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Securitas AB
Delårsrapport
Januari – juni 2007 

MSEK Kv2 2007 Kv2 2006

Total 
föränd-
ring, % H1 2007 H1 2006

Total 
föränd-
ring, %

Försäljning 15.583 15.026 4 30.800 29.973 3
Organisk försäljningstillväxt, % 4 6 5 6
Rörelseresultat före avskrivningar 783 829 -6 1.606 1.638 -2
Rörelsemarginal, % 5,0 5,5 5,2 5,5
Reell förändring, % -3 4 2 1
Resultat före skatt och jämförelsestörande poster 622 647 -4 1.292 1.312 -2
Reell förändring, % -2 0 2 -3
Resultat före skatt 403 258 56 1.097 913 20
Reell förändring, % 61 -59 26 -33

Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter -53 178 - 465 629 -26

Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster,
kvarvarande verksamheter (SEK) 1,12 1,53 -27 2,50 2,78 -10

Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,14 0,48 - 1,27 1,72 -26

• Försäljningen uppgick till 30.800 MSEK (29.973)
• Resultat före skatt uppgick till 1.097 MSEK  (913)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 465 MSEK (629)
• Vinst per aktie uppgick till 1,27 SEK (1,72)
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Koncernchef Alf Göransson kommenterar
”I USA fortsätter marginalerna inom bevakningsverksamheten att förbättras jämfört med första halvåret 
2006, och Security Services Europe har förbättrat sin marknadsposition tack vare en hög organisk 
försäljningstillväxt. Mobile and Monitoring fortsätter att investera i säljresurser för att öka takten i 
den organiska försäljningstillväxten och vidga verksamheten geografiskt.”

Securitas strategi inför framtiden är nu fastlagd. De tre viktigaste elementen i strategin är att erbjuda 
våra kunder mer specialiserade tjänster genom ökad kundsegmentering, expansion inom Mobile och 
Monitoring konceptet samt att öka den internationella närvaron. 

Våra finansiella mål framöver kommer att vara en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie (EPS) 
med 10 procent och vårt mål för finansiell stabilitet är fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på 
minst 0,20.

Securitas, HSBC och Barclays har tecknat en avsiktsförklaring om att Loomis, Securitas division för 
värdehantering, ska lämna Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien under fjärde kvartalet 
2007.

Rörelseresultatet under första halvåret har belastats av kostnader orsakade av problem i Loomis brit-
tiska kontanthanteringsverksamhet. Ledningen har även fått kännedom om att LCM under en tid inte 
deklarerat transaktioner i enlighet med s.k. Note Circulation Rules i Storbritannien. Loomis har gjort 
en avsättning om 206 MSEK. Detta är en bedömning och det slutliga beloppet kommer att fastställas  
under andra halvåret av 2007.”

För ytterligare information kontakta:
Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 8 657 7400 

Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, +46 8 657 7332 
Micaela Sjökvist, Investor Relations Manager, +46 8 657 7443

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 augusti 2007, kl. 09.30 CET.

Informationsmötet äger rum på  Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen),  
vänligen registrera er i förväg via följande länk  

https://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=123598&Conf=179021  
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

För en inspelad version av informationsmötet var god ring  
+44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 760517.
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SECURITAS STRATEGI INFÖR FRAMTIDEN

De tre viktigaste elementen i Securitas framtida strategi är en högre grad av specialisering, expansion 
inom Mobile och Monitoring konceptet samt en ökning av den internationella närvaron. 

Ledningen tror att fortsatt specialisering, i motsats till diversifiering, kommer att förbättra marginalerna, 
tillväxten, kundnyttan och kvaliteten på de bevakningstjänster företaget erbjuder. 

De första stegen i den nya strategin togs redan 2006 i samband med börsnoteringen av Securitas Systems  
AB och Securitas Direct AB. Verksamheterna inom Mobile and Monitoring, med specialisering på små och 
medelstora kunder, är sedan den 1 januari 2007 fullt verksamma som separata divisioner, och förstärker 
därmed inriktningen på detta segment vilket förväntas ge snabbare tillväxt. Värdehanteringsverksamheten, 
Loomis, är planerad att börsnoteras 2008.

Security Services i Europa och Nordamerika har beslutat att steg för steg övergå från att vara en geo-
grafiskt marknadsbaserad organisation till att gradvis bli en mer kundsegmentdriven organisation. Den 
starka funktionella styrningen kommer att bevaras, liksom en företagskultur med decentraliserat ansvar 
för lönsamheten även om platskontoren kommer att specialisera sig inom kundsegment i allt högre grad, 
förutsatt att marknadspenetrationen tillåter och motiverar detta. Bevis på att denna specialisering resulterar 
i bättre marginaler och högre tillväxt finns redan dokumenterat i flera länder i Europa. 

Takten och graden av specialisering kommer att variera från land till land, men Securitas kommer på alla 
marknader att kombinera segmenteringsstrategin med ökade investeringar och mer fokus på kompetens, 
differentiering, säkerhetsverktyg och -lösningar samt webbaserade supportsystem. 

Mobiles och Alert Services huvudsakliga inriktning kommer att vara tillväxt genom förvärv och inves-
teringar i försäljningsorganisationen. Investeringar i New Markets kommer att forsätta genom förvärv 
framför allt i Latinamerika, Indien och Kina och kommer att utgöra ett första led i uppbyggnaden av en 
större global närvaro med globala kontrakt för större kunder.

Strategin väntas resultera i en utplaning av den långsiktiga trenden av minskade bruttomarginaler, och 
allteftersom sofistikeringsgraden utvecklas förväntas även rörelsemarginalen gradvis förbättras. Den 
förbättrade kvalitén på tjänsterna förväntas också ge kunderna mervärde som gör det möjligt för Securitas 
att förbättra de anställdas arbetsvillkor, vilket därmed skulle ge bättre status åt väktaryrket och minska 
personalomsättningen. 

Securitas kommer att fortsätta använda sin etablerade finansiella modell för att mäta företagets finansiella 
utveckling. Externt kommer företaget att fokusera på utvecklingen av följande två finansiella mål: 

• Ett finansiellt lönsamhetsmål – en årlig genomsnittlig ökning på 10 procent av vinst per aktie (EPS) 

• Ett finansiellt stabilitetsmål – fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.
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KONCERNENS UTVECKLING

Försäljning och resultat för koncernen april – juni 2007
Försäljningen uppgick till 15.583 MSEK (15.026). Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (6). 
Fokus på “lönsamhet i första hand –volym i andra hand” inom den amerikanska bevakningsverksamheten 
har dämpat den organiska försäljningstillväxten. Inom Loomis har den organiska försäljningstillväxten 
belastats av att företaget förlorade ett betydande kontrakt i Sverige samt av långsam tillväxt i Storbritan-
nien och USA. 

Rörelseresultatet före avskrivningar var 783 MSEK (829), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en minskning med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2006. Den främsta orsaken till minskningen 
hänför sig till Loomis och förklaras till största delen av LCMs svårigheter. LCM står för -55 MSEK av 
de -68 MSEK som Loomis understiger rörelseresultatet jämfört med andra kvartalet 2006. 

Rörelsemarginalen var 5,0 procent (5,5).  

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 4 MSEK (-8).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till  -138 MSEK (-151).

Resultat före skatt om 403 MSEK (258) påverkades negativt med 13 MSEK hänförliga till kostnader för 
varumärkesbytet i Loomis. Andra kvartalet har belastats med en avsättning om 206 MSEK beroende på att 
LCM under en tid inte deklarerat transaktioner i enlighet med s.k. Note Circulation Rules (NCS-regler) i 
Storbritannien. Detta är en bedömning och det slutliga beloppet kommer att fastställas under andra halvåret 
av 2007. Förra årets jämförelsestörande poster uppgick till -389 MSEK och utgjordes av Welo i Tyskland 
och kostnader relaterade till börsnoteringarna av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB. 

Koncernens skattesats var 113,0 procent (31,1). Justerat för skatteeffekter från jämförelsestörande poster 
var skattesatsen 34,4 procent. Skatten på dessa poster inkluderar en nedskrivning av en uppskjuten skat-
tefordran orsakad av osäkerhet kring utnyttjande av förlustavdrag beroende på att LCM lämnar kontant-
hanteringsverksamheten i Storbritannien. Den underliggande skattesatsen var 25,2 procent justerat för 
nedskrivning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag beroende på tyska och danska 
skattereformer. Skattesatsen om 31,1 procent avseende 2006 inkluderar skatteeffekter från jämförelse-
störande poster med cirka 5 procentenheter. 

Nettoresultatet var  -53 MSEK (178). Vinst per aktie var -0,14 SEK (0,48). 

Vinst per aktie före jämförelsestörande poster var 1,12 SEK (1,53).

Påverkan från jämförelsestörande poster      

MSEK Kv 2 2007 Kv 2 2006 H1 2007 H1 2006 Helår 2006

Rörelseresultat före skatt och jämförelsestörande 
poster 622 647 1.292 1.312 2.943

Poster hänförliga till Security Services
Globe/FAA - - 50 - -69

Övriga poster - - - - -264

Poster hänförliga till Loomis
Nedskrivning av Welofordran - -373 - -373 -373

LCM avsättning för avvikelser - - - - -824

LCM avsättning för NCS deklarationer -206 - -206 - -

Byte av varumärke -13 - -39 - -

Övriga poster - - - - -314

Poster hänförliga till koncernen (Övrigt) - -16 - -26 -216

Total påverkan -219 -389 -195 -399 -2.060

Resultat före skatt 403 258 1.097 913 883
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Försäljning och resultat för koncernen januari – juni 2007
Försäljningen uppgick till 30.800 MSEK (29.973). Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent 
(6), och avmattningen jämfört med förra året förklaras av samma orsaker som minskningen under andra 
kvartalet.  

Rörelseresultatet före avskrivningar var 1.606 MSEK (1.638), vilket justerat för valutakursförändringar 
och jämförelsestörande poster var en ökning med 2 procent jämfört med första halvåret 2006. LCM står 
för -76 MSEK av de -100  MSEK som Loomis understiger rörelseresultatet jämfört med första halvåret 
2006.   

Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,5).  

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 3 MSEK (-10).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -266 MSEK (-270).

Resultat före skatt om 1.097 MSEK (913) påverkades positivt med 50 MSEK hänförliga till uppgörelsen i 
Globe/Federal Aviation Administration-tvisten i USA och negativt med 39 MSEK hänförliga till kostnader 
för varumärkesbytet i Loomis samt en avsättning på 206 MSEK beroende på att LCM under en tid inte 
deklarerat transaktioner i enlighet med s.k. Note Circulation Rules i Storbritannien.  

Koncernens skattesats var 57,6 procent (31,1). Justerat för skatteeffekter från jämförelsestörande poster 
var skattesatsen 29,4 procent. Skatten på dessa poster inkluderar en nedskrivning av en uppskjuten skat-
tefordran orsakad av osäkerhet kring utnyttjande av förlustavdrag beroende på att LCM lämnar kontant-
hanteringsverksamheten i Storbritannien. Den underliggande skattesatsen var 25,0 procent justerat för 
nedskrivning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag beroende på tyska och danska 
skattereformer.  Skattesatsen om 31,1 procent avseende 2006 inkluderar skatteeffekter från jämförelse-
störande poster med cirka 5 procentenheter.

Nettoresultatet var 465 MSEK (629). Vinst per aktie var 1,27 SEK (1,72). 

Vinst per aktie före jämförelsestörande poster var 2,50 SEK (2,78).
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DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services North America

   April – juni Januari – juni Januari – december

MSEK 2007 2006 2007 2006 2006

Total försäljning 5.232 5.360 10.466 10.897 21.736
Organisk försäljningstillväxt, % 3 7 4 6 5

Rörelseresultat före avskrivningar 265 268 525 528 1.088
Rörelsemarginal, % 5,1 5,0 5,0 4,8 5,0
Reell förändring, % 5 - 8 - -

Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i de tre länderna på den 
nordamerikanska kontinenten: Kanada, USA och Mexico. Divisionen består av en organisation för na-
tionella och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustrin, 
den offentliga sektorn och energisektorn) i USA samt Kanada, Mexico och Pinkerton Consulting & 
Investigations. Totalt omfattar verksamheten över 100 geografiska områden, drygt 600 platskontor och 
mer än 100.000 anställda.

Security Services North Americas tjänsteutbud omfattar alla segment i de flesta industrier. 

April – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent under det andra kvartalet. Den fortsatta fokuseringen 
på lönsamhet, i stället för volym, förklarar varför tillväxten är lägre än under andra kvartalet 2006. 

Rörelsemarginalen var 5,1 procent, vilket är en liten förbättring jämfört med andra kvartalet förra året. 
Rörelsemarginalen för nyförsäljning förbättras jämfört med marginalen i kundportföljen vid årets ingång. 
Under det andra kvartalet träffades en uppgörelse avseende en fyra år gammal arbetstvist inom Pinkerton 
Consulting & Investigations vilket påverkade rörelsemarginalen negativt. Kostnaden för uppgörelsen 
uppgick till -12 MSEK.
 
Januari – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent under det första halvåret 2007, jämfört med 6 procent 
för samma period förra året. 

Rörelsemarginalen var 5,0 procent. Förbättringen av rörelsemarginalen hänförs främst till förbättrad 
bruttomarginal i den amerikanska bevakningsverksamheten, vilket är i linje med strategin. 

Bibehållandet av kundkontrakt var fortsättningsvis över 90 procent. Personalomsättningen ökade med 3 
procent jämfört med föregående år och uppgick till 72 procent, beroende på den fortsatta förbättringen 
av arbetsmarknaden i USA. 
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Security Services Europe

   April – juni Januari – juni Januari– december

MSEK 2007 2006 2007 2006 2006

Total försäljning 6.275 5.696 12.265 11.139 22.786
Organisk försäljningstillväxt, % 7 7 8 6 7

Rörelseresultat före avskrivningar 317 292 647 597 1.316
Rörelsemarginal, % 5,1 5,1 5,3 5,4 5,8
Reell förändring, % 9 - 10 - -

Från den 1 januari 2007 består Securitas europeiska bevakningsverksamhet av Services Europe, som 
erbjuder specialiserade bevakningstjänster för stora kunder, och Aviation, som erbjuder flygplatssäkerhet. 
Storkundsverksamheten, Services Europe, levererar specialiserade bevakningstjänster för medelstora och 
stora företag i 20 länder runtom Europa. Organisationen är indelad i 738 platskontor med totalt cirka 
90.000 anställda. 

April – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent under det andra kvartalet. Trenden från tidigare perioder 
med stark nyförsäljning fortsätter.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent liksom under andra kvartalet 2006. Rörelseresultatet uppvisade en 
reell förändring på 9 procent under andra kvartalet. 

Januari – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent under det första halvåret 2007, vilket är en positiv 
utveckling jämfört med 6 procent under samma period föregående år. Marknader som Norge, Danmark, 
Spanien, Belgien och Nederländerna uppvisade stark organisk försäljningstillväxt medan den tyska 
marknaden fortsätter att vara svår. 

Aviation fortsätter att uppvisa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, främst tack vare kontraktet för 
flygplatserna Arlanda och Bromma i Sverige som började gälla i februari 2007, och där det totala kon-
traktsvärdet uppgår till cirka 1.000 MSEK över fem år. 

Rörelsemarginalen var 5,3 procent under det första halvåret 2007, jämfört med 5,4 procent under det 
första halvåret 2006. Justerat för påverkan av förra årets återbetalning av pensionspremier från FORA 
AB i Sverige, som uppgick till 12 MSEK, var marginalen oförändrad. Rörelseresultatet uppvisade en 
reell förändring om 10 procent under perioden. 

Det är fortsatt press på prisnivåerna i Security Services Europe. Personalomsättningen var 37 procent, 
att jämföra med 36 procent föregående år.



          

88

Mobile and Monitoring

   April – juni Januari – juni Januari – december

MSEK 2007 2006 2007 2006 2006

Total försäljning 1.198 1.094 2.341 2.159 4.419
Organisk försäljningstillväxt, % 7 3 7 3 4

Rörelseresultat före avskrivningar 131 138 263 268 597
Rörelsemarginal, % 10,9 12,6 11,2 12,4 13,5
Reell förändring, % -4 - -1 - -

Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag. Tjänsterna omfattar allt från 
rondbevakning och utryckningstjänster till citybevakning och nyckelförvaring. Det genomsnittliga värdet 
på ett enskilt kontrakt är omkring 300 EUR per månad. Kundbasen utgörs huvudsakligen av företag som 
inte kan ha eller inte behöver en bevakningstjänst på heltid. Mobile har verksamhet i 11 länder runtom 
Europa och 8.700 anställda fördelade på 34 regioner och 274 platskontor.

Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning och verkar under varumärket Alert Services. Företagets 
kärnverksamhet är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säkerhets- och bevaknings-
tjänster till både hushåll och företag. Alert Services har verksamhet i åtta länder runtom Europa och 750 
anställda. 

April – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent under det andra kvartalet, vilket är 4 procentenheter 
högre än andra kvartalet 2006. Mobile är starkt fokuserat på att bygga en starkare och större försäljnings-
organisation för att öka nyförsäljning och organisk försäljningstillväxt.

Rörelsemarginalen var 10,9 procent (12,6), vilket har belastats av kostnaderna för uppbyggnaden av 
försäljningsorganisationen  och etableringen av nya ronderingstjänster.

Januari – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent under det första halvåret 2007, jämfört med 3 procent 
under samma period 2006, vilket förklaras av Mobiles tillväxtstrategi och utökningen av försäljnings-
organisationen.

Rörelsemarginalen var 11,2 procent, jämfört med 12,4 procent 2006, och den har belastats av kostnaderna 
för investeringar inom försäljning och marknadsföring. 
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Loomis

   April – juni Januari – juni Januari – december

MSEK 2007 2006 2007 2006 2006

Total försäljning 2.790 2.852 5.592 5.725 11.474
Organisk försäljningstillväxt, % 0 6 1 6 5

Rörelseresultat före avskrivningar 135 203 283 383 838
Rörelsemarginal, % 4,8 7,1 5,1 6,7 7,3
Reell förändring, % -31 - -23 - -

Loomis tillhandahåller ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har en stark 
marknadsposition i USA och västra Europa. Företagets tjänster riktar sig främst till centralbanker, kom-
mersiella banker, detaljhandelskedjor och butiker. Loomis erbjuder sina kunder en säker och effektiv 
service för kontanthantering. 

Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster.

Loomis utgör en separat juridisk enhet inom koncernen Securitas.

I slutet av 2006 påbörjade divisionen bytet av namn och varumärke från Securitas Cash Handling Services 
till Loomis, vilket är det gemensamma varumärket för all verksamhet i Europa och USA.

Securitas planerar att börsnotera Loomis på OMX Nordic Exchange. På grund av utvecklingen i den brit-
tiska kontanthanteringsverksamheten, Loomis Cash Management (LCM), är börsnoteringen planerad att 
ske under 2008, som tidigare kommunicerats.

April – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 0 procent, jämfört med 6 procent under det andra kvartalet 
2006. 

Rörelsemarginalen var 4,8 procent vilket är 2,3 procentenheter lägre än andra kvartalet 2006. LCM för-
klarar -55 MSEK av de -68 MSEK som Loomis understiger rörelseresultatet jämfört med andra kvartalet 
2006.

Januari – juni 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent under det första halvåret 2007, jämfört med 6 procent 
under samma period 2006. Nedgången beror främst på lägre organisk försäljningstillväxt i USA och 
Storbritannien. I Sverige har volymerna minskat på grund av förlusten av kontraktet med Swedbank 
under första kvartalet 2007.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent under det första halvåret 2007, jämfört med 6,7 procent under första 
halvåret 2006. Den minskade rörelsemarginalen beror på förluster i den danska kontanthanteringsverk-
samheten, svårigheter med att kompensera kostnadsökningar i olika länder samt högre riskkostnader i 
Storbritannien. Omfattningen av problemen inom LCM i Storbritannien påverkar periodens rörelsemar-
ginal, och LCM står för -76 MSEK av de -100 MSEK som Loomis understiger rörelseresultatet jämfört 
med första halvåret 2006. Åtgärder har vidtagits och handlingsplaner har upprättats för att vända den 
negativa trenden avseende marginalerna. 
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KASSAFLÖDE

April – juni 2007
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 783 MSEK (829). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick, netto efter avskrivningar, till 41 MSEK (-41). 

Förändring av kundfordringar uppgick till -337 MSEK (-165). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till 333 MSEK (128). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 820 MSEK (751), motsvarande 105 procent (90) av rörelseresultat före 
avskrivningar. Rörelsens kassaflöde påverkades positivt med 181 MSEK från pågående likvidation av 
Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Det fria kassaflödet var 376 MSEK (357), motsvarande 73 procent (68) av justerat resultat. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, uppgick till -117 MSEK (-203). 

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var -43 MSEK (0).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -496 MSEK (-1.421).

Kassaflöde för perioden var -280 MSEK (-1.267).

Januari – juni 2007
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1.606 MSEK (1.638). Investeringar i anläggningstill-
gångar uppgick, netto efter avskrivningar, till 24 MSEK (-16). 

Förändring av kundfordringar uppgick till -473 MSEK (-353). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till 89 MSEK (-570). Under 2006 påverkades förändringen av övrigt operativt sysselsatt 
kapital negativt av tidpunkten för betalning av vissa personalrelaterade kostnader i USA uppgående 
till cirka 100 MSEK och en betalning av ett försäkringsrelaterat självbehåll om 120 MSEK i Loomis i 
Storbritannien.

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1.246 MSEK (699), motsvarande 78 procent (43) av rörelseresultat 
före avskrivningar. Rörelsens kassaflöde påverkades positivt med 181 MSEK från pågående likvidation 
av Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Det fria kassaflödet var 581 MSEK (101), motsvarande 55 procent (10) av justerat resultat. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, uppgick till -262 MSEK (-242). 

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var -28 MSEK (0).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 1.543 MSEK (-573).

Kassaflöde för perioden var 1.834 MSEK (-714).
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SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING

Per den 30 juni 2007
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 5.143 MSEK (4.669 per den 31 december 2006) 
motsvarande 8 procent av försäljningen (8 per den 31 december 2006), justerat för förvärvens helårs-
försäljning.

Förvärv ökade det operativa sysselsatta kapitalet med 63 MSEK under första halvåret 2007. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 59 MSEK. Justerat för positiva omräkningsdifferenser om 138 
MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 14.229 MSEK (14.032 per den 31 december 2006). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar med 139 MSEK under första halvåret 
2007. Efter avskrivning med -52 MSEK, omklassificeringar med -22 MSEK och positiva omräknings-
differenser med 11 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångarna till 540 
MSEK (464 per den 31 december 2006). 

Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 19.912 MSEK (19.338 per den 31 december 2006). Vid 
omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor ökade koncernens sysselsatta kapital 
med 193 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar, och med 183 MSEK före säkring 
av nettoinvesteringar om 10 MSEK. 

Avkastningen på sysselsatt kapital var 9 procent (8 per den 31 december 2006).

Koncernens nettoskuld uppgick till 10.663 MSEK (9.735 per den 31 december 2006). Förvärv och för-
värvsrelaterade betalningar under 2007 ökade koncernens nettoskuld med 262 MSEK, varav utbetalda 
köpeskillingar uppgick till 279 MSEK och övertagna nettoskulder till -18 MSEK samt betalda förvärvs-
relaterade omstruktureringskostnader till 1 MSEK. Koncernens nettoskuld ökade med 97 MSEK under 
första halvåret 2007 vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor. 

Utdelning till aktieägarna om 1.132 MSEK (1.278) betalades i april 2007.

Fyra konvertibla lån, utgivna av Securitas AB till Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. i 
Luxemburg i maj 2002, på totalt 254 MEUR, betalades tillbaka den 2 maj 2007. Ingen konvertering har 
ägt rum.

Securitas AB:s 6,125 procent 500 MEUR Eurobond-lån omklassificerades under första kvartalet 2007 
från Räntebärande långfristiga skulder till Räntebärande kortfristiga skulder eftersom lånet förfaller i mars 
2008. Securitas har genom sin Revolving Credit Facility om 1.100 MUSD, som förfaller 2011, och sin 
Term Loan Facility om 550 MEUR, som förfaller 2010, tillgång till bekräftad långfristig finansiering.

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,4 (4,2). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till  
0,21 (0,18). 

Periodens räntekostnad för de konvertibla förlagslånen som förföll till betalning 2 maj 2007, uppgick 
till -30 MSEK (-34).

Det egna kapitalet uppgick till 9.249 MSEK (9.603 per den 31 december 2006). Vid omräkning av utländska 
tillgångar och skulder till svenska kronor ökade det egna kapitalet med 96 MSEK efter att hänsyn tagits 
till säkring av nettoinvesteringar om 10 MSEK, och med 86 MSEK före säkring av nettoinvesteringar. 
För ytterligare information se sidan 23, Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader. 

Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 30 juni 2007. Det genomsnittliga 
antalet aktier efter full konvertering av de konvertibla förlagslån som förföll till betalning 2 maj 2007, 
uppgick till 373.744.040 för första halvåret 2007.
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FÖRVÄRV

Förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.

Förvärv januari – juni 2007 (MSEK)

Förv. rel.
immateriella 
anläggnings-

tillgångarBolag Division 1)
Inkl.

fr o m
Årlig för-
säljning 2)

Förvärvs- 
pris 3)

Enterprise 
value 4) Goodwill 

Ingående balans 14.032 464

KARE, Turkiet 5) Security Services Europe e/t - 52 54 15 -

Black Star, Spanien 5) Security Services Europe e/t - 47 47 - -

Chubb van den Enden, Neder-
länderna

Security Services Europe  
och Mobile & Monitoring 1 mar 56 17 17 - 16

PSI, Spanien 6) Security Services Europe e/t - 44 44 8 -

Protection Service, Frankrike Security Services Europe 1 apr 210 18 18 - 19

Seguridad Argentina, Argentina New Markets 8) 1 maj 186 25 20 24 34

CPI Security, Rumänien Security Services Europe 1 maj 87 1 2 - 13

Seguridad Burns de Colombia, 
Colombia New Markets 8) 1 jun 72 22 15 7 13

Övriga förvärv 7) 144 53 44 5 44

Totala förvärv januari – juni 2007 - 279 261 59 139

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar - -52

Omklassificering - -22

Omräkningsdifferenser 138 11

Utgående balans 14.229 540

1) Avser division med huvudansvar för förvärvet  2) Uppskattad årlig försäljning 3) Pris betalat till säljaren 4) Förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld
5) Delbetalning betalad i kv1 2007 för KARE och Black Star-förvärven. 6) Delbetalning betalad i kv2 2007 för PSI-förvärvet.  7) Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), 
Royal Säkerhet AB, Kristianstad Hundbevakning (kontraktsportfölj), Services Sverige, Rometex Oy (kontraktsportfölj), Services Finland, IDS (kontraktsportfölj), 
Services Tyskland, Actir, Services Frankrike, Actir (kontraktsportfölj), Alert Services Frankrike, Patrol (kontraktsportfölj), Services Schweiz, FS&P NV, Services Bel-
gien, Eureca (kontraktsportfölj), Kuypers (kontraktsportfölj) och Hummel (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Aseco och Proguard, Services Uruguay 
och Securitas Services Northwest, Loomis USA.  8) New Markets ingår i segmentet Övrigt.

KARE, Turkiet
Som meddelat i helårsrapporten för 2006 har Security Services Europe genom DAK Güvenlik förvärvat 
100 procent av KARE i Turkiet. Företaget, med 900 anställda, har en årlig försäljning på 15 MTRY (72 
MSEK) inom bevakning. Förvärvet kommer att stärka Securitas närvaro i Istanbul och Ankara. Totalt 
enterprise value uppskattas nu till 11 MTRY (57 MSEK), vilket delvis kommer att baseras på den eko-
nomiska utvecklingen i KARE under 2007. Förvärvet ingår i Securitas från den 31 december 2006 och 
den första delen av köpeskillingen betalades enligt plan i januari 2007. 

Black Star, Spanien
Black Star i Spanien förvärvades i december 2005 och en delbetalning om 5 MEUR (47 MSEK) betalades 
enligt plan under första kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under första kvartalet 
2008.

Chubb van den Enden, Nederländerna
I mars 2007 förvärvade Securitas Chubb van den Enden i Nederländerna med en total försäljning 2006 
på 6 MEUR (56 MSEK) och 200 anställda. Enterprise value uppgår till 1.8 MEUR (17 MSEK) på net-
toskuldsfri basis. Förvärvet har konsoliderats i Securitas från och med den 1 mars 2007. 

Securitas är redan aktivt i regionen Noord-Brabant i Nederländerna och genom förvärvet befäster Securitas 
sin marknadsledande position inom mobila bevakningstjänster i Nederländerna. Chubb Van den Enden 
har en bra position inom regionen och ger möjlighet till fortsatt tillväxt inom mobila bevakningstjänster 
i Nederländerna.

PSI, Spanien
I juni 2006 förvärvade Securitas PSI i Spanien och en delbetalning om 5  MEUR (44 MSEK) betalades 
planenligt under andra kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under andra kvartalet 
2008.
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Protection Service, Frankrike
I april 2007 förvärvade Security Services Europe vissa tillgångar och kundkontrakt från Protection Service 
i Frankrike. Företaget inriktar sig på detaljhandelskunder och Securitas tar över anställda och kunder 
motsvarande en årsförsäljning om 23 MEUR (210 MSEK). Med förvärvet blir Securitas marknadsledande 
inom den franska privata säkerhetsmarknaden för detaljhandelskunder. 

Enterprise value för förvärvet uppgår till 1.9 MEUR (18 MSEK). Förvärvet har konsoliderats i Securitas 
från och med den 1 april 2007.

Seguridad Argentina, Argentina
I april 2007 ingick Securitas i Argentina avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Seguridad Ar-
gentina. Förvärvet har en uppskattad försäljning 2007 om cirka 84 MARS (186 MSEK). Totalt enterprise 
value uppskattas till 28 MARS (63 MSEK). 

Seguridad Argentina är en av de fyra största aktörerna inom bevakningstjänster i Argentina och har 2.500 
anställda. Kontraktsportföljen inkluderar bevakningstjänster på de största flygplatserna i Argentina. Förvär-
vet innefattar även ett av få auktoriserade utbildningscentra för väktare. Med förvärvet blir Securitas den 
ledande leverantören av bevakningstjänster i Argentina med cirka 7.000 anställda och en årlig försäljning 
på 500 MSEK. Förvärvet konsolideras i Securitas från och med 1 maj 2007.

CPI Security, Rumänien
I april 2007 ingick Security Services Europe avtal om att förvärva 55 procent av aktierna i säkerhets-
företaget CPI Security i Rumänien. Förvärvet av de resterande 45 procenten av aktierna kommer enligt 
överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på CPI Securitys finansiella utveckling fram till 
2009. Totalt enterprise value uppskattas till 29 MSEK.

CPI Security är en av de största aktörerna på den rumänska säkerhetsmarknaden med bred geografisk 
täckning och en stark kundportfölj framför allt inom stationära bevakningstjänster. Företaget har en 
uppskattad årsförsäljning 2007 på 30 MRON (87 MSEK) och drygt 2.000 anställda.   

Rumänien blev medlem i EU den 1 januari 2007, vilket utgör en bra grund för fortsatt tillväxt och stabilitet. 
Den rumänska ekonomin utvecklades med en BNP-tillväxt på mer än 7 procent 2006 och den rumänska 
säkerhetsmarknaden uppskattas ha ett värde på 2.500 MSEK. Förvärvet konsolideras i Securitas från 
och med den 1 maj 2007.

Seguridad Burns de Colombia, Colombia
Som ett led i strategin att vidga verksamheten i Latinamerika har Securitas förvärvat 71 procent av ak-
tierna i bevakningsföretaget Seguridad Burns de Colombia. Förvärvet av de resterande 29 procenten av 
aktierna kommer enligt överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på Seguridad Burns de 
Colombias finansiella utveckling under 2009. Totalt enterprise value uppskattas till 34 MSEK. Förvärvet 
konsolideras i Securitas från och med den 1 juni 2007.

Seguridad Burns de Colombia är en viktig aktör med gott anseende och lång historik på säkerhetsmark-
naden i Colombia. Företaget har en kontraktsportfölj av hög kvalitet och cirka 1.000 anställda. Företa-
gets årsförsäljning uppgår till cirka 21.500 MCOL (72 MSEK). Colombia har under de senaste tre åren 
haft en BNP-tillväxt på 5 till 7 procent och en inflation på mindre än 5 procent. Säkerhetsmarknaden i 
Colombia är mycket fragmenterad. Marknaden beräknas växa mellan 10 och 12 procent årligen på kort 
till medellång sikt. 

G4S’ värdehanteringsverksamhet i Frankrike
Loomis har, som ett led i strategin att bli ledande på de lokala marknader där företaget har verksamhet, 
förvärvat G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike. Genom förvärvet blir Loomis marknadsledande i 
Frankrike. Enterprise value uppskattas till cirka 24 MEUR (230 MSEK). Förvärvet konsolideras i Loomis 
från och med den 2 juli 2007.

G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike verkar, med sina 720 anställda, i de norra delarna av landet 
och i Parisområdet. Företaget omsätter årligen cirka 46 MEUR (430 MSEK). Kundstocken består huvud-
sakligen av banker men företaget har också en hög marknadsandel inom detaljhandeln. 
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ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Esabe
Den slutliga uppgörelsen har undertecknats av alla berörda parter och överlämnats till spansk domstol för 
godkännande. En avsättning för aktuellt belopp gjordes per den 31 december 2006.

Globe/Federal Aviation Administration
Tvisten avgjordes under det första kvartalet 2007.

Brasilien
I samband med Securitas strävanden att expandera sin verksamhet i Sydamerika ingick Securitas under 
2005 ett avtal avseende ett eventuellt förvärv av ett bevakningsföretag i Brasilien. För att stödja detta 
företag ställde Securitas en bankgaranti till förmån för det aktuella företaget. Securitas uppfyllde sina 
åtaganden enligt bankgarantin under första kvartalet 2007. Den 31 december 2006 gjordes en avsättning 
motsvarande bankgarantins fulla belopp.

Det aktuella företaget har sedan dess ansökt om skydd från borgenärer i enlighet med brasiliansk lag om 
rättslig rekonstruktion. I samband med att denna rättsliga rekonstruktionsprocess inleddes har det brasi-
lianska bevakningsföretaget framställt anspråk mot Securitas där man hävdar att Securitas bär ansvar för 
företagets obestånd. Vidare har ett antal anställda ställt krav om utebliven lön och stämt Securitas och 
andra parter i pågående arbetsrättsliga processer. Securitas ledning anser att anspråken saknar grund.

Spanien – ersättning för övertid
Alla större säkerhetsföretag i Spanien har ersatt sina anställda för övertid i enlighet med ett kollektivav-
tal som gäller under perioden 2005 till 2008. I februri 2007 meddelade högsta domstolen i Spanien att 
metoden för beräkning av övertidsersättning enligt det gällande kollektivavtalet inte följde spansk lag. 
Domstolsutslaget innehöll inga riktlinjer för hur övertidserättningen skulle beräknas och därför vände 
sig säkerhetsbolagen till högsta domstolen för att få vägledning i ärendet. I april 2007 meddelade högsta 
domstolen att man inte ämnade lämna ytterligare vägledning. Som ett resultat av detta har säkerhetsbolagen 
inlämnat en ansökan till en lägre juridisk instans för att få specifika riktlinjer om hur ersättningen för övertid 
ska beräknas. Mot bakgrund av att rättsliga riktlinjer saknas i ärendet, är det i detta skede inte möjligt att 
tillförlitligt uppskatta storleken på den ytterligare ersättning som företagen kan komma att behöva betala 
ut. Diskussioner pågår med berörda fackföreningar i strävan att lösa ärendet. Om en uppgörelse inte kan 
nås kan det eventuellt leda till ersättningar i storleksordningen 20 till 30 MEUR.  

Loomis Cash Management Ltd. (LCM)
Den 25 juli 2007 tecknade Securitas, HSBC och Barclays en avsiktsförklaring (Heads of Terms agreement) 
om att Loomis lämnar LCMs värdehanteringsverksamhet som företaget sköter för de båda bankernas 
räkning i Storbritannien. Enligt avsiktsförklaringen ska Loomis lämna LCMs verksamhet under fjärde 
kvartalet 2007. 

Securitas och bankerna har kommit överens om att Loomis ska överföra den del av verksamheten som rör 
värdehantering för HSBC och Barclays tillbaka till bankerna. Enligt avsiktsförklaringen kommer LCMs 
verksamhet att fortsätta oförändrat fram till överföringsdatumet och överföringen kommer att genomföras 
utan avbrott i servicen till kunderna.  

Loomis och Securitas fortsätter med sin pågående interna undersökning av de historiska avvikelserna 
och ytterligare avstämningar är planerade före överlämningen. Ingen förändring i avsättningen på  
61 MGBP (824 MSEK), per den 31 december 2006, har ansetts motiverad. De slutliga resultaten av dessa 
avstämningar kommer att bli kända under andra halvåret av 2007.

I samband med Loomis’ arbete med att förbättra den interna kontrollen och kvaliteten i avstämningsruti-
nerna i LCM har det under andra kvartalet 2007 kommit till ledningens kännedom att LCM under en tid 
inte deklarerat transaktioner i enlighet med s.k. Note Circulation Rules (NCS-regler) i Storbritannien. I 
synnerhet verkar LCM ha överskattat värdet för sådana sedlar som är deklarerbara enligt NCS-reglerna. 
En  viktig konsekvens är att överskattningarna kan ha reducerat LCMs finansieringskostnader.  

Både Securitas AB och Bank of England har inlett utredningar av omfattningen och konsekvenserna av 
deklarationer gjorda av LCM. KPMG har engagerats för dess utredning. I enlighet med NCS-reglerna 
kommer Loomis att ersätta Bank of England för dess utredningskostnader. Securitas AB kommer även att 
ersätta eventuella ränteförluster och avtalsenliga sanktioner som kan komma att utkrävas som en direkt 
följd av den uppkomna situationen. 
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Utredningarna beräknas vara slutförda under andra halvåret av 2007, varpå det kommer att vara möjligt 
att fastställa omfattningen av Loomis’ ansvar samt det totala belopp som ska betalas ut som resultat av 
detta. 

Securitas AB har gjort en avsättning på 15 MGBP (206 MSEK) för belopp som företaget kan vara skyldigt 
att betala i samband med LCMs medlemskap i Note Circulation Scheme samt för utredningskostnader. 
Detta är en bedömning och det slutliga beloppet kommer att fastställas under andra halvåret av 2007.

LCM kommer att upphöra som medlem av det s. k. Note Circulation Scheme i Storbritannien så snart 
verksamheten har övergått till Barclays och HSBC, i enlighet med pressmeddelande den 26 juli 2007.  

För ytterligare information angående jämförelsestörande poster och ansvarsförbindelser se den publicerade 
Årsredovisningen för 2006.

Securitas personalkonvertibel, serie 1-4 2002/2007
Konverteringsperioden för de fyra konvertibla förlagslånen, utgivna av Securitas  till Securitas Employee 
Convertible 2002 Holding i Luxemburg i maj 2002, avslutades den 18 april 2007. Lånen uppgick till 
254.497.500 MEUR, motsvarande 14.555.657 nya B-aktier i Securitas. Ingen konvertering har gjorts och 
lånen återbetalades till fullo den 2 maj 2007. Securitas Employee Convertible 2002 Holding är nu som 
planerat under likvidation.

Ny syndikerad lånefacilitet  
Securitas tecknade i maj en treårig Multi-Currency Term Loan Facility uppgående till 550 MEUR. Man-
dated Lead Arrangers och Bookrunners var BNP Paribas, Citi, The Royal Bank of Scotland och SEB.  
Faciliteten kommer att användas för refinansiering av utlöpande bekräftad finansiering samt för allmänna 
företagsändamål. Syndikeringen övertecknades efter att den först lanserats på nivån 450 MEUR. 
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risker i samband med Securitas löpande verksamheter kan indelas i två huvudsakliga kategorier, operativa 
risker och finansiella risker. De operativa riskerna som uppstår i den lokala verksamheten hanteras på 
ett decentraliserat sätt medan den finansiella riskhanteringen är centraliserad till koncernens internbank. 
Utöver dessa finns även vissa risker i samband med koncernens förvärv.

Operativa risker
Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget er-
bjuder kunderna. Dessa risker kan uppstå när de tjänster som utförs inte motsvarar de ställda kraven och 
resulterar i egendomsförlust, egendoms- eller personskada. För att kunna utvärdera de operativa riskerna 
använder sig Securitas av en modell för utvärdering av affärsrisker. Modellen beskrivs i Årsredovisningen 
för 2006 på sidorna 28 och 29.  

En annan risk som hänför sig till rörelsen och kan påverka lönsamheten är risken att Securitas inte kan 
höja priserna gentemot kunderna och därmed inte fullt kan kompensera lönehöjningar och övriga kost-
nadsökningar.

Finansiella risker 
Finansiella risker uppstår på grund av att koncernen har behov av extern finansiering och är verksam i 
en rad olika valutor. Dessa risker utgörs huvudsakligen av:
• Ränterisk
• Valutarisker
• Finansieringsrisk
• Kredit/Motpartsrisk

Hanteringen av dessa risker beskrivs i not 6 i den publicerade Årsredovisningen för 2006.

Förvärvsrisker
Koncernen har genomfört ett betydande antal förvärv under årens lopp och kommer, som ett led i företagets 
strategi, även fortsättningsvis att förvärva säkerhetsföretag. Även om koncernen tidigare visat förmåga 
att framgångsrikt integrera nya förvärvade verksamheter innebär integrationen av nya företag alltid en 
viss risk. Lönsamheten i det förvärvade företaget kan vara lägre än väntat och kostnaderna i samband 
med köpet kan bli högre än väntat. 

Jämförelsestörande poster
För den kommande sexmånadersperioden kan det faktiska finansiella utfallet av specifika jämförelsestö-
rande poster, till exempel tvisterna i Brasilien, Spanien och LCM, som beskrivs under rubriken Övriga 
väsentliga händelser i den här rapporten, avvika från faktiska finansiella bedömningar och avsättningar 
som gjorts av ledningen och därmed påverka lönsamheten i koncernen. 

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen 
samt upplysningar som lämnas om exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar beroende på andra antaganden eller andra förutsättningar. För ytterligare 
information avseende uppskattningar och bedömningar se not 4 i den publicerade Årsredovisningen för 
2006.



1717

MODERBOLAGETS VERKSAMHET

Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består endast 
av koncernledning och stödfunktioner.

Januari – juni 2007
Moderbolagets intäkter uppgick till 198 MSEK (233) och avser främst administrationsbidrag och övriga 
intäkter från dotterföretag. 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -66 MSEK (1.236). Skillnaden jämfört med förra året beror 
på lägre interna aktieutdelningar. Förra året ingick interna aktieutdelningar hänförligt till koncernintern 
omstrukturering i samband med börsnoteringen av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB. 

Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 MSEK (1.287). 

Per den 30 juni 2007
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 51.756 MSEK (53.032 per den 31 december 2006) och 
består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 51.615 MSEK (51.581 per den 31 december 
2006). Omsättningstillgångarna uppgick till 16.645 MSEK (13.979 per den 31 december 2006), varav 
likvida medel uppgick till 2.666 MSEK (813 per den 31 december 2006). 

Eget kapital uppgick till 23.856 MSEK (24.954 per den 31 december 2006). 

Moderbolagets skulder uppgick till 44.544 MSEK (42.057 per den 31 december 2006) och består i  
huvudsak av räntebärande skulder.

För ytterligare information se Moderbolagets finansiella rapporter på sidan 27.



          

1818

REDOVISNINGSPRINCIPER

Generellt
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med “International Financial Reporting Stan-
dards” (IAS/IFRS sådana de antagits av Europeiska Unionen) utgivna av ”International Accounting 
Standards Board” och uttalanden utgivna av ”International Financial Reporting Interpretations Commit-
tee” (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för 
koncerner. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid 
upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 74-78 i den publicerade Årsredovisningen 
för 2006. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.securitas.com 
under rubriken Finansiell information – Redovisningsprinciper.  

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RR 32:06 
Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns 
i  not 39 på sidan 104 i den publicerade Årsredovisningen för 2006.

Segmentsrapportering
Koncernen har ändrat sin struktur för segmentsrapportering från och med den 1 januari 2007 och pri-
märsegmenten omfattar nu:

Security Services North America (tidigare Security Services USA)
Namnbytet innebär ingen förändring vad avser segmentets verksamhet. Ytterligare information om 
segmentet ges på sidan 6.

Security Services Europe
Från och med den 1 januari 2007 ingår verksamheten i det nya primärsegmentet Mobile and Monitoring 
inte längre i Security Services Europe. Ytterligare information om segmentet ges på sidan 7.

Mobile and Monitoring
Verksamheten inom primärsegmentet Mobile and Monitoring ingick tidigare i Security Services Europe. 
Ytterligare information om segmentet ges på sidan 8.

Övrigt
Utöver huvudkontoret och koncernens joint venture Securitas Direct S.A. (Schweiz) omfattar segmentet 
nu även verksamheterna i Latinamerika. Under 2006 inkluderades verksamheten i Argentina i Security 
Services Europe. Från den 1 januari 2007 ingår verksamheten i Argentina liksom de nyligen förvärvade 
verksamheterna i Uruguay och Colombia i segmentet Övrigt.

Loomis (tidigare Cash Handling Services)
Namnbytet innebär ingen förändring vad avser segmentets verksamhet. Ytterligare information om 
segmentet ges på sidan 9.

Jämförelsetalen har justerats för att återspegla förändringen i segmentsstrukturen.
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   Stockholm den 7 augusti 2007

   Melker Schörling
   Ordförande

 Gustaf Douglas  Annika Falkengren   Marie Ehrling  Carl Douglas
 Vice ordförande Styrelseledamot    Styrelseledamot Styrelseledamot

 Berthold Lindqvist  Fredrik Palmstierna   Stuart E. Graham  Sofia Schörling Högberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot

 Susanne Bergman Israelsson  Gunnar Larsson  Björn Drewa
 Styrelseledamot Styrelseledamot    Styrelseledamot
 Personalrepresentant  Personalrepresentant Personalrepresentant

  Alf Göransson
  Verkställande direktör och koncernchef, Styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Securitas AB (publ.) för perioden 1 januari 
till 30 juni 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och pre-
sentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

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, som är utgiven 
av FAR. 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 an-
dra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard 
i Sverige RS 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.

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Års-
redovisningslagen.

Stockholm den 7 augusti 2007

PricewaterhouseCoopers AB

 Göran Tidström Lennart Danielsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig
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Resultat
 MSEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kvarvarande verksamheter
Försäljning 15.303,3 14.801,2 30.285,9 29.605,3 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv 279,3 224,4 514,2 368,2 970,5 1.399,5
Total försäljning 15.582,6 15.025,6 30.800,1 29.973,5 60.523,0 58.200,6
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 4 6 5 6 6 4
Produktionskostnader -12.737,5 -12.245,0 -25.117,8 -24.389,6 -49.029,8 -46.781,8
Bruttoresultat 2.845,1 2.780,6 5.682,3 5.583,9 11.493,2 11.418,8
Försäljnings- och administrationskostnader -2.067,3 -1.951,2 -4.085,0 -3.945,5 -7.907,0 -7.892,8
Övriga rörelseintäkter 2) 4,9 - 8,8 - 4,9 -
Rörelseresultat före avskrivningar 782,7 829,4 1.606,1 1.638,4 3.591,1 3.526,0
Rörelsemarginal, % 5,0 5,5 5,2 5,5 5,9 6,1
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -27,4 -23,2 -52,2 -46,8 -93,3 -98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -0,9 -0,1 -0,9 -0,3 -0,4 -1,1
Jämförelsestörande poster -218,8 -389,0 -195,1 -399,0 -2.060,2 -150,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 535,6 417,1 1.357,9 1.192,3 1.437,2 3.276,2
Finansiella intäkter och kostnader -137,8 -151,0 -266,3 -270,3 -519,8 -483,2
Omvärdering av finansiella instrument 3) 3,6 -8,2 3,3 -10,0 -35,8 36,2
Resultatandel i intressebolag 1,8 0,3 2,2 0,7 1,2 11,8
Resultat före skatt 403,2 258,2 1.097,1 912,7 882,8 2.841,0
Nettomarginal, % 2,6 1,7 3,6 3,0 1,5 4,9
Aktuell skattekostnad -129,7 -154,3 -285,6 -319,7 -690,7 -777,5
Uppskjuten skattekostnad -326,0 74,1 -346,3 36,2 321,4 94,5
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter -52,5 178,0 465,2 629,2 513,5 2.158,0
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter - 116,4 - 270,9 338,5 555,7
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter -52,5 294,4 465,2 900,1 852,0 2.713,7

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget -52,5 292,9 465,2 898,3 850,4 2.712,2
Minoritetens andel 0,0 1,5 0,0 1,8 1,6 1,5

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,14 0,48 1,27 1,72 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) - 0,32 - 0,74 0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) -0,14 0,80 1,27 2,46 2,33 7,43

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,14 0,48 1,27 1,72 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) - 0,31 - 0,72 0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) -0,14 0,79 1,27 2,44 2,31 7,31

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 782,7 829,4 1.606,1 1.638,4 3.591,1 3.526,0
Investeringar i anläggningstillgångar -314,8 -411,7 -690,8 -754,4 -1.511,8 -1.496,0
Återföring av avskrivningar 355,8 370,4 715,2 738,4 1.477,9 1.509,7
Förändring av kundfordringar -336,9 -164,9 -473,6 -353,6 -702,6 -311,8
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 332,8 127,4 89,1 -569,6 210,5 399,9
Rörelsens kassaflöde 819,6 750,6 1.246,0 699,2 3.065,1 3.627,8
Rörelsens kassaflöde, % 105 90 78 43 85 103
Betalda finansiella intäkter och kostnader -129,5 -144,5 -220,0 -259,0 -516,1 -445,3
Betald inkomstskatt -313,8 -249,0 -445,0 -339,1 -769,0 -796,9
Fritt kassaflöde 376,3 357,1 581,0 101,1 1.780,0 2.385,6
Fritt kassaflöde, % 4) 73 68 55 10 75 105
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -117,3 -202,6 -261,8 -242,3 -361,2 -862,5
Kassaflöde från jämförelsestörande poster -42,6 - -28,5 - -129,3 19,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -496,2 -1.421,9 1.543,3 -572,6 -1.106,3 -3.313,5
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter -279,8 -1.267,4 1.834,0 -713,8 183,2 -1.770,9
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter - -371,4 - 476,2 -1.251,0 2.026,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter -279,8 -1.638,8 1.834,0 -237,6 -1.067,8 255,3

Kassaflöde MSEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 647,6 768,7 1.242,4 855,2 3.162,1 3.896,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter - 210,7 - 539,1 563,4 965,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 647,6 979,4 1.242,4 1.394,3 3.725,5 4.862,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter -431,2 -614,2 -951,7 -996,4 -1.872,6 -2.354,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter - -269,6 - -464,8 -676,4 -1.060,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter -431,2 -883,8 -951,7 -1.461,2 -2.549,0 -3.414,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter -496,2 -1.421,9 1.543,3 -572,6 -1.106,3 -3.313,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter - -312,5 - 401,9 -1.138,0 2.120,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter -496,2 -1.734,4 1.543,3 -170,7 -2.244,3 -1.192,6
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter -279,8 -1.267,4 1.834,0 -713,8 183,2 -1.770,9
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter - -371,4 - 476,2 -1.251,0 2.026,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter -279,8 -1.638,8 1.834,0 -237,6 -1.067,8 255,3

Noterna 1–4 hänvisar till sidan 25.



2222

Förändring av nettoskuld MSEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Ingående balans -9.885,5 -11.961,9 -9.734,6 -11.944,8 -11.944,8 -10.633,1
Effekt av byte av redovisningsprincip - - - - - -3,8
Ingående balans justerad i enlighet med ny princip -9.885,5 -11.961,9 -9.734,6 -11.944,8 -11.944,8 -10.636,9
Periodens kassaflöde, alla verksamheter -279,8 -1.638,8 1.834,0 -237,6 -1.067,8 255,3
Förändring av lån, alla verksamheter -635,5 456,7 -2.675,0 -1.107,0 966,6 97,4
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräknings-
differenser, alla verksamheter -915,3 -1.182,1 -841,0 -1.344,6 -101,2 352,7
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 3) 17,6 -5,3 9,3 7,9 -16,2 51,8
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter 120,4 319,6 -96,5 451,8 695,2 -1.712,4
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter - - - - 1.632,4 -
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter -777,3 -867,8 -928,2 -884,9 2.210,2 -1.307,9
Utgående balans -10.662,8 -12.829,7 -10.662,8 -12.829,7 -9.734,6 -11.944,8

Sysselsatt kapital och finansiering
MSEK 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006 30 jun 2006 31mar 2006 31 dec 2005

Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 5.143,3 5.241,6 4.669,2 6.337,7 6.651,8 5.923,7
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 5) 8 8 8 10 11 10
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 6) 35 32 29 49 54 60
Goodwill, kvarvarande verksamheter 14.228,9 14.423,0 14.031,6 14.544,9 15.195,2 15.317,6
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, kvarvarande verksamheter 540,0 469,9 464,2 414,3 354,5 359,3
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter - 178,8 172,7 176,0 179,5 178,6
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 19.912,2 20.313,3 19.337,7 21.472,9 22.381,0 21.779,2
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 7) 9 8 8 14 15 16
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter - - - 4.980,6 4.837,2 4.738,5
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 19.912,2 20.313,3 19.337,7 26.453,5 27.218,2 26.517,7
Nettoskuld, alla verksamheter -10.662,8 -9.885,5 -9.734,6 -12.829,7 -11.961,9 -11.944,8
Eget kapital, alla verksamheter 9.249,4 10.427,8 9.603,1 13.623,8 15.256,3 14.572,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter  8) 1,15 0,95 1,01 0,94 0,78 0,82

  

Balans
MSEK 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006 30 jun 2006 31mar 2006 31 dec 2005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14.228,9 14.423,0 14.031,6 16.976,2 17.637,2 17.792,4
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 540,0 469,9 464,2 677,6 625,6 638,5
Övriga immateriella anläggningstillgångar 206,5 204,5 172,7 310,0 315,1 313,3
Materiella anläggningstillgångar 4.777,7 4.811,2 4.746,5 6.227,4 5.902,1 5.941,5
Andelar i intressebolag - 178,8 172,7 176,0 179,5 178,6
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.124,0 2.491,6 2.464,3 1.960,9 1.989,7 2.135,6
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 182,2 1.405,2 1.251,8 1.268,3 1.206,1 1.166,8
Summa anläggningstillgångar 22.059,3 23.984,2 23.303,8 27.596,4 27.855,3 28.166,7
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 11.758,9 11.296,9 10.500,7 14.149,7 14.556,3 13.974,9
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 1.215,8 87,3 247,3 257,2 114,6 668,5
Likvida medel 3.522,2 3.812,0 1.668,0 3.161,3 4.246,0 3.470,8
Summa omsättningstillgångar 16.496,9 15.196,2 12.416,0 17.568,2 18.916,9 18.114,2
SUMMA TILLGÅNGAR 38.556,2 39.180,4 35.719,8 45.164,6 46.772,2 46.280,9

MSEK 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006 30 jun 2006 31mar 2006 31 dec 2005

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 9.249,1 10.427,5 9.602,7 13.614,2 15.255,1 14.571,4
Minoritetsintressen 0,3 0,3 0,4 9,6 1,2 1,5
Summa eget kapital 9.249,4 10.427,8 9.603,1 13.623,8 15.256,3 14.572,9
Soliditet, % 24 27 27 30 33 31
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 189,8 203,4 368,9 90,2 263,6 99,1
Räntebärande långfristiga skulder 215,1 253,8 4.906,9 7.365,8 7.617,7 7.635,2
Icke räntebärande avsättningar 3.624,2 3.586,3 3.536,1 2.117,0 2.181,3 2.449,8
Summa långfristiga skulder 4.029,1 4.043,5 8.811,9 9.573,0 10.062,6 10.184,1
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 9.909,8 9.772,9 9.310,0 11.817,1 11.542,4 11.908,2
Räntebärande kortfristiga skulder 15.367,9 14.936,2 7.994,8 10.150,7 9.910,9 9.615,7
Summa kortfristiga skulder 25.277,7 24.709,1 17.304,8 21.967,8 21.453,3 21.523,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38.556,2 39.180,4 35.719,8 45.164,6 46.772,2 46.280,9

Noterna 3 och 5–8 hänvisar till sidan 25.
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Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader

MSEK
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter 3)

Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter
Summa intäkter och kostnader för perioden

Förändringar i eget kapital framgår av not 9.

Data per aktie
SEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Börskurs vid utgången av perioden, kvarvarande verksamheter* 109,00 94,00 109,00 94,00 106,00 90,00

Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,12 1,54 2,50 2,79 6,00 6,32

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter -0,14 0,48 1,27 1,72 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter - 0,32 - 0,74 0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter -0,14 0,80 1,27 2,46 2,33 7,43

Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,12 1,53 2,50 2,78 5,97 6,24

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter -0,14 0,48 1,27 1,72 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter - 0,31 - 0,72 0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter -0,14 0,79 1,27 2,44 2,31 7,31

Utdelning - - - - 3,10 , 3,50

P/E-tal efter utspädning och före jämförelsestörande poster,
kvarvarande verksamheter - - - - 18 14

Antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 365.058.897 375.015.400 365.058.897 375.015.400 379.614.554 375.015.400
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 367.938.038 375.015.400 373.744.040 375.015.400 376.165.189 378.712.105

*   Aktiekursen omräknades efter utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB.

Noterna 3 och 9 hänvisar till sidorna 25 och 26.

30 jun 2007 31 dec 2006 30 jun 2006

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

202,2 - 202,2 -8,6 - -8,6 228,8 - 228,8
4,3 - 4,3 14,1 - 14,1 12,9 - 12,9

10,2 - 10,2 354,5 - 354,5 246,3 - 246,3
96,2 -0,1 96,1 -1.288,8 -1,3 -1.290,1 -1.065,8 -1,1 -1.066,9

312,9 -0,1 312,8 -928,8 -1,3 -930,1 -577,8 -1,1 -578,9
465,2 0,0 465,2 850,4 1,6 852,0 898,3 1,8 900,1
778,1 -0,1 778,0 -78,4 0,3 -78,1 320,5 0,7 321,2
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Divisionsöversikt januari – juni 2007 och 2006 
Från och med den 1 januari 2007 har koncernen en ny struktur för segmentsrapportering. Primärsegmenten utgörs nu av: Security Services North America, Security Ser-
vices Europe, Mobile and Monitoring, Övrigt och Loomis. För ytterligare information hänvisas till respektive segments avsnitt i rapporten och till Redovisningsprinciper  
på sidan 18.

Jämförelsetalen har justerats för att återspegla förändringar i segmentsstrukturen.

Januari – juni 2007
MSEK

Security 
Services 

North
America

 Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

  Elimine-
ringar

Security
Services Loomis

  Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 10.466 12.265 2.265 214 - 25.210 5.590 - 30.800
Försäljning, intern - 0 76 - -65 11 2 -13 -
Total försäljning 10.466 12.265 2.341 214 -65 25.221 5.592 -13 30.800
Organisk försäljningstillväxt, % 4 8 7 - - 6 1 - 5

Rörelseresultat före avskrivningar 525 647 263 -112 - 1.323 283 - 1.606
Rörelsemarginal, % 5,0 5,3 11,2 - - 5,2 5,1 - 5,2
Avskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella anläggningstillgångar -8 -15 -19 -4 - -46 -6 - -52
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - 0 -1 - - -1 - - -1
Jämförelsestörande poster 50 - - - - 50 -245 - -195
Rörelseresultat efter avskrivningar 567 632 243 -116 - 1.326 32 - 1.358

Januari – juni 2006
MSEK

Security 
Services 

North
America

  Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

  Elimine-
ringar

Security
Services Loomis

  Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 10.897 11.136 2.075 142 - 24.250 5.723 - 29.973
Försäljning, intern - 3 84 - -67 20 2 -22 -
Total försäljning 10.897 11.139 2.159 142 -67 24.270 5.725 -22 29.973
Organisk försäljningstillväxt, % 6 6 3 - - 6 6 - 6

Rörelseresultat före avskrivningar 528 597 268 -138 - 1.255 383 - 1.638
Rörelsemarginal, % 4,8 5,4 12,4 - - 5,2 6,7 - 5,5
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella anläggningstillgångar -16 -10 -13 -1 - -40 -7 - -47
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - 0 - - - 0 - - 0
Jämförelsestörande poster - - - -26 - -26 -373 - -399
Rörelseresultat efter avskrivningar 512 587 255 -165 - 1.189 3 - 1.192



2525

Noter

Not 1 Organisk försäljningstillväxt
Beräkningen av organisk försäljningstillväxt (och specifikation av valutakursförändringar på rörelseresultat och resultat före skatt) framgår nedan:

apr – jun jan – jun
Försäljning, MSEK 2007 2006 % Försäljning, MSEK 2007 2006 %

Total försäljning 15.583 15.026 4 Total försäljning 30.800 29.973 3

Förvärv/avyttringar -279 - Förvärv/avyttringar -514 -

Valutaförändring från 2006 390 - Valutaförändring från 2006 1.184 -

Organisk försäljning 15.694 15.026 4 Organisk försäljning 31.470 29.973 5

apr – jun jan – jun
Rörelseresultat, MSEK 2007 2006 % Rörelseresultat, MSEK 2007 2006 %

Rörelseresultat 783 829 -6 Rörelseresultat 1.606 1.638 -2

Valutaförändring från 2006 25 - Valutaförändring från 2006 71 -

Rörelseresultat 808 829 -3 Rörelseresultat 1.677 1.638 2

apr – jun jan – jun
Resultat före skatt, MSEK 2007 2006 % Resultat före skatt, MSEK 2007 2006 %

Resultat före skatt 403 258 56 Resultat före skatt 1.097 913 20

Valutaförändring från 2006 13 - Valutaförändring från 2006 51 -

Resultat före skatt 416 258 61 Resultat före skatt 1.148 913 26

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB och Securitas Systems AB.

Not 3 Omvärdering av finansiella instrument

 MSEK apr-jun 2007 apr-jun 2006 jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Redovisat i resultaträkningen
Omvärdering av finansiella instrument 3,6 -8,2 3,3 -10,0 -35,8 36,2
Uppskjuten skatt -1,0 2,3 -0,9 2,8 10,0 -10,1
Påverkan på nettoresultat 2,6 -5,9 2,4 -7,2 -25,8 26,1

Redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader
Kassaflödessäkringar 14,0 2,9 6,0 17,9 19,6 15,6
Uppskjuten skatt -4,1 -0,8 -1,7 -5,0 -5,5 -4,4
Kassaflödessäkringar efter skatt 9,9 2,1 4,3 12,9 14,1 11,2

Total omvärdering före skatt 17,6 -5,3 9,3 7,9 -16,2 51,8
Total uppskjuten skatt -5,1 1,5 -2,6 -2,2 4,5 -14,5
Total omvärdering efter skatt 12,5 -3,8 6,7 5,7 -11,7 37,3

Det belopp som redovisas i specifikationen till Förändring av nettoskuld på sidan 22 är den totala omvärderingen före skatt.

Not 4 Fritt kassaflöde, %
Fritt kassaflöde i procent av justerat resultat (rörelseresultat före avskrivningar justerat för finansiella intäkter och kostnader samt aktuell skattekostnad).

Not 5 Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter
Operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.

Not 6 Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %, kvarvarande verksamheter
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av genomsnittliga balansen för operativt sysselsatt 
kapital.

Not 7 Avkastning på sysselsatt kapital, %, kvarvarande verksamheter
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av utgående balansen för sysselsatt kapital, exklusive 
andelar i intressebolag.

Not 8 Nettoskuldsättningsgrad, alla verksamheter
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.
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Not 9 Förändringar i eget kapital
 30 jun 2007 31 dec 2006 30 jun 2006

MSEK

Hänförligt 
till moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt 
till moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Ingående balans 1 januari 2007/2006 9.602,7 0,4 9.603,1 14.571,4 1,5 14.572,9 14.571,4 1,5 14.572,9
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 202,2 - 202,2 -8,6 - -8,6 228,8 - 228,8
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter 4,3 - 4,3 14,1 - 14,1 12,9 - 12,9
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter 10,2 - 10,2 354,5 - 354,5 246,3 - 246,3
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter 96,2 -0,1 96,1 -1.288,8 -1,3 -1.290,1 -1.065,8 -1,1 -1.066,9
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital 312,9 -0,1 312,8 -928,8 -1,3 -930,1 -577,8 -1,1 -578,9
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 465,2 0,0 465,2 850,4 1,6 852,0 898,3 1,8 900,1
Summa intäkter och kostnader för perioden 778,1 -0,1 778,0 -78,4 0,3 -78,1 320,5 0,7 321,2
Transaktioner med minoritetsintressen - - - - - - - 7,4 7,4
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare -1.131,7 - -1.131,7 -1.277,7 - -1.277,7 -1.277,7 - -1.277,7
Utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems - - - -3.612,6 -1,4 -3.614,0 - - -
Utgående balans 30 juni/31 december 2007/2006 9.249,1 0,3 9.249,4 9.602,7 0,4 9.603,1 13.614,2 9,6 13.623,8

Not 10  Tilläggsinformation avseende Loomis Cash Management
Loomis Cash Managements bidrag till koncernens balansräkning uppgår till:

MSEK 30 jun 2007

Operativa anläggningstillgångar 364,0
Kundfordringar 76,5
Övriga fordringar 147,7
Övriga skulder 103,0
Operativt sysselsatt kapital 485,2

Goodwill -
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -
Sysselsatt kapital 485,2
  
Detta exkluderar de avsättningar som har gjorts med 824 MSEK i det fjärde kvartalet 2006 och 206 MSEK i det andra kvartalet 2007, 
men inkluderar tillgångar och skulder som kommer att framgent tillhöra LCM när de balansposter som är relaterade till den verksamhet 
som kommer att överföras till HSBC och Barclays har överförts. 



2727

Moderbolaget
Resultaträkning
MSEK jan-jun 2007 jan-jun 2006

Administrationsbidrag och övriga intäkter 198,4 233,2
Bruttoresultat 198,4 233,2
Administrationskostnader -153,3 -181,9
Rörelseresultat 45,1 51,3
Finansiella intäkter och kostnader -66,3 1.235,9
Resultat efter finansiella poster -21,2 1.287,2
Bokslutsdispositioner -0,7 -0,9
Resultat före skatt -21,9 1.286,3
Skatt -5,0 -9,9
Periodens resultat -26,9 1.276,4

Balansräkning
MSEK 30 jun 2007 31 dec 2006

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 51.614,8 51.580,5
Aktier i intressebolag - 163,8
Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 107,1 105,5
Räntebärande anläggningstillgångar 33,9 1.181,9
Summa anläggningstillgångar 51.755,8 53.031,7
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 1.076,7 2.007,1
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 12.902,2 11.158,2
Likvida medel 2.666,1 813,3
Summa omsättningstillgångar 16.645,0 13.978,6
SUMMA TILLGÅNGAR 68.400,8 67.010,3

.
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7.727,7 7.727,7
Fritt eget kapital 16.128,3 17.225,9
Summa eget kapital 23.856,0 24.953,6
Obeskattade reserver 0,7 0,1
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar 86,9 55,4
Räntebärande långfristiga skulder - 4.575,6
Summa långfristiga skulder 86,9 4.631,0
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 480,2 471,9
Räntebärande kortfristiga skulder 43.977,0 36.953,7
Summa kortfristiga skulder 44.457,2 37.425,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68.400,8 67.010,3
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Ärlighet  Vaksamhet  Hjälpsamhet

Securitas AB, Box 12307, 102 28 Stockholm 
Tel 08-657 74 00,  Fax 08-657 70 72

www.securitas.com 
Besöksadress: Lindhagensplan 70

Organisationsnummer 556302–7241

Securitas – en världsledare i säkerhet 
Securitas erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster och tekniska lösningar, 
larmövervakning och värdehanteringstjänster. Koncernen har cirka 215.000 anställda och är  

verksam i 30 länder, främst i Europa och Nordamerika.


