
DELÅRSRAPPORT 
jAnuARi – SEPTEmbER  2013

Q3  
jAnuARi – SEPTEmbER 2013

 intäkterna uppgick till 2 573,8 mkr (2 534,1)

 Rörelseresultatet uppgick till 169,5 mkr (165,4)

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150,5 mkr (141,2)

 Resultatet efter skatt uppgick till 114,4 mkr (110,1)

 Resultatet per aktie uppgick till 6,16 kr (6,53) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 mkr (132,7)

 nettoskulden uppgick till 1 008 mkr (1 010)
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DELÅRSRAPPORT JAnuARi – SEPTEmbER 2013

VD Ulf RosteDt kommenteRaR
Den valutarensade försäljningen har under pe-
rioden ökat med 5 % jämfört med föregående år 
och resultatet efter finansiella poster ökade med 
7 %. 

Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 
935,1 Mkr  (933,6) och resultatet efter finansiella 
poster till 74,3 mkr (70,9), en ökning med 5 % 
jämfört med föregående år. Resultatmässigt är  
årets tredje kvartal det bästa tredje kvartal hittills.

försäljningen i Uk & Ireland har under de 
första nio månaderna utvecklats bättre än före-
gående år.  Benelux har utvecklats sämre än 
föregående år, vilket till stor del beror på att större 
kunder dragit ned på sina investeringsprogram. 
anpassningar för att möta detta har genomförts i 
koncernen.  Övriga länder har utvecklats i paritet 
med föregående år. 

koncernens resultat har under de första nio 
månaderna påverkats negativt av valutautveck-
lingen med närmare 20 mkr. Resultatet har 
också påverkats av att vi under perioden inten-
sifierat våra satsningar på marknadsutveckling 
och marknadsbearbetning inom belysning och 
självutcheckning. satsningarna syftar till att ytter-
ligare stärka vår marknadsposition framöver som 
helhetsleverantör av butikskoncept. I samband 
med större kundåtaganden, har vi under året 
utökat vår verksamhet i Ryssland med lager-
hållning och distribution, vilket inneburit tillfälligt 
ökade kostnader. trots ökade marknads- och 

verksamhetssatsningar under perioden har vi 
förbättrat resultatet jämfört med föregående år. 
Resultatförbättringen kan främst tillskrivas en för-
bättrad bruttomarginal men också något högre 
försäljningsvolymer. 

Vi har under perioden utökat vår kapacitet i 
kina för att klara framtida behov av ökade voly-
mer av butiksinredning och belysningssystem. 
försäljningen av belysningssystem till detalj-
handeln har utvecklats bättre än föregående år 
på flertalet marknader. Vi har under perioden 
etablerat och integrerat belysningsverksamhet i 
våra bolag i sverige, norge, Danmark, finland, 
litauen, Ryssland, tyskland, Polen, Holland, 
Belgien och storbritannien, vilket stärker vårt hel-
hetserbjudande till kund. Belysning är en viktig 
del av inredningskonceptet för att skapa attrak-
tiva butiksmiljöer. Rätt belysning innebär stora 
energibesparingar och lägre underhållskostna-
der för butikskedjor, något som kommer bli ännu 
viktigare framöver.

flera installationer av våra självutchecknings-
system* twinflow och moveflow har genom-
förts under perioden och mottagits väl av våra 
kunder. Den första installationen av vårt själv-
utcheckningssystem easyflow är i drift i butiks-
miljö och den andra i testmiljö. Installationerna 
har motsvarat våra förväntningar och vi är nu 
redo att ta nästa steg i processen och arbetet 
med att bearbeta en bredare marknad pågår. 
flera stora detaljhandelskedjor i europa visar 

intresse för vårt självutcheckningskoncept, då 
förutsättningarna för effektiviseringar och kost-
nadsbesparingar i butik är stora. efter periodens 
slut har vi tecknat två avtal om installation av våra 
självutcheckningssystem. avtalen är av strate-
gisk betydelse då installationerna kommer göras 
i kedjornas nya butikskoncept och blir en central 
del av kassalinjen. 

 
Framtid
marknaden i stort har under året fortsatt att 
vara något avvaktande och svårbedömd. Den 
internationella finansiella oro som råder gör det 
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 butiksetableringspro-
cessen. Vårt helhetserbjudande, som nu även 
inkluderar professionella belysningssystem och 
självutcheckningslösningar, prioriterade inves-
teringsområden för flera av våra kunder, ska 
tillsammans med vår arbetsmodell och geogra-
fiska närvaro leda till bättre affärer för såväl ITAB 
som för våra kunder. 

Jönköping den 5 november 2013 

ViKTiGA HÄnDELSER 

•	 iTAbs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö

ViKTiGA HÄnDELSER EFTER PERiODEnS SLuT

•	 Avtal om installation av självutcheckningssystem med en av de större dagligvarukedjorna i Sverige
•	 Genombrottsorder för iTAbs självutcheckningssystem på den ryska marknaden

jAnuARi - SEPTEmbER 2013

•	 intäkterna uppgick till 2 573,8mkr (2 534,1)
•	 Rörelseresultatet uppgick till  169,5 mkr (165,4)
•	 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150,5 mkr (141,2)
•	 Resultatet efter skatt uppgick till 114,4 mkr (110,1)
•	 Resultatet per aktie uppgick till 6,16 kr (6,53)
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 mkr (132,7)
•	 nettoskulden uppgick till 1 008 mkr (1 010)

juLi - SEPTEmbER 2013

•	 intäkterna uppgick till 935,1 mkr (933,6)
•	 Rörelseresultatet uppgick till 84,5 mkr (78,5)
•	 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 74,3 mkr (70,9)
•	 Resultatet efter skatt uppgick till 55,0 mkr (55,0)
•	 Resultatet per aktie uppgick till 3,10 kr (3,11)
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 mkr (29,2)
•	 nettoskulden uppgick till 1 008 mkr (1 010)

*Se förklaring på sidan 4 
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iTAb-KOncERnEn i SiffROR

iTAbs AffÄRSiDÉ
iTAb ska erbjuda kompletta butikskoncept 
för butikskedjor inom detaljhandeln.  
med kompetens, långsiktiga affärsrelationer 
och innovativa produkter ska iTAb skapa 
en marknadsledande position på utvalda 
marknader.

3 mÅn

juL-SEP

2013

3 mÅn

juL-SEP

2012

9 mÅn

jAn-SEP

2013

9 mÅn

jAn-SEP

2012

12 mÅn

jAn-DEc

2012

12 mÅn

OKT-SEP

2012/2013

intäkter mkr 935,1 933,6 2 573,8 2 534,1 3 511,4 3 551,2

Rörelseresultat mkr 84,5 78,5 169,5 165,4 235,2 239,3

Rörelsemarginal % 9,0 8,4 6,6 6,5 6,7 6,7

Resultat efter finansnetto mkr 74,3 70,9 150,5 141,2 202,5 211,9

Vinstmarginal % 8,0 7,6 5,8 5,6 5,8 6,0

Resultat efter skatt mkr 55,0 55,0 114,4 110,1 161,8 166,1

Resultat per aktie kr 3,10 3,11 6,16 6,53 9,47 9,10

utdelning per aktie kr - - - - 2,50 -

Eget kapital per aktie kr 55,10 48,12 55,10 48,12 52,17 55,10

Avkastning på eget kapital p.a % 23,1 26,5 15,6 19,8 20,7 17,5

Andel riskbärande kapital % 38,3 35,6 38,3 35,6 40,6 38,3

börskurs vid periodens slut kr 129,00 101,50 129,00 101,50 101,50 129,00

medelantal anställda antal 2 293 2 202 2 250 2 197 2 194 2 221

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 produktionsanlägg-
ningar i norra Europa och i Kina. iTAb 
har också samarbetspartners i stora 
delar av Europa. i nära samarbete 
med kunden tillför iTAb erfarenhet och 
kompetens till kundens specifika be-
hov och önskemål. 

Verksamheten bygger på långsiktiga 
affärsrelationer och leveranspålitlig-
het, i kombination med effektiva pro-
duktionsresurser. iTAb är idag mark-
nadsledande inom kassadiskar till 
detaljhandeln i Europa, och en av 
Europas största leverantörer av butiks-
inredning och belysningssystem.

DETTA ÄR iTAb
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UtVecklIng 2013
koncernens valutarensade försäljning har under 
året ökat med cirka 5 % jämfört med motsva-
rande period 2012. Uk & Ireland har ökat sin för-
säljning jämfört med föregående år. Benelux har 
minskat sin försäljning jämfört med föregående 
år medan övriga länder har utvecklats i paritet 
med föregående år. 

koncernens rörelseresultat uppgick till 169,5 
mkr (165,4), en ökning med 4,1 mkr jämfört 
med föregående år. Resultatförbättringen be-
ror främst på en förbättrad bruttomarginal samt 
något ökade försäljningsvolymer. Resultatet har 
påverkats av valutakursförändringar med när-
mare 20 mkr och ökade marknadssatsningar 
inom framförallt belysning och självutcheckning.  

Resultatet i Uk & Ireland har utvecklats bättre 
än föregående år medan Benelux har haft en 
sämre utveckling. Övriga länder har utvecklats 
i paritet med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -1,9 Mkr (132,7). Kassaflödet och 
rörelsekapitalet har påverkats av ökade lager-
nivåer inför fjärde kvartalets leveranser samt ett 
ökat behov av rörelsekapital. 

InVesteRIngaR
koncernens nettoinvesteringar uppgick till 62 
mkr (76) varav 3 mkr (27) är hänförliga till de 
företagsaffärer som genomförts under perio-
den.

fInansIeRIng ocH lIkVIDItet
nettoskulden uppgick till 1 008 mkr (1 010). 
koncernens likvida medel inklusive beviljade 
men ej utnyttjade krediter uppgick på balans-
dagen till 385 mkr (339).

ReDoVIsnIngsPRIncIPeR
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med 
Ias 34, Interim financial Reporting, årsredovis-
ningslagen samt Rådet för finansiell rapporte-
ring RfR 2, Redovisning för juridiska personer. 
De redovisningsprinciper som tillämpas stäm-
mer överens med de redovisningsprinciper som 
användes vid upprättandet av den senaste års-
redovisningen.

nästa RaPPoRtDatUm
Bokslutskommunikén för perioden januari till de-
cember 2013 kommer att avlämnas onsdagen 
den 5 februari 2014.
 
Jönköping den 5 november 2013

Ulf Rostedt, VD ItaB shop concept aB
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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 check-
ar ut och scannar sina varor vid kassadisken. 

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

twInflow
ett självutcheckningssystem anpassat för de-
taljhandelskedjor där konsumenten i huvud-
sak använder kundvagn och antalet artiklar 
per kund är högt.

moVeflow
ett självutcheckningssystem speciellt framta-
get 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
juL-SEP 

2013

3 mÅn
juL-SEP

2012

9 mÅn
jAn-SEP

2013

9 mÅn 
jAn-SEP 

2012

12 mÅn 
jAn-DEc 

2012

12 mÅn
OKT-SEP

2012/2013

intäkter 935,1 933,6 2 573,8 2 534,1 3 511,4 3 551,2

Kostnader för sålda varor -672,1 -700,6 -1 895,3 -1 894,2 -2 614,4 -2 615,6

Bruttoresultat 263,0 233,0 678,5 639,9 897,0 935,6

Försäljningskostnader -133,3 -120,1 -377,4 -373,7 -521,1 -524,8

Administrationskostnader -39,7 -36,0 -121,2 -108,8 -152,0 -164,4

Övriga rörelseintäkter/kostnader -5,5 1,6 -10,4 8,0 11,3 -7,1

Rörelseresultat 84,5 78,5 169,5 165,4 235,2 239,3

Finansiella intäkter -1,3 1,0 5,9 1,8 2,8 6,9

Finansiella kostnader -8,9 -8,6 -24,9 -26,0 -35,5 -34,3

Resultat efter finansiella poster 74,3 70,9 150,5 141,2 202,5 211,9

Skattekostnad -19,3 -15,9 -36,1 -31,1 -40,7 -45,8

PeRiodens Resultat 55,0 55,0 114,4 110,1 161,8 166,1

Periodens resultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 52,6 52,4 104,5 103,7 152,8 153,5

innehav utan bestämmande inflytande 2,4 2,6 9,9 6,4 9,0 12,6

Periodens avskrivningar utgör 19 20 57 62 83 77

Periodens skattekostnad uppgår till 26% 22% 24% 22% 20% 22%

Resultat per aktie

   före utspädning, kr 3,10 3,11 6,16 6,53 9,47 9,10

   efter utspädning, kr 3,06 3,04 6,10 5,98 8,88 9,00

Genomsnittligt antal utestående aktier 1)

   före utspädning, tusental 16 953 16 887 16 953 15 896 16 140 16 953

   efter utspädning, tusental 17 278 17 396 17 278 17 396 17 278 17 278

(Mkr)

3 mÅn
juL-SEP

2013

3  mÅn
juL-SEP

2012

9 mÅn
jAn-SEP

2013

9 mÅn
jAn-SEP

2012

12 mÅn 
jAn-DEc

2012

12 mÅn
OKT-SEP

2012/2013

Periodens resultat 55,0 55,0 114,4 110,1 161,8 166,1

Övrigt totalresultat:

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträk-
ningen

Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda 
pensionsförpliktelser - -  - - 15,3 15,3

Skatt på poster som inte kommer omklassificeras - -  -  - -4,3 -4,3

- -  -  - 11,0 11,0

Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -11,1 -29,9 -9,7 -32,1 -22,3 0,1

Säkring av nettoinvesteringar, netto 2,7 10,8 -5,1 12,3 11,2 -6,2

Kassaflödessäkringar, netto 2,5 -8,8 1,7 -14,0 -12,2 3,5

Skatt på poster som kan omklassificeras -1,1 -0,6 0,8 0,4 -1,1 -0,7

-7,0 -28,5 -12,3 -33,4 -24,4 -3,3

summa övrigt totalresultat efter skatt -7,0 -28,5 -12,3 -33,4 -13,4 7,7

Periodens totalresultat 48,0 26,5 102,1 76,7 148,4 173,8

Periodens totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 47,2 25,6 92,1 72,0 140,9 161,0

innehav utan bestämmande inflytande 0,8 0,9 10,0 4,7 7,5 12,8

1) 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 17.278.408 st. 
       

RAPPORT ÖVER RESuLTAT OcH ÖVRigT TOTALRESuLTAT

KOncERnEn i SAmmAnDRAG
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(Mkr)
2013

30-SEP
2012 

30-SEP
2012

31-DEC

ingående eget kapital 884,5 558,9 558,9

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 92,1 72,0 140,9

Lämnad utdelning -42,4 -25,0 -25,0

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - -10,3 -10,4

Aktieteckning pga teckningsoption - 2,0 2,0

Konvertering av konvertibelt förlagslån KV 2b - 225,0 225,0

Återköp teckningsoptioner - -6,8 -6,9

utgående eget kapital 934,2 815,8 884,5

RAPPORT ÖVER fÖRÄnDRingAR i EgET KAPiTAL 
HÄnfÖRLigT TiLL mODERbOLAgETS AKTiEÄgARE

(Mkr)

3 Mån
jUl-SEP 

2013

3 Mån
jUl-SEP 

2012

9 Mån
jAn-SEP 

2013

9 Mån
jAn-SEP 

2012

12 Mån
jAn-DEC

2012

12 Mån
okT-SEP

2012/2013

Rörelseresultat 84,5 78,5 169,5 165,4 235,2 239,3

betald och erhållen ränta, skatt samt justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 6,0 6,3 23,3 23,1 6,1

Förändring av rörelsekapital -46,0 -55,3 -177,7 -56,0 13,5 -108,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,6 29,2 -1,9 132,7 271,8 137,2

investeringar -21,6 -20,2 -61,7 -76,1 -92,0 -77,6

Kassaflöde efter investeringar 17,0 9,0 -63,6 56,6 179,8 59,6

Finansiering 9,4 63,0 88,4 27,1 -41,2 20,1

Periodens kassaflöde 26,4 72,0 24,8 83,7 138,6 79,7

Likvida medel vid periodens början 136,0 13,1 133,7 1,4 1,4 85,1

Kursdifferens i likvida medel -4,9 0,0 -1,0 0,0 -6,3 -7,3

likvida medel vid periodens slut 157,5 85,1 157,5 85,1 133,7 157,5

RAPPORT ÖVER KASSAfLÖDEn

(Mkr)
2013 

30-SEP
2012

30-SEP
2012 

31-DEC

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 597,5 575,4 583,4

materiella anläggningstillgångar 497,8 517,6 516,1

Finansiella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar 19,8 27,1 22,0

summa anläggningstillgångar 1 115,1 1 120,1 1 121,5

Varulager 765,2 718,3 681,9

Kortfristiga fordringar 762,9 726,3 573,3

Likvida medel 157,5 85,1 133,7

summa omsättningstillgångar 1 685,6 1 529,7 1 388,9

suMMa tillGÅnGaR 2 800,7 2 649,8 2 510,4

eget kapital och skulder 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 934,2 815,8 884,5

innehav utan bestämmande inflytande 41,4 28,6 31,4

Långfristiga skulder 284,6 338,3 304,2

Kortfristiga skulder 1 540,5 1 467,1 1 290,3

suMMa eGet KaPital oCH sKuldeR 2 800,7 2 649,8 2 510,4

Räntebärande nettoskuld utgör 1 008 1 010 896

varav konvertibelt förlagslån ingår med 40 40 40

RAPPORT ÖVER finAnSiELL STÄLLning
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(Mkr)

3 Mån

jUl-SEP

2013

3 Mån

jUl-SEP

2012

9 Mån

jAn-SEP

2013

9 Mån

jAn-SEP

2012

12 Mån

jAn-DEC

2012

intäkter 8,7 4,3 26,0 12,3 35,1

Kostnader för sålda varor -1,4 -2,6 -5,8 -6,6 -8,3

Bruttoresultat 7,3 1,7 20,2 5,7 26,8

Försäljningskostnader -2,9 -3,8 -12,3 -12,2 -18,2

Administrationskostnader -3,7 -6,3 -14,5 -16,1 -20,5

Övriga rörelseintäkter/kostnader -5,1 0,6 -7,7 6,1 9,0

Rörelseresultat -4,4 -7,8 -14,3 -16,5 -2,9

Resultat från andelar i koncern-

företag 0,0 0,0 24,0 47,4 64,7

Finansiella intäkter och kostnader -1,7 9,0 -5,5 -0,2 -12,1

Resultat efter finansiella poster -6,1 1,2 4,2 30,7 49,7

bokslutsdispositioner - - - - 7,9

Resultat före skatt -6,1 1,2 4,2 30,7 57,6

Periodens skattekostnad - - - - 1,8

PeRiodens Resultat1) -6,1 1,2 4,2 30,7 59,4

(Mkr)

2013

30 SEP

2012

30 SEP

2012

31 DEC

materiella anläggningstillgångar 0,6 0,8 0,7

Finansiella anläggningstillgångar och 

uppskjuten skatt 1 122,8 1 171,5 1 145,3

summa anläggningstillgångar 1 123,4 1 172,3 1 146,0

Kortfristiga fordringar 284,0 253,4 274,1

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

summa omsättningstillgångar 284,0 253,4 274,1

suMMa tillGÅnGaR 1 407,4 1 425,7 1 420,1

Eget kapital 562,4 572,1 600,6

Obeskattade reserver 0,1 0,1 0,1

Långfristiga skulder 218,4 194,4 256,7

Kortfristiga skulder 626,5 659,1 562,7

suMMa eGet KaPital oCH sKuldeR 1 407,4 1 425,7 1 420,1

bALAnSRÄKningRESuLTATRÄKning

mODERbOLAGET i SAmmAnDRAG

(Mkr)
2013

jUl-SEP
2012

jUl-SEP
2013

APR-jUn
2012

APR-jUn
2013

jAn-MAR
2012

jAn-MAR
2012

okT-DEC
2011

okT-DEC

intäkter 935,1 933,6 853,2 800,2 785,5 800,4 977,3 1 096,3

Kostnader för sålda varor -672,1 -700,6 -628,8 -595,7 -594,5 -598,1 -720,2 -805,9

Bruttoresultat 263,0 233,0 224,4 204,5 191,0 202,3 257,1 290,4

Försäljningskostnader -133,3 -120,1 -126,9 -131,0 -117,1 -122,6 -147,4 -159,1

Administrationskostnader -39,7 -36,0 -42,1 -37,3 -39,4 -35,5 -43,2 -48,0

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

Rörelseresultat 84,6 78,5 50,0 43,0 34,9 43,8 69,8 87,0

Finansiella poster -10,2 -7,6 -4,2 -8,3 -4,6 -8,2 -8,5 -9,1

Resultat efter finansiella poster 74,4 70,9 45,8 34,7 30,3 35,6 61,3 77,9

Skattekostnad -19,4 -15,9 -10,1 -7,6 -6,6 -7,6 -9,6 -12,4

PeRiodens Resultat 55,0 55,0 35,7 27,1 23,7 28,0 51,7 65,5

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 52,6 52,4 31,5 26,7 20,4 24,6 49,1 63,3

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

KVARTALSViSA RESuLTATRAPPORTER

1) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat

3 Mån
jUl-SEP

2013

3 Mån
jUl-SEP

2012

9 Mån
jAn-SEP

2013

9 Mån
jAn-SEP

2012

12 Mån
jAn-DEC

2012

12 Mån
okT-SEP

2012/2013  

Rörelsemarginal, % 9,0 8,4 6,6 6,5 6,7 6,7

Vinstmarginal, % 8,0 7,6 5,8 5,6 5,8 6,0

Avkastning på eget kapital p.a, % 23,1 26,5 15,6 19,8 20,7 17,5

Avkastning på sysselsatt kapital p.a, % 17,3 17,0 12,6 12,2 12,9 13,3

Avkastning på totalt kapital p.a, % 12,0 12,2 8,8 8,8 9,4 9,3

Räntetäckningsgrad, ggr 9,5 9,2 7,0 6,4 6,7 7,2

Soliditet, % 34,8 31,9 34,8 31,9 36,5 34,8

Andel riskbärande kapital, % 38,3 35,6 38,3 35,6 40,6 38,3

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, mkr 934,2 815,8 934,2 815,8 884,5 934,2

Eget kapital per aktie, kr 55,10 48,12 55,10 48,12 52,17 55,10

Aktiekurs på balansdagen 129,00 101,50 129,00 101,50 101,50 129,00

Resultat per aktie före utspädning, kr 3,10 3,11 6,16 6,53 9,47 9,10

Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,06 3,04 6,10 5,98 8,88 9,00

nettoinvesteringar, mkr 22 20 62 76 91 77

nettoinvesteringar (exkl. företagsförvärv), mkr 22 20 59 49 64 74

medelantal anställda 2 293 2 202 2 250 2 197 2 194 2 221

nycKELTAL



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. informationen lämnades 
för offentliggörande kl. 11.30 den 5 november 2013.

B
Revisors granskningsrapport
ITAB Shop Concept AB, org. nr 556292-1089

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 
sammandrag (delårsrapporten) för ITAB-företagen per 30 september 2013 och 
den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskn-
ing.

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 och god revisionssed 
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 omstän-
digheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, 
är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen 
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

jönköping den 5 november 2013
Ernst & Young AB

Håkan Sundberg
Auktoriserad revisor


