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Securitas AB
Delårsrapport

Januari – mars 2007 

MSEK Kv1 2007 Kv1 2006

Total 
föränd-
ring, %

Helår
2006

Helår
2005

Total 
föränd-
ring, %

Försäljning 15.218 14.948 2 60.523 58.201 4
Organisk försäljningstillväxt, % 5 5 6 4
Rörelseresultat före avskrivningar 823 809 2 3.591 3.526 2
Rörelsemarginal, % 5,4 5,4 5,9 6,1
Reell förändring, % 7 -1 4 5
Resultat före skatt och jämförelsestörande poster 670 665 1 2.943 2.992 -2
Reell förändring, % 6 -6 4 8
Resultat före skatt 694 655 6 883 2.841 -69
Reell förändring, % 12 -8 -67 4

Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 518 451 15 513 2.158 -

Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster,
kvarvarande verksamheter (SEK) 1,37 1,25 10 5,97 6,24 -4

Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,41 1,23 15 1,41 5,84 -76

• Försäljningen uppgick till 15.218 MSEK (14.948)
• Resultat före skatt uppgick till 694 MSEK (655)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 518 MSEK (451)
• Vinst per aktie uppgick till 1,41 SEK (1,23)

Koncernchef Alf Göranssons kommentarer
”Som ett ytterligare steg i specialisering och kundfokus infördes en ny segmentsorganisation den 1 januari 2007. 
Mobile and Monitoring specialiserar sig på säkerhetstjänster för små och medelstora företag och elektronisk 
larmövervakning. Ökade investeringar görs nu i säljresurser för att driva på den organiska försäljningstillväxten. 
Den nya koncernledningsgruppen är följaktligen också utsedd. Securitas strategi för de kommande åren är för 
närvarande under utveckling, och kommer att redovisas i samband med presentationen av delårsrapporten för 
första halvåret, i augusti 2007.

Under det första kvartalet 2007 har det framkommit att de avstämningsmetoder som Loomis Cash Management Ltd. 
(LCM) implementerade i slutet av 2006 inte var tillräckligt omfattande. Nya inventeringar måste därför genomföras 
och resultatet väntas under det andra halvåret 2007. På grund av situationen i den brittiska kontanthanteringsverk-
samheten kommer Loomis inte att börsnoteras under 2007.”



          

22

Organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginalutveckling

Kv1 2007 Kv1 2006

MSEK
Organisk försälj-

ningstillväxt, %
Rörelse-

marginal, % 
Organisk försälj-

ningstillväxt, %
Rörelse-

marginal, %

Security Services North America 4 5,0 6 4,7
Security Services Europe 8 5,5 5 5,6
Mobile and Monitoring 7 11,5 3 12,2
Security Services 6 5,4 5 5,2

Loomis 2 5,3 6 6,3

Koncernen 5 5,4 5 5,4

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

Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations, +44 20 8432 6523

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 14 maj 2007, kl. 09.30.

Informationsmötet äger rum på Securitas, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa presentationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er via följande länk
https://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=123598&Conf=176564 

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 eller +46 (0)8 505 203 33. Kod 748409.
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Från och med den 1 januari 2007 har koncernen en ny struktur för segmentsrapportering. Primärseg-
menten utgörs nu av: Security Services North America, Security Services Europe, Mobile and Monitoring, 
Övrigt och Loomis. För ytterligare information hänvisas till respektive segments avsnitt  i rapporten och 
till Redovisningsprinciper på sidorna 11 och 12.

KONCERNENS UTVECKLING

Försäljning och resultat för koncernen januari – mars 2007
Försäljningen uppgick till 15.218 MSEK (14.948). Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent, 
vilket är oförändrat jämfört med det första kvartalet 2006. Den organiska försäljningstillväxten påver-
kades negativt av den starka försäljningen under det första kvartalet 2006, som var hänförlig till ökad 
verksamhet efter orkanerna 2005 i USA, och av Loomis. 

Rörelseresultat före avskrivningar var 823 MSEK (809), vilket justerat för valutakursförändringar var en 
ökning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2006. Ökningen drevs på av bevakningsverksamheten 
för stora kunder i Security Services North America och Security Services Europe.

Rörelsemarginalen var 5,4 procent (5,4). Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader har belastat 
perioden med 0 MSEK (0). 

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 0 MSEK (-2).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -129 MSEK (-119).

Resultat före skatt om 694 MSEK (655) påverkades positivt med 50 MSEK hänförliga till uppgörelsen 
i Globe/Federal Aviation Administration-tvisten i USA. Resultatet före skatt påverkades negativt med  
26 MSEK hänförliga till kostnader för varumärkesbytet i Loomis. Justerat för valutakursförändringar 
ökade resultat före skatt med 12 procent.

Koncernens skattesats var 25,4 procent (31,1). Skattesatsen om 31,1 procent avseende 2006 inkluderar 
skatteeffekter från jämförelsestörande poster med cirka 5 procentenheter.

Nettoresultatet var 518 MSEK (451). Vinsten per aktie var 1,41 SEK (1,23). Vinsten per aktie före jäm-
förelsestörande poster var 1,37 SEK (1,25).

Processen med att ta Securitas strategi ytterligare ett steg framåt kommer att redovisas i samband med 
presentationen av delårsrapporten för första halvåret, i augusti 2007.
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DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services North America

Security Services North America Januari – mars    Januari – december

MSEK 2007 2006 2006

Total försäljning 5.234 5.537 21.736
Organisk försäljningstillväxt, % 4 6 5

Rörelseresultat före avskrivningar 260 260 1.088
Rörelsemarginal, % 5,0 4,7 5,0
Reell förändring, % 11 - -

Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i de tre länderna på den nord-
amerikanska kontinenten: Kanada, USA och Mexiko. Divisionen består av en organisation för nationella 
och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustri, offentlig 
sektor och energisektorn) i USA, samt Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations. Totalt 
omfattar verksamheten 108 geografiska områden, 744 platskontor och mer än 100.000 anställda.

Tjänsteutbudet sträcker sig från mobila tjänster, specialiserad bevakning, receptionisttjänster, över-
vakningstjänster, utryckningstjänster och evenemangssäkerhet, till konsulttjänster och kompletta 
säkerhetslösningar. Kundbasen innefattar de flesta branscher och sektorer, inklusive tillverkning, bank 
och finans, utbildning, högteknologi, underhållning, hälsovård, bostadsområden, samhällsservice och 
energi samt detaljhandel.

Januari – mars 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent under det första kvartalet. Den lägre organiska 
försäljningstillväxten jämfört med första kvartalet 2006 förklaras av förra årets ökade verksamhet till 
följd av orkanerna i USA, vilka hade en positiv effekt på den organiska försäljningstillväxten om 1–2 
procentenheter i det första kvartalet 2006.

Rörelsemarginalen var 5,0 procent. Förbättringen av rörelsemarginalen och den reella förändringen 
av rörelseresultatet med 11 procent är främst pådrivna av förbättrad bruttomarginal i den amerikanska 
bevakningsverksamheten.
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Security Services Europe

Security Services Europe Januari – mars    Januari – december

MSEK 2007 2006 2006

Total försäljning 5.990 5.443 22.786
Organisk försäljningstillväxt, % 8 5 7

Rörelseresultat före avskrivningar 330 305 1.316
Rörelsemarginal, % 5,5 5,6 5,8
Reell förändring, % 10 - -

Från den 1 januari 2007 består den europeiska bevakningsverksamheten av Services Europe, som erbjuder 
specialiserade bevakningstjänster för stora kunder, och Aviation, som erbjuder flygplatssäkerhet. Stor-
kundsverksamheten, Services Europe, levererar specialiserade bevakningstjänster för medelstora och stora 
företag i 19 europeiska länder. Organisationen är indelad i 738 platskontor med totalt 83.500 anställda.

Under förra året genomförde ledningen i Europa en uppdelning av verksamheterna och organiserade dem 
för att serva kunderna – med stationär bevakning för stora kunder och Mobile and Monitoring för små 
och medelstora kunder. Specialiseringen förbättrar varje områdes möjlighet att utveckla sina tjänster, öka 
tillväxten och skapa fokus inom Securitas på att utveckla rätt slags tjänster. 

Januari – mars 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent i det första kvartalet, pådriven av den fortsatta tillväxten 
i kontraktsportföljen. Marknader som Norge, Storbritannien, Belgien och Nederländerna uppvisade stark 
organisk försäljningstillväxt, medan den tyska marknaden fortsätter att vara svår. Flygplatssäkerheten 
fortsätter att visa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, främst tack vare kontraktet för flygplatserna 
Arlanda och Bromma som började gälla i februari 2007, och där det totala kontraktsvärdet är cirka  
1.000 MSEK över fem år.

Rörelsemarginalen var 5,5 procent. Justerat för påverkan av förra årets återbetalning av pensionspremier 
från FORA AB i Sverige, som uppgick till 6 MSEK, var rörelsemarginalen oförändrad jämfört med första 
kvartalet 2006. Rörelseresultatet uppvisade en reell förändring om 10 procent i det första kvartalet, stödd 
av flygplatssäkerhetsverksamheten och förbättringar på marknader som Sverige, Frankrike, Spanien och 
Nederländerna.
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Mobile and Monitoring

Mobile and Monitoring Januari – mars    Januari – december

MSEK 2007 2006 2006

Total försäljning 1.143 1.065 4.419
Organisk försäljningstillväxt, % 7 3 4

Rörelseresultat före avskrivningar 132 130 597
Rörelsemarginal, % 11,5 12,2 13,5
Reell förändring, % 2 - -

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 elva europeiska 
länder och 6.200 anställda fördelade på 34 regioner och 274 platskontor.

Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning och verkar under varumärket Alert Services. Kärn-
verksamheten är att tillhandahålla larmmottagning och andra säkerhets- och bevakningstjänster till både 
hushåll och företag. Alert Services har verksamhet i åtta europeiska länder och 750 anställda.

Januari – mars 2007
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent i det första kvartalet, vilket är 4 procentenheter högre 
än första kvartalet 2006. Mobile har ett starkt fokus på att bygga en starkare och större försäljningsorga-
nisation för att driva på nyförsäljning och organisk försäljningstillväxt.

Rörelsemarginalen var 11,5 procent, vilket inkluderar kostnader för uppbyggnaden av försäljningsorga-
nisationen.
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Loomis

Loomis Januari – mars    Januari – december

MSEK 2007 2006 2006

Total försäljning 2.802 2.873 11.474
Organisk försäljningstillväxt, % 2 6 5

Rörelseresultat före avskrivningar 148 180 838
Rörelsemarginal, % 5,3 6,3 7,3
Reell förändring, % -13 - -

Loomis tillhandahåller ett komplett sortiment av integrerade lösningar för värdehantering, med stark 
närvaro i USA och västra Europa. Tjänsterna riktar sig främst till centralbanker, kommersiella banker, 
detaljhandelskedjor och butiker. Loomis hjälper kunderna med säker och effektiv hantering av allt fysiskt 
kontantflöde i deras verksamhet.

Tjänsterna delas in i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster.

Håkan Ericson tillträdde som ny VD i september 2006. Cal Murri, tidigare regionchef i Western Region 
i USA, utsågs i oktober 2006 till chef för den amerikanska verksamheten. Loomis är en separat legal 
enhet inom 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 Stockholmsbörsen. På grund av utvecklingen i den brittiska 
kontanthanteringsverksamheten, Loomis Cash Management Ltd (LCM), kommer inte börsnoteringen 
att ske under 2007.

Januari – mars 2007 
Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än första kvartalet 
2006. Nedgången beror främst på lägre organisk försäljningstillväxt i USA och Storbritannien. I Sverige 
har volymerna reducerats på grund av förlusten av kontraktet med Swedbank.

Rörelsemarginalen var 5,3 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än föregående år. Den lägre rörelse-
marginalen beror på lönepress i USA, förluster i den danska värdehanteringen och högre riskkostnader i 
Storbritannien. Åtgärder har vidtagits och handlingsplaner har implementerats för att vända den negativa 
trenden avseende marginalerna.
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KASSAFLÖDE

Januari – mars 2007
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 823 MSEK (809). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick, netto efter avskrivningar, till -16 MSEK (26).

Förändring av kundfordringar uppgick till -137 MSEK (-189). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till -244 MSEK (-697). I det första kvartalet 2006 påverkades förändringen av övrigt 
operativt sysselsatt kapital negativt av tidpunkten för betalning av personalrelaterade kostnader i Security 
Services North America om cirka 150 MSEK och en betalning av ett försäkringsrelaterat självbehåll om 
120 MSEK  i Loomis.

Rörelsens kassaflöde uppgick till 426 MSEK (-51), motsvarande 52 procent (-6) av rörelseresultat före 
avskrivningar.

Det fria kassaflödet var 205 MSEK (-256), motsvarande 38 procent (-49) av justerat resultat. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv uppgick till -145 MSEK (-40).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var 14 MSEK (0).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 2.040 MSEK (849).

Kassaflöde för perioden var 2.114 MSEK (553).

SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING

Per 31 mars 2007
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 5.242 MSEK (4.669 per 31 december 2006), motsva-
rande 8 procent av försäljningen (8 per 31 december 2006), justerat för förvärvens helårsförsäljning. 

Förvärv har ökat det operativa sysselsatta kapitalet med 79 MSEK under första kvartalet 2007. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 27 MSEK. Justerat för positiva omräkningsdifferenser om  
364 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 14.423 MSEK (14.032 per 31 december 2006). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar med 39 MSEK under första kvartalet 
2007. Efter avskrivning om -25 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om 8 MSEK, uppgick de 
förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångarna till 470 MSEK (464 per 31 december 2006). 

Koncernens totalt sysselsatta kapital uppgick till 20.313 MSEK (19.338 per 31 december 2006). Kon-
cernens sysselsatta kapital har ökat med 485 MSEK efter att hänsyn har tagits till säkring av nettoinves-
teringar om -30 MSEK, och med 515 MSEK före säkring av nettoinvesteringar, vid omräkningen av det 
utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor. 

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

Koncernens nettoskuld uppgick till 9.886 MSEK (9.735 per 31 december 2006). Förvärv och förvärvs-
relaterade betalningar har under 2006 ökat koncernens nettoskuld med 145 MSEK, varav utbetalda 
köpeskillingar uppgick till 152 MSEK och övertagna nettoskulder till -7 MSEK. Koncernens nettoskuld 
har under första kvartalet 2007 ökat med 217 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till 
svenska kronor. 

Securitas AB:s 6,125 procent 500 MEUR Eurobond-lån har under det första kvartalet 2007 omklassficerats 
från Räntebärande långfristiga skulder till Räntebärande kortfristiga skulder eftersom det förfaller i mars 
2008. Securitas har genom sin Revolving Credit Facility om 1.100 MUSD, med förfall 2011, tillgång till 
bekräftad långfristig finansiering.

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,5 (4,9). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,23 (0,19).

Periodens räntekostnad för de utestående konvertibla förlagslånen uppgick till -22 MSEK (-16).

Det egna kapitalet uppgick till 10.428 MSEK (9.603 per 31 december 2006). Det egna kapitalet har 
ökat med 268 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om -30 MSEK, och med  
298 MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkning av utländska tillgångar och skulder 
till svenska kronor. För ytterligare information, se sidan 15, Redogörelse över redovisade intäkter och 
kostnader. 
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FÖRVÄRV

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

Förvärv januari – mars 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 1 jan - 52 54 15 -

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

Chubb van den Enden, 
Nederländerna

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

Övriga förvärv 6) 114 36 27 12 23

Totala förvärv januari – mars 2007 - 152 145 27 39

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar - -25

Omräkningsdifferenser 364 -8

Utgående balans 14.423 470

1) Avser division med huvudansvar för förvärvet  2) Uppskattad årlig försäljning  3) Pris betalat till säljaren   4) Förvärvspris med tillägg av förvärvad nettoskuld   
5) Delbetalningar betalade i kv 1 2007 för KARE- och Black Star-förvärven  6) Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), Royal Säkerhet AB, Services Sverige, IDS (kon-
traktsportfölj), Services Tyskland, Patrol (kontraktsportfölj), Services Schweiz, FS&P NV, Services Belgien, Eureca (kontraktsportfölj), Kuypers (kontraktsportfölj) 
och Hummel (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Aseco &Proguard, Uruguay.

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

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

Chubb van den Enden, Nederländerna
I mars 2007 förvärvade Securitas Chubb van den Enden med en total försäljning 2006 om 6 MEUR  
(56 MSEK) och med 200 anställda i Nederländerna. Enterprise value uppgår till 1,8 MEUR (17 MSEK) 
på en nettoskuldsfri basis. Förvärvet ingår i Securitas från 1 mars 2007.

Securitas är redan aktivt i regionen Noord-Brabant i Nederländerna, och genom förvärvet bekräftar Secu-
ritas sin marknadsledande position inom mobila tjänster i Nederländerna. Chubb van den Enden har en bra 
position i regionen och kommer att ge ytterligare tillväxtmöjligheter för de mobila bevakningstjänsterna 
i Nederländerna.

Protection Service, Frankrike
I april 2007 förvärvade Security Services Europe vissa tillgångar och kundkontrakt från Protection Services 
i Frankrike. Företaget är fokuserat på detaljhandelskunder och Securitas tar över anställda och kunder 
motsvarande en årsförsäljning om 19 MEUR (180 MSEK). Med förvärvet blir Securitas den ledande 
aktören på den franska privata säkerhetsmarknaden för detaljhandelskunder.

Enterprise value för förvärvet uppskattas till 1,9 MEUR (18 MSEK) och förvärvet ingår i Securitas från 
1 april 2007.

Seguridad, Argentina
I april 2007 ingick Securitas i Argentina ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Seguridad 
Argentina S.A. Förvärvet har en uppskattad försäljning 2007 om 84 MARS (189 MSEK). Enterprise value 
uppskattas till 28 MARS (63 MSEK).
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Seguridad Argentina S.A. är en av de fyra största aktörerna på bevakningsmarknaden i Argentina med 
2.500 anställda. Kontraktsportföljen inkluderar bevakningstjänster på de största argentinska flygplatserna. 
Förvärvet inkluderar även ett av ett fåtal auktoriserade väktarutbilningscenter. Med förvärvet kommer 
Securitas att bli den ledande leverantören av bevakningstjänster i Argentina, med cirka 7.000 anställda 
och en årlig försäljning om 500 MSEK.

CPI, Rumänien
I april 2007 avtalade Security Services Europe om att förvärva 55 procent av aktierna i CPI Security Group 
i Rumänien. Förvärvet av de kvarvarande 45 procenten av aktierna kommer enligt överenskommelse att 
ske 2010 och kommer att baseras på den finansiella utvecklingen i företaget till 2009. Enterprise value 
uppskattas till 29 MSEK.

CPI Security Group är en av de ledande aktörerna på den rumänska säkerhetsmarknaden med stor täck-
ning och en stark kundportfölj, främst inom stationära bevakningstjänster. Företaget har en uppskattad 
årsförsäljning för 2007 om 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 stabi-
litet. Den rumänska ekonomin utvecklas med en BNP-tillväxt på mer än 7 procent under 2006, och den 
rumänska säkerhetsmarknaden uppskattas vara värd 2.500 MSEK. Förvärvet kommer att ingå i Securitas 
från 1 maj 2007.

NY KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Alf Göransson har utsett följande personer till Securitas koncernledningsgrupp, 
vilken återspeglar de nya divisionerna som är specialiserade på säkerhetstjänster, mobila tjänster och 
elektronisk larmövervakning.

Santiago Galaz Diaz, President, Security Services North America
Bill Barthelemy, Chief Operating Officer, Security Services USA
Tore K Nilsen, President, Security Services Europe
Bart Adam, Chief Operating Officer, Security Services Europe
Morten Rönning, President, Mobile
Lucien Meeus, President, Alert Services
Olof Bengtsson, Senior Vice President Corporate Finance
Bengt Gustafson, Senior Vice President Chief Legal Counsel (från tredje kvartalet 2007)
Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs
Jan Lindström, Senior Vice President Finance

Koncernchef Alf Göransson har också utnämnt tre ledningspersoner i Securitas som skall undersöka bo-
lagets potential att etablera sig i Sydamerika, Indien och Kina. Dessa tre personer kommer att rapportera 
till koncernchefen.

Håkan Winberg kommer att lämna sin tjänst som Direktör Ekonomi och Finans och vice VD den 14 maj 
2007. Han kommer att vara kvar i Securitas AB och rapportera till Alf Göransson till den 30 september 
2007.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

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

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

Brasilien
I samband med Securitas strävan att expandera verksamheten i Sydamerika, ingick Securitas under 2005 
ett avtal avseende ett eventuellt förvärv av ett bevakningsföretag i Brasilien. För att understödja detta 
företag ställde Securitas en bankgaranti till förmån för det aktuella bolaget. Securitas har uppfyllt sina 
åtaganden enligt bankgarantin under det första kvartalet 2007. En avsättning för ett belopp motsvarande 
bankgarantin gjordes per den 31 december 2006.
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Loomis Cash Management Ltd. (LCM)
Under det första kvartalet 2007 kom det till ledningens kännedom att de avstämningsmetoder som im-
plementerats i slutet av 2006 inte var tillräckligt omfattande. Detta ledde till att förbättrade avstämnings-
processer infördes för att höja kvaliteten på uppskattningen av den historiska avvikelsen och bekräfta 
kontanthanteringssystemets stabilitet. Resultatet av avstämningen och inventeringen förväntas kunna 
presenteras under det andra halvåret 2007.

Med hänvisning till kontanthanteringssystemets stabilitet, förbättrar ledningen i LCM kontinuerligt kon-
trollen över precisionen i de dagliga avstämningssystemen och ser över de interna kontrollerna. LCM ser 
också över de gemensamma affärsprocesserna med bankerna.

Med hänvisning till den historiska avvikelsen, har de utredningsaktiviteter som hittills vidtagits inte 
lett till att orsaken (orsakerna) till avvikelsen kunnat identifieras. Det är därför ännu inte möjligt att på 
ett meningsfullt sätt fastställa vilka rättigheter och skyldigheter LCM har vad gäller tredje part, eller  
LCM:s möjlighet att kräva någon del av avvikelsen mot gällande försäkringar.  

Någon förändring av den avsättning om 61 MGBP som gjordes per 31 december 2006 har inte ansetts 
motiverad.

På grund av ovanstående kommer börsnoteringen av Loomis inte att ske under 2007. 

För ytterligare bakgrundsinformation om 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 AB till Securitas 
Employee Convertible 2002 Holding S.A. 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 AB. Ingen konvertering 
har gjorts och lånen var fullt återbetalade den 2 maj 2007.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Generellt
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med “International Financial Reporting Stan-
dards” (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av “the International Accoun-
ting Standards Board” och uttalanden utgivna av “the International Financial Reporting Interpretations 
Committee” (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. 

Segmentsrapportering
Koncernen har ändrat sin struktur för segmentsrapportering från och med 1 januari 2007 och primärseg-
menten omfattar nu:

Security Services North America (tidigare Security Services USA)
Namnbytet innebär ingen förändring vad avser den verksamhet segmentet omfattar. Ytterligare information 
om segmentet finns på sidan 4.

Security Services Europe
Från den 1 januari 2007 exkluderar Security Services Europe den verksamhet som ingår i det nya pri-
märsegmentet Mobile and Monitoring. Ytterligare information om segmentet finns på sidan 5.

Mobile and Monitoring
Verksamheten inom primärsegmentet Mobile and Monitoring var tidigare en del av Security Services 
Europe. Ytterligare information om det nya segmentet finns på sidan 6.
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Övrigt
Utöver huvudkontoret och koncernens joint venture Securitas Direct S.A. (Schweiz), inkluderar segmen-
tet nu även verksamheten i Sydamerika. Under 2006 inkluderades verksamheten i Argentina i Security 
Services Europe. Från den 1 januari 2007 ingår verksamheten i Argentina, liksom den nyligen förvärvade 
verksamheten i Uruguay, som en del i segmentet Övrigt.

Loomis (tidigare Cash Handling Services)
Namnbytet innebär ingen förändring vad avser den verksamhet segmentet omfattar. Ytterligare information 
om segmentet finns på sidan 7.

Jämförelsetalen har justerats för att återspegla förändringen i segmentsstrukturen.

Stockholm, 14 maj 2007

Alf Göransson
Verkställande direktör och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Resultat
 MSEK jan-mar 2007 jan-mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kvarvarande verksamheter
Försäljning 14.982,6 14.804,1 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv 234,9 143,8 970,5 1.399,5
Total försäljning 15.217,5 14.947,9 60.523,0 58.200,6
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 5 5 6 4
Produktionskostnader -12.380,3 -12.144,6 -49.029,8 -46.781,8
Bruttoresultat 2.837,2 2.803,3 11.493,2 11.418,8
Försäljnings- och administrationskostnader -2.017,7 -1.994,3 -7.907,0 -7.892,8
Övriga rörelseintäkter 2) 3,9 - 4,9 -
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 809,0 3.591,1 3.526,0
Rörelsemarginal, % 5,4 5,4 5,9 6,1
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -24,8 -23,6 -93,3 -98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 0,0 -0,2 -0,4 -1,1
Jämförelsestörande poster 23,7 -10,0 -2.060,2 -150,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 822,3 775,2 1.437,2 3.276,2
Finansiella intäkter och kostnader -128,5 -119,3 -519,8 -483,2
Omvärdering av finansiella instrument 3) -0,3 -1,8 -35,8 36,2
Resultatandel i intressebolag 0,4 0,4 1,2 11,8
Resultat före skatt 693,9 654,5 882,8 2.841,0
Nettomarginal, % 4,6 4,4 1,5 4,9
Aktuell skattekostnad -155,9 -165,4 -690,7 -777,5
Uppskjuten skattekostnad -20,3 -37,9 321,4 94,5
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 517,7 451,2 513,5 2.158,0
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter - 154,5 338,5 555,7
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 517,7 605,7 852,0 2.713,7

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 517,7 605,4 850,4 2.712,2
Minoritetens andel 0,0 0,3 1,6 1,5

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,42 1,24 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) - 0,42 0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,42 1,66 2,33 7,43

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,41 1,23 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) - 0,41 0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,41 1,64 2,31 7,31

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK jan-mar 2007 jan-mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 809,0 3.591,1 3.526,0
Investeringar i anläggningstillgångar -376,0 -342,7 -1.511,8 -1.496,0
Återföring av avskrivningar 359,4 368,0 1.477,9 1.509,7
Förändring av kundfordringar -136,7 -188,7 -702,6 -311,8
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -243,7 -697,0 210,5 399,9
Rörelsens kassaflöde 426,4 -51,4 3.065,1 3.627,8
Rörelsens kassaflöde, % 52 -6 85 103
Betalda finansiella intäkter och kostnader -90,5 -114,5 -516,1 -445,3
Betald inkomstskatt -131,2 -90,1 -769,0 -796,9
Fritt kassaflöde 204,7 -256,0 1.780,0 2.385,6
Fritt kassaflöde, % 4) 38 -49 75 105
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -144,5 -39,7 -361,2 -862,5
Kassaflöde från jämförelsestörande poster 14,1 - -129,3 19,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2.039,5 849,3 -1.106,3 -3.313,5
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.113,8 553,6 183,2 -1.770,9
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter - 847,6 -1.251,0 2.026,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 2.113,8 1.401,2 -1.067,8 255,3

Kassaflöde MSEK jan-mar 2007 jan-mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 594,8 86,5 3.162,1 3.896,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter - 328,4 563,4 965,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 594,8 414,9 3.725,5 4.862,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter -520,5 -382,2 -1.872,6 -2.354,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter - -195,2 -676,4 -1.060,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter -520,5 -577,4 -2.549,0 -3.414,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter 2.039,5 849,3 -1.106,3 -3.313,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter - 714,4 -1.138,0 2.120,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter 2.039,5 1.563,7 -2.244,3 -1.192,6
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.113,8 553,6 183,2 -1.770,9
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter - 847,6 -1.251,0 2.026,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 2.113,8 1.401,2 -1.067,8 255,3

Noterna 1–4 hänvisar till sidan 17.
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Förändring av nettoskuld MSEK jan-mar 2007 jan-mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Ingående balans -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 -9.734,6 -11.944,8 -11.944,8 -10.636,9
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 2.113,8 1.401,2 -1.067,8 255,3
Förändring av lån, alla verksamheter -2.039,5 -1.563,7 966,6 97,4
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräknings-
differenser, alla verksamheter 74,3 -162,5 -101,2 352,7
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 3) -8,3 13,2 -16,2 51,8
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter -216,9 132,2 695,2 -1.712,4
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter - - 1.632,4 -
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter -150,9 -17,1 2.210,2 -1.307,9
Utgående balans -9.885,5 -11.961,9 -9.734,6 -11.944,8

 

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

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

  

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

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14.423,0 14.031,6 17.637,2 17.792,4
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 469,9 464,2 625,6 638,5
Övriga immateriella anläggningstillgångar 204,5 172,7 315,1 313,3
Materiella anläggningstillgångar 4.811,2 4.746,5 5.902,1 5.941,5
Andelar i intressebolag 178,8 172,7 179,5 178,6
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.491,6 2.464,3 1.989,7 2.135,6
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.405,2 1.251,8 1.206,1 1.166,8
Summa anläggningstillgångar 23.984,2 23.303,8 27.855,3 28.166,7
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 11.296,9 10.500,7 14.556,3 13.974,9
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 87,3 247,3 114,6 668,5
Likvida medel 3.812,0 1.668,0 4.246,0 3.470,8
Summa omsättningstillgångar 15.196,2 12.416,0 18.916,9 18.114,2
SUMMA TILLGÅNGAR 39.180,4 35.719,8 46.772,2 46.280,9

MSEK 31 mar 2007 31 dec 2006 31 mar 2006 31 dec 2005

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 10.427,5 9.602,7 15.255,1 14.571,4
Minoritetsintressen 0,3 0,4 1,2 1,5
Summa eget kapital 10.427,8 9.603,1 15.256,3 14.572,9
Soliditet, % 27 27 33 31
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 203,4 368,9 263,6 99,1
Räntebärande långfristiga skulder 253,8 4.906,9 7.617,7 7.635,2
Icke räntebärande avsättningar 3.586,3 3.536,1 2.181,3 2.449,8
Summa långfristiga skulder 4.043,5 8.811,9 10.062,6 10.184,1
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 9.772,9 9.310,0 11.542,4 11.908,2
Räntebärande kortfristiga skulder 14.936,2 7.994,8 9.910,9 9.615,7
Summa kortfristiga skulder 24.709,1 17.304,8 21.453,3 21.523,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39.180,4 35.719,8 46.772,2 46.280,9

Noterna 3 och 5–8 hänvisar till sidorna 17 och 18.
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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 jan-mar 2007 jan-mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

Börskurs vid utgången av perioden, kvarvarande verksamheter* 103,00 99,00 106,00 90,00

Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,38 1,25 6,00 6,32

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter 1,42 1,24 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter - 0,42 0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter 1,42 1,66 2,33 7,43

Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,37 1,25 5,97 6,24

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter 1,41 1,23 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter - 0,41 0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter 1,41 1,64 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
Genomsnittligt antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 379.614.554 375.015.400 379.614.554 375.015.400
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 379.614.554 375.015.400 376.165.189 378.712.105

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

Noterna 3 och 9 hänvisar till sidorna 17 och 18.

31 mar 2007 31 dec 2006 31 mar 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

44,1 - 44,1 -8,6 - -8,6 172,6 - 172,6
-5,6 - -5,6 14,1 - 14,1 10,8 - 10,8

-30,0 - -30,0 354,5 - 354,5 89,9 - 89,9
298,6 -0,1 298,5 -1.288,8 -1,3 -1.290,1 -195,0 -0,6 -195,6
307,1 -0,1 307,0 -928,8 -1,3 -930,1 78,3 -0,6 77,7
517,7 0,0 517,7 850,4 1,6 852,0 605,4 0,3 605,7
824,8 -0,1 824,7 -78,4 0,3 -78,1 683,7 -0,3 683,4
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Divisionsöversikt januari – mars 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 Services 
Europe, Mobile and Monitoring, Övrigt och Loomis. För ytterligare information hänvisas till respektive segments avsnitt i rapporten och till Redovisningsprinciper på 
sidorna 11 och 12.

Jämförelsetalen har justerats för att återspegla förändringar i segmentsstrukturen.

Januari – mars 2007
MSEK

Security 
Services 

North
America

 Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

  Elimine-
ringar

Security
Services Loomis

  Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 5.234 5.990 1.106 87 - 12.417 2.801 - 15.218
Försäljning, intern - 0 37 - -32 5 1 -6 -
Total försäljning 5.234 5.990 1.143 87 -32 12.422 2.802 -6 15.218
Organisk försäljningstillväxt, % 4 8 7 - - 6 2 - 5

Rörelseresultat före avskrivningar 260 330 132 -47 - 675 148 - 823
Rörelsemarginal, % 5,0 5,5 11,5 - - 5,4 5,3 - 5,4
Avskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella anläggningstillgångar -6 -7 -8 -1 - -22 -3 - -25
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - 0 - - - 0 - - 0
Jämförelsestörande poster 50 - - - - 50 -26 - 24
Rörelseresultat efter avskrivningar 304 323 124 -48 - 703 119 - 822

Januari – mars 2006
MSEK

Security 
Services 

North
America

  Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

  Elimine-
ringar

Security
Services Loomis

  Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 5.537 5.442 1.025 74 - 12.078 2.870 - 14.948
Försäljning, intern - 1 40 - -30 11 3 -14 -
Total försäljning 5.537 5.443 1.065 74 -30 12.089 2.873 -14 14.948
Organisk försäljningstillväxt, % 6 5 3 - - 5 6 - 5

Rörelseresultat före avskrivningar 260 305 130 -66 - 629 180 - 809
Rörelsemarginal, % 4,7 5,6 12,2 - - 5,2 6,3 - 5,4
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella anläggningstillgångar -8 -5 -6 -1 - -20 -4 - -24
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - 0 0 - - 0 - - 0
Jämförelsestörande poster - - - -10 - -10 - - -10
Rörelseresultat efter avskrivningar 252 300 124 -77 - 599 176 - 775
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Noter

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

jan – mar
Försäljning, MSEK 2007 2006 %

Total försäljning 15.218 14.948 2

Förvärv/avyttringar -235 0

Valutaförändring från 2006 794 -

Organisk försäljning 15.777 14.948 5

jan – mar
Rörelseresultat, MSEK 2007 2006 %

Rörelseresultat 823 809 2

Valutaförändring från 2006 46 -

Rörelseresultat 869 809 7

jan – mar
Resultat före skatt, MSEK 2007 2006 %

Resultat före skatt 694 655 6

Valutaförändring från 2006 38 -

Resultat före skatt 732 655 12

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

Not 3 Omvärdering av finansiella instrument

 MSEK jan – mar 2007 jan – mar 2006 jan-dec 2006 jan-dec 2005

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

Redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader
Kassaflödessäkringar -8,0 15,0 19,6 15,6
Uppskjuten skatt 2,4 -4,2 -5,5 -4,4
Kassaflödessäkringar efter skatt -5,6 10,8 14,1 11,2

Total omvärdering före skatt -8,3 13,2 -16,2 51,8
Total uppskjuten skatt 2,5 -3,7 4,5 -14,5
Total omvärdering efter skatt -5,8 9,5 -11,7 37,3

Det belopp som  redovisas i specifikationen till Förändring av nettoskuld på sidan 14 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
 31 mar 2007 31 dec 2006 31 mar 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 44,1 - 44,1 -8,6 - -8,6 172,6 - 172,6
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter -5,6 - -5,6 14,1 - 14,1 10,8 - 10,8
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter -30,0 - -30,0 354,5 - 354,5 89,9 - 89,9
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter 298,6 -0,1 298,5 -1.288,8 -1,3 -1.290,1 -195,0 -0,6 -195,6
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital 307,1 -0,1 307,0 -928,8 -1,3 -930,1 78,3 -0,6 77,7
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 517,7 0,0 517,7 850,4 1,6 852,0 605,4 0,3 605,7
Summa intäkter och kostnader för perioden 824,8 -0,1 824,7 -78,4 0,3 -78,1 683,7 -0,3 683,4
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -1.277,7 - -1.277,7 - - -
Utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems - - - -3.612,6 -1,4 -3.614,0 - - -
Utgående balans 31 mars/31 december 2007/2006 10.427,5 0,3 10.427,8 9.602,7 0,4 9.603,1 15.255,1 1,2 15.256,3
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