknaden. Bolaget omsatte ca 130 Mkr 
2011. Köpeskillingen uppgick till 22 Mkr kontant 
vilket motsvarar eget kapital plus en mindre pre-
mie. Tillträdesdag var den 18 juni 2012. Vid för-
värvstillfället hade bolaget en nettokassa på ca 
10 Mkr.

Under perioden har dessutom resterande 
minoritetsaktier motsvarande 49 % av aktierna 
i Prolight Försäljning AB förvärvats. Prolight be-
driver försäljning av belysningsprodukter, främst 
på den nordiska marknaden. Bolaget hade 2011 
en omsättning på 87 Mkr, ett rörelseresultat på 
8,4 Mkr och 14 anställda. Köpeskillingen uppgick 
till 16 Mkr kontant, vilket är något mer än synligt 
substansvärde, samt en tilläggsköpeskilling. Till-
trädesdag var den 27 april 2012. 

*Se förklaringar på sidan 4.

itabs affÄrsidé
itab ska erbjuda kompletta butikskoncept 
för butikskedjor inom detaljhandeln.  
med kompetens, långsiktiga affärsrela-
tioner och innovativa produkter skall itab 
skapa en marknadsledande position på 
utvalda marknader.

12 mån

jan-dec

2012

12 mån

jan-dec

2011

intäkter mkr 3 511,4 3 341,3

tillväxt % 5 22

rörelseresultat mkr 235,2 190,6

rörelsemarginal % 6,7 5,7

resultat efter finansnetto mkr 202,5 152,1

resultat efter skatt mkr 161,8 123,4

resultat per aktie kr 9,47 8,40

utdelning per aktie kr 2,50 1) 1,50

eget kaptal per aktie kr 52,17 39,12

avkastning på eget kapital % 20,7 24,1

andel riskbärande kapital % 40,6 35,9

börskurs vid periodens slut kr 101,50 73,00

medelantal anställda antal 2 194 1 751

detta Är itab

itab shop concept säljer, utvecklar, 
tillverkar och installerar kompletta 
butikskoncept till butikskedjor inom 
detaljhandeln. i helhetserbjudandet 
ingår kundunika konceptinredningar, 
innovativa lösningar för kassalinjen 
och professionella belysningssystem. 
bland kunderna finns de ledande ak-
törerna i större delen av europa. 

itab bedriver egen verksamhet i 19 
länder och har 14 produktionsan-
läggningar i norra europa och i kina. 
i stora delar av europa finns samar-
betspartners inom service, installation, 
projektledning och försäljning. 

i nära samarbete med kunden tillför 
itab erfarenhet och kompetens till 
kundens specifika behov och öns-
kemål. Verksamheten bygger på 
långsiktiga affärsrelationer och leve-
ranspålitlighet, i kombination med 
effektiva produktionsresurser. itab är 
idag marknadsledande inom kassa-
diskar till detaljhandeln i europa, och 
en av europas största leverantörer 
av butiksinredning och belysnings-
system.

1) Styrelsens förslag till utdelning
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UTVECKLInG 2012
koncernens valutarensade försäljning har under 
året ökat med 6 % jämfört med motsvarande period 
2011. Marknadsområde Central Europe har mins-
kat sin försäljning markant jämfört med föregående 
år, även Scandinavia har minskat försäljningen, 
medan övriga marknadsområden har utvecklats i 
paritet med föregående år. nordic Light har utveck-
lats väl avseende de förväntningar som fanns vid 
förvärvstillfället.

koncernens rörelsemarginal har förbättrats från 
5,7 % till 6,7 %, detta främst beroende på föränd-
rad försäljningsmix samt effektiviseringar och lägre 
kostnadsbas i flera enheter. Koncernens rörelse-
resultat uppgick till 235,2 Mkr (190,6), en ökning 
med 45 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet 
har under året belastats av neddragningskostna-
der, lagernedskrivningar och kundförluster främst 
i Belgien, Danmark, Finland, Litauen och Sverige. 
Periodens rörelseresultat har påverkats av valuta-
kursförändringar med cirka -5 Mkr.

Resultatet i marknadsområdena UK & Ireland, 
northEast och Benelux har utvecklats bättre än 
föregående år medan marknadsområdena Central 
Europe och Scandinavia har utvecklats sämre än 
föregående år. De finansiella kostnaderna är lägre 
än tidigare, huvudsakligen beroende på att räntor 
på det konvertibla lånet inte utgår för 2012 för den 
del av lånet som konverterats. Även det förbättrade 
kassaflödet under perioden har bidragit till ett för-

bättrat finansnetto. Den löpande verksamheten 
har genererat ett kassaflöde på 271 Mkr (205), 
förbättringen beror på ett högre rörelseresultat och 
på ett lägre rörelsekapital. Till följd av det positiva 
kassaflödet samt konvertering av det konvertibla 
förlagslånet har nettoskulden minskat till 896 Mkr 
jämfört med 1 183 Mkr motsvarande tidpunkt fö-
regående år.

InVesteRIngaR
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 91 
Mkr (402) varav 27 Mkr (354) är hänförliga till de 
företagsaffärer som genomförts under perioden.

fInansIeRIng oCh lIkVIDItet
nettoskulden minskade till 896 Mkr (1 183). Kon-
cernens likvida medel inklusive beviljade men ej 
utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 
539 Mkr.
 
konVeRtIBelt föRlagslån 
Vid årets ingång hade ItaB ett konvertibelt för-
lagslån på ca 226,7 Mkr. Av dessa har ca 225,0 
Mkr konverterats till aktier och resterande 1,7 
Mkr återbetalats till långivarna.

Under perioden 4 juni till 14 juni 2012 genom-
fördes teckning av konvertibler vilka samtliga an-
ställda i ITAB hade rätt att teckna, till sammanlagt 
maximalt 40 Mkr. Erbjudandet blev kraftigt över-
tecknat. Tilldelningen blev 325 203 konvertibler 

som kan konverteras till kursen 123 kr under pe-
rioden 1 juni 2016 till 10 juni 2016.

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.

nästa RaPPoRtDatUm
Delårsrapporten för perioden januari till mars 
2013 kommer att avlämnas tisdagen den 14 
maj 2013.
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Omsättning (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr)

Omsättning per kvartal  

(vänster skala)

omsättning rullande 4 kvartal  

(höger skala)

Resultat efter finansiella poster 

per kvartal (vänster skala)

Resultat efter finansiella poster 

rullande 4 kvartal (höger skala)

själVUtCheCknIng
Självutcheckning innebär att konsumenten på ett 
snabbt, smidigt och säkert sätt själv checkar ut och 
scannar sina varor vid kassadisken. 

easyflow
ett helautomatiskt självutcheckningssystem som 
bygger på streckkodslös identifiering av varor.

twInflow
Ett självutcheckningssystem anpassat för detalj-
handelskedjor där konsumenten i huvudsak använ-
der kundvagn och antalet artiklar per kund är högt.

moVeflow
Ett självutcheckningssystem speciellt framtaget 
för butiker där konsumenten i huvudsak använder 
kundkorg och antalet artiklar per kund är lågt.

eXItflow
En automatisk grind speciellt anpassad för ITABs 
självutcheckningssystem.
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resultatrÄkning
(Mkr)

3 MÅN
okt-dec

2012

3 MÅN 
okt-dec 

2011

12 MÅN 
JaN-dec 

2012

12 MÅN
JaN-dec

2011

Intäkter 977,3 1 096,3 3 511,4 3 341,3

kostnader för sålda varor -720,2 -805,9 -2 614,4 -2 477,6

Bruttoresultat 257,1 290,4 897,0 863,7

Försäljningskostnader -147,4 -159,1 -521,1 -537,0

administrationskostnader -43,2 -48,0 -152,0 -142,5

Övriga rörelseintäkter/kostnader 3,3 3,7 11,3 6,4

Rörelseresultat 69,8 87,0 235,2 190,6

Finansiella intäkter 1,0 3,7 2,8 5,1

Finansiella kostnader -9,5 -12,8 -35,5 -43,6

Resultat efter finansiella poster 61,3 77,9 202,5 152,1

Skattekostnad -9,6 -12,4 -40,7 -28,7

PeRiodens Resultat 51,7 65,5 161,8 123,4

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 49,1 63,3 152,8 120,0

Innehav utan bestämmande inflytande 2,6 2,2 9,0 3,4

Periodens avskrivningar utgör 20 22 83 79

Periodens skattekostnad uppgår till 16% 16% 20% 19%

Resultat per aktie

   före utspädning, kr 3,43 4,44 9,47 8,40

   efter utspädning, kr 2,91 3,83 8,88 7,46

Genomsnittligt antal utestående aktier 

   före utspädning, tusental 14 286 14 286 16 140 14 286

   efter utspädning, tusental 16 953 16 953 17 278 16 953

(Mkr)

3 MÅN
okt-dec

2012

3 MÅN
okt-dec

2011

12 MÅN 
JaN-dec

2012

12 MÅN
JaN-dec

2011

Periodens resultat 51,7 65,5 161,8 123,4

omräkningsdifferenser, netto efter skatt 6,2 -18,7 -19,6 14,0

kassaflödessäkringar, netto efter skatt 2,7 -3,9 -4,9 -11,8

aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsförpliktelser, netto efter skatt 11,0 -2,0 11,0 -2,0

PeRiodens totalResultat 71,6 40,9 148,3 123,6

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 68,8 36,7 140,8 118,2

Innehav utan bestämmande inflytande 2,8 4,2 7,5 5,4

antalet aktier har ökat med 2.667.253 aktier till totalt 16.953.205 st per 31 december 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 samt 467.250 av teckningsop-
tion ItaB to2.

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 konverteringskursen 123 kronor. totalt antal aktier efter full utspädning uppgår därmed till 17.395.608 st.

rapport över totalresultat

koncernen

(Mkr)
2012 

31-dec
2011 

31-dec

tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 583,4 576,2

Materiella anläggningstillgångar 516,1 542,3

Finansiella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar 22,0 25,4

summa anläggningstillgångar 1 121,5 1 143,9

Varulager 681,9 682,2

kortfristiga fordringar 573,3 643,8

Likvida medel 133,7 1,4

summa omsättningstillgångar 1 388,9 1 327,4

suMMa tillGÅnGaR 2 510,4 2 471,3

eget kapital och skulder 

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 884,5 558,9

Innehav utan bestämmande inflytande 31,4 38,7

Långfristiga skulder 304,2 427,1

kortfristiga skulder 1 290,3 1 446,6

suMMa eGet KaPital oCH sKuldeR 2 510,4 2 471,3

Räntebärande nettoskuld utgör 896 1 183

varav konvertibelt förlagslån ingår med 40 226

rapport över finansiell stÄllning
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(Mkr)
2012

31-dec
2011 

31-dec

Ingående eget kapital 558,9 458,6

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägare 140,8 118,2

Lämnad utdelning -25,0 -17,9

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -10,3 -

aktieteckning pga teckningsoption 2,0 0,0

konvertering av konvertibelt förlagslån kV 2B 225,0 -

Återköp teckningsoptioner -6,9 -

utgående eget kapital 884,5 558,9

rapport över förÄndringar i eget kapital hÄnförligt till  
moderbolagets aktieÄgare

(Mkr)

3 MÅN
okt-dec 

2012

3 MÅN
okt-dec 

2011

12 MÅN
JaN-dec

2012

12 MÅN
JaN-dec

2011

Rörelseresultat 69,8 87,0 235,2 190,6

Betald och erhållen ränta, skatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -0,2 4,6 23,1 25,6

Förändring av rörelsekapital 68,8 270,0 12,8 -11,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 138,4 361,6 271,1 204,7

Investeringar -15,1 -65,0 -91,2 -402,5

Kassaflöde efter investeringar 123,3 296,6 179,9 -197,8

Finansiering -68,4 -296,0 -41,3 198,9

Förändring av likvida medel 54,9 0,6 138,6 1,1

rapport över kassaflöden

nyckeltal / aktiedata 3 MÅN
okt-dec

2012

3 MÅN
okt-dec

2011

12 MÅN
JaN-dec

2012

12 MÅN
JaN-dec 

2011

Rörelsemarginal, % 7,1 7,9 6,7 5,7

Vinstmarginal, % 6,3 7,1 5,8 4,6

avkastning på eget kapital p.a, % 23,1 46,9 20,7 24,1

avkastning på sysselsatt kapital p.a, % 14,7 19,0 12,9 11,4

avkastning på totalt kapital p.a, % 11,0 13,5 9,4 8,3

Räntetäckningsgrad, ggr 7,5 7,1 6,7 4,5

Soliditet, % 36,5 24,2 36,5 24,2

andel riskbärande kapital, % 40,6 26,7 40,6 35,9

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr 884,5 558,9 884,5 558,9

eget kapital per aktie, kr 52,17 39,12 52,17 39,12

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

Resultat per aktie före utspädning, kr 3,43 4,44 9,47 8,40

Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,91 3,83 8,88 7,46

Nettoinvesteringar, Mkr 15 64 91 402

Nettoinvesteringar (exkl. företagsförvärv), Mkr 15 10 64 48

Medelantal anställda 2 192 2 186 2 194 1 751

(Mkr)
2012

okt-dec
2011

okt-dec
2012

JUL-SeP
2011 

JUL-SeP
2012 

aPR-JUN
2011 

aPR-JUN
2012 

JaN-MaR
2011 

JaN-MaR

Intäkter 977,3 1 096,3 933,6 881,5 800,2 657,0 800,4 706,5

kostnader för sålda varor -720,2 -805,9 -700,6 -656,1 -595,7 -486,6 -598,1 -529,0

Bruttoresultat 257,1 290,4 233,0 225,4 204,5 170,4 202,3 177,5

Försäljningskostnader -147,4 -159,1 -120,1 -137,0 -131,0 -118,5 -122,6 -122,4

administrationskostnader -43,2 -48,0 -36,0 -34,5 -37,3 -29,0 -35,5 -31,0

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

Rörelseresultat 69,8 87,0 78,5 54,7 43,0 21,9 43,8 27,0

Finansiella poster -8,5 -9,1 -7,6 -11,0 -8,3 -8,7 -8,2 -9,7

Resultat efter finansiella poster 61,3 77,9 70,9 43,7 34,7 13,2 35,6 17,3

Skattekostnad -9,6 -12,4 -15,9 -9,6 -7,6 -2,9 -7,6 -3,8

PeRiodens Resultat 51,7 65,5 55,0 34,1 27,1 10,3 28,0 13,5

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 49,1 63,3 52,4 32,9 26,7 10,3 24,6 13,5

Innehav utan bestämmande inflytande 2,6 2,2 2,6 1,2 0,4 0,0 3,4 0,0

kvartalsvisa resultatrapporter
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(Mkr)

3 MÅN
okt-dec

2012

3 MÅN
okt-dec

2011

12 MÅN
JaN-dec

2012

12 MÅN
JaN-dec

2011

Intäkter 22,8 20,7 35,1 36,4

kostnader för sålda varor -1,9 -3,0 -8,5 -8,5

Bruttoresultat 20,9 17,7 26,6 27,9

Försäljningskostnader -5,7 -6,3 -17,9 -18,0

administrationskostnader -4,6 -7,4 -20,7 -20,9

Övriga rörelseintäkter/kostnader 3,0 -0,5 9,1 2,0

Rörelseresultat 13,6 3,5 -2,9 -9,0

Resultat från andelar i koncernföretag 17,3 -2,6 64,7 10,5

Finansiella intäkter och kostnader -4,0 8,1 -4,3 -4,7

Resultat efter finansiella poster 26,9 9,0 57,5 -3,2

Bokslutsdispositioner 0,0 8,4 0,0 8,4

Resultat före skatt 26,9 17,4 57,5 5,2

Periodens skattekostnad 1,8 4,5 1,8 0,7

PeRiodens totalResultat 28,7 21,9 59,3 5,9

(Mkr)
2012

31-dec
2011

31-dec

Materiella anläggningstillgångar 0,7 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 1 142,8 1 171,5

summa anläggningstillgångar 1 143,5 1 172,5

kortfristiga fordringar 274,0 369,1

kassa och bank 0,0 0,1

summa omsättningstillgångar 274,0 369,2

suMMa tillGÅnGaR 1 417,5 1 541,7

eget kapital 600,6 346,2

obeskattade reserver 0,1 0,1

Långfristiga skulder 256,7 278,9

kortfristiga skulder 560,1 916,5

suMMa eGet KaPital oCH sKuldeR 1 417,5 1 541,7

rapport över finansiell stÄllning

(Mkr)
2012

31-dec
2011

31-dec

Vid årets början 346,2 358,2

Periodens totalresultat 59,3 5,9

Lämnad utdelning -25,0 -17,9

erhållna optionspremier 2,0 -

konvertering av konvertibelt förlagslån kV 2B 225,0 -

Återköp teckningsoptioner -6,9 -

Vid periodens slut 600,6 346,2

rapport över förÄndringar i eget kapital

resultatrÄkning och rapport över 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. 13.00 den 5 februari 2013.

B

Årsstämma 2013

årsstämman äger rum tisdagen den 14 maj 2013, kl. 15.00 i itabs lokaler på instru-

mentvägen 2 i jönköping. årsredovisningen för 2012 kommer att finnas tillgänglig i 

mitten av april på itab shop concepts huvudkontor och i digitalt format på hem-

sidan www.itab.se. årsredovisningen tillsammans med material inför stämman kom-

mer samtidigt att sändas ut med post till aktieägarna.

Förslag till utdelning

styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 2,50 kr per aktie för 

räkenskapsåret 2012. beräknat på antalet aktier vid räkenskapsårets slut uppgår 

total utdelning till 42,4 mkr.

Återköp av egna aktier

styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande 

att besluta om återköp av egna aktier. ett sådant mandat skulle innebära att sty-

relsen ges möjlighet fram till nästa årsstämma att besluta om återköp av bolagets 

aktier. ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erb-

judande till aktieägarna. styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att 

överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger.

Valberedning

Vid årsstämman 2012 utsågs en valberedning bestående av anders rudgård som 

ordförande, johan storm och johan rapp.  efter johan rapps bortgång har övriga 

ledamöter valt att utse Fredrik rapp till ny ledamot i valberedningen. Valberednin-

gens uppgift inför årsstämman 2013 är att föreslå styrelseordförande och styrelse-

ledamöter, mötesordförande vid stämman samt styrelse- och revisionsarvoden.

jönköping den 5 februari 2013

JOHAN RAPP
 
itab shop concepts styrelse- 
ledamot johan rapp gick under 
onsdagen den 9 januari bort efter 
en tids sjukdom. johan rapp har 
varit ledamot i itabs styrelse sedan 
1994 (dåvarande itab industri). det 
är med stor sorg och djup saknad 
johan lämnat oss.

styrelsen i itab shop concept ab


