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Securitas AB
Delårsrapport

Januari – september 2006 

• Securitas Direct AB och Securitas Systems AB noterades enligt plan på Stockholmsbörsen  
den 29 september 2006. Tredje kvartalets resultat publiceras samtidigt med denna rapport. 

• Securitas Security Services (USA och Europe) fortsätter visa stark organisk försäljningstillväxt om  
6 procent och den tidigare svaga trenden i Europa har i det tredje kvartalet vänt till positiv.

• Cash Handling Services-divisionen har ökat den organiska försäljningstillväxten från 3 till 6 procent 
och rörelsemarginalen är i stort sett bibehållen på en 7-procentsnivå. 

 
MSEK Kv3 2006 Kv3 2005 förändring 9M 2006 9M 2005 förändring

Försäljning 15.369 14.976 3 45.343 42.763 6
Organisk försäljningstillväxt, % 6 4 6 4
Rörelseresultat före ej återkommande poster 957 914 5 2.595 2.496 4
Rörelsemarginal, % 6,2 6,1 5,7 5,8
Reell förändring, % 8 0 4 3
Resultat före skatt och ej återkommande poster 805 770 4 2.150 2.068 4
Reell förändring, % 9 1 4 6
Resultat före skatt 629 782 -20 1.542 2.109 -27

Nettoresultat, kvarvarande verksamheter 434 594 -27 1.063 1.602 -34
Nettoresultat, avvecklade verksamheter 68 131 -48 339 357 -5
Nettoresultat, alla verksamheter 502 725 -31 1.402 1.959 -28

Vinst per aktie, före ej återkommande poster (SEK) 1,52 1,56 -3 4,37 4,25 3
Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,17 1,61 -27 2,91 4,33 -33
Vinst per aktie, avvecklade verksamheter (SEK) 0,18 0,35 -49 0,90 0,94 -4
Vinst per aktie, alla verksamheter (SEK) 1,35 1,96 -31 3,81 5,27 -28

Koncernchef Thomas Berglunds kommentarer
”Koncernen har stark organisk försäljningstillväxt och stabil utveckling av rörelsens lönsam-
het. Detta har åstadkommits samtidigt som vi skapar tre nya börsnoterade företag, vilket visar 
styrkan i Securitas organisation.”
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Organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginalutveckling

Kv3 2006 9M 2006

MSEK

Organisk 
försälj-

ningstill-
växt %

Rörelse-
marginal, 

% 1)

Rörelse-
marginal-

förändring 
%-enh. 1)

Organisk 
försälj-

ningstill-
växt %

Rörelse-
marginal, 

%

Rörelse-
marginal-

förändring 
%-enh.

Security Services USA 5 5,1 0,1 6 4,9 0,1

Security Services Europe 8 7,4 0,1 6 6,9 -0,4

Security Services 2) 6 5,9 0,2 6 5,4 -0,2
Cash Handling Services 5 7,5 -0,2 6 7,0 0,2

Koncernen 6 6,2 0,1 6 5,7 -0,1

1) Exklusive ej återkommande poster
2) Inklusive kostnader för huvudkontor om -53 MSEK i tredje kvartalet 2006 och -204 MSEK  för de första nio månaderna 2006, inkluderade i 
segmentet Övrigt.

Påverkan från ej återkommande poster
MSEK Kv3 2006 Kv3 2005 9M 2006 9M 2005

Rörelseresultat före avskrivningar och ej återkommande poster 957 914 2.595 2.496
Rörelsemarginal före ej återkommande poster, % 6,2 6,1 5,7 5,8
Kostnader för noteringsprojektet och flytten av huvudkontorsfunktioner -158 - -184 -
Welo-reservering - - -373 -
Rörelseresultat före avskrivningar 799 914 2.038 2.496
Rörelsemarginal, % 5,2 6,1 4,5 5,8

Resultat före skatt och ej återkommande poster 805 770 2.150 2.068
Kostnader för noteringsprojektet och flytten av huvudkontorsfunktioner -158 - -184 -
Welo-reservering - - -373 -
Kostnader för noteringsprojektet för att bibehålla finansiella lånelöften - - -23 -
Omvärdering av finansiella instrument -18 12 -28 41
Resultat före skatt 629 782 1.542 2.109

Notering av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB
Efter noteringen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB (behandlade som avvecklade verksamheter), 
består Securitaskoncernen av Security Services USA, Security Services Europe och Cash Handling Services 
(kvarvarande verksamheter). För finansiell information för perioden januari – september 2006 för Securitas 
Direct AB och Securitas Systems AB, finns separata rapporter tillgängliga på www.securitas-direct.com och 
www.securitassystems.com.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, +44 20 8432 6551

Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Investor Relations, +44 20 8432 6523, +44 7884 117 192

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 16 november 2006, 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=4841130700&Conf=172995  

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: 
08-505 203 33 eller +44 (0) 20 7031 4064. Kod 725395.
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De två tidigare primärsegmenten Direct och Securitas Systems behandlas som avvecklade verksamheter 
enligt IFRS 5.Ytterligare information finns under rubriken Redovisningsprinciper på sidorna 12-13 och 
i not 10 på sidorna 19-20.
Securitas-koncernen tillämpar tillägget till IAS 19 Ersättningar till anställda från och med 1 januari 
2006. Den förändrade redovisningsprincipen innebär att aktuariella vinster och förluster omedelbart 
redovisas mot eget kapital. Jämförelsetal för 2004 och 2005 har justerats. Ytterligare information finns 
under rubriken Redovisningsprinciper på sidan 13 och i not 3 på sidan 18.

KONCERNENS UTVECKLING

Försäljning och resultat för koncernen juli – september 2006
Försäljningen uppgick till 15.369 MSEK (14.976). Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent, 
en ökning med 2 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet 2005. 

Rörelseresultat före avskrivningar var 799 MSEK (914), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en minskning med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2005. Justerat för kostnader för börsnoterings-
projektet och flytten av Securitas huvudkontorsfunktioner till Stockholm om -158 MSEK, var den reella 
förändringen i rörelseresultatet en ökning med 8 procent, jämfört med tredje kvartalet 2005. 

Rörelsemarginalen var 5,2 procent (6,1). Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet och flyttkost-
nader var rörelsemarginalen 6,2 procent.

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader har belastat perioden med 0 MSEK (0). Omvärderingen 
av finansiella instrument uppgick till -18 MSEK (12).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -126 MSEK (-118).

Resultat före skatt var 629 MSEK (782), vilket justerat för valutakursförändringar, var en minskning med 
16 procent. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet och flytten av huvudkontorsfunktioner till 
Stockholm om -158 MSEK och den negativa påverkan från omräkningen av finansiella instrument om 
30 MSEK, var den reella förändringen av resultat före skatt en ökning med 9 procent jämfört med det 
tredje kvartalet 2005.

Koncernens skattesats var 31,1 procent (24,0). Nettoresultatet var 434 MSEK (594). Vinsten per aktie 
var 1,17 SEK (1,61).

Nettoresultat för alla verksamheter (inklusive Securitas Systems och Direct till och med 29 september 
2006) var 502 MSEK (725). Vinsten per aktie för alla verksamheter (inklusive Securitas Systems och  
Direct till och med 29 september 2006) var 1,35 SEK (1,96).

Försäljning och resultat för koncernen januari – september 2006
Försäljningen uppgick till 45.343 MSEK (42.763). Den organiska försäljningstillväxten förbättrades till 
6 procent (4). 

Rörelseresultat före avskrivningar var 2.038 MSEK (2.496), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en minskning med 18 procent jämfört med 2005. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet och 
flytten av Securitas huvudkontorsfunktioner om -184 MSEK och Welo-reserveringen om -373 MSEK, var 
den reella förändringen i rörelseresultatet en ökning med 4 procent jämfört med de första nio månaderna 
2005. Rörelseresultatet påverkades även negativt med 65 MSEK, hänförliga till en minskning av resultatet 
för flygplatssäkerhetsverksamheten i Europa, jämfört med de första nio månaderna 2005. 

Rörelsemarginalen var 4,5 procent (5,8). Justerat för kostnader för börsnoterings- och flyttprojekten och 
Welo-reserveringen var rörelsemarginalen 5,7 procent.

Omvärderingen av finansiella instrument hade en negativ påverkan om 69 MSEK jämfört med de första 
nio månaderna 2005 och uppgick till -28 MSEK (41). 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -397 MSEK (-365), inklusive -23 MSEK för att bibehålla 
finansiella lånelöften i samband med börsnoteringsprojektet.

Resultat före skatt var 1.542 MSEK (2.109), vilket justerat för valutakursförändringar var en minskning 
med 27 procent. Justerat för kostnader för börsnoterings- och flyttprojekten om -207 MSEK, Welo-re-
serveringen om -373 MSEK och den negativa påverkan av effekterna av omvärderingen av finansiella 
instrument om 69 MSEK, var den reella förändringen av resultatet före skatt en ökning med 4 procent, 
jämfört med de första nio månaderna 2005. 

Koncernens skattesats var 31,1 procent (24,0). Orsaken till den ökade skattesatsen är Welo-reserveringen. 
Nettoresultatet var 1.063 MSEK (1.602). Vinsten per aktie var 2,91 SEK (4,33).

Nettoresultat för alla verksamheter (inklusive Securitas Systems och Direct till och med 29 september 
2006) var 1.402 MSEK (1.959). Vinsten per aktie för alla verksamheter (inklusive Securitas Systems och  
Direct till och med 29 september 2006) var 3,81 SEK (5,27).
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DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services USA

Security Services USA    Juli – september Januari – september Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 5.466 5.655 16.363 15.636 21.616
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 6 3 4

Rörelseresultat före avskrivningar 277 285 805 749 1.080
Rörelsemarginal, % 5,1 5,0 4,9 4,8 5,0
Reell förändring, % 4 4 7 -2 6

Operativt sysselsatt kapital - - 1.380 1.232 1.123
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 6 6 5

Sysselsatt kapital - - 7.765 8.134 8.034
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) - - 15 12 13

1) Justerat för tillägg till IAS 19.
2) Beräkningen baseras på slutkurser för balansräkningen och genomsnittskurser för resultaträkningen.

Trenden från 2005 med positiv utveckling både vad gäller organisk försäljningstillväxt och rörelsemar-
ginal fortsätter. Med nyckeltal som nyförsäljning och stark ökning av kontraktsportföljen som är bättre 
än föregående år kommer divisionen att fortsätta den positiva trenden framöver. 

Juli – september 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent under det tredje kvartalet. Den något lägre organiska 
försäljningstillväxten jämfört med 2005 förklaras av förra årets ökade verksamhet till följd av orkanerna 
i USA. 

Förbättringen av rörelsemarginalen är hänförlig till hävstångseffekten från den ökade försäljningsvoly-
men. 

Januari – september 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent under de första nio månaderna 2006. Förra årets ökade 
verksamhet till följd av orkanerna i USA genererade tillfälliga volymer under det tredje och fjärde kvar-
talet 2005 och första kvartalet 2006. Dessa extravolymer kommer att ha negativ effekt på den organiska 
försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet 2006. För helåret förväntas den organiska försäljningstillväxten 
bli cirka 5 procent.

I början av augusti 2006 blev det klart att den nordamerikanska verksamheten behåller och utökar kon-
traktet med General Motors i USA och i Europa. Kontraktet har ett totalt värde om cirka 800 MUSD över 
fem år och gäller från 1 januari 2007.

Rörelsemarginalen var 4,9 procent. För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen bli något högre än för 
helåret 2005.

Försäljningen av nya kontrakt var stark med en volymökning om 14 procent jämfört med de första nio 
månaderna 2005. Kontraktsportföljen växte med 4 procent på årsbasis. Priser och löner ökade med 2 
procent och bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt stabilt över 90 procent. Personalomsättningen 
ökade något, till 72 procent, främst beroende på en generellt starkare amerikansk arbetsmarknad.
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Security Services Europe

Security Services Europe    Juli – september Januari – september Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 6.996 6.325 20.346 18.500 24.996
Organisk försäljningstillväxt, % 8 4 6 5 5

Rörelseresultat före avskrivningar 516 460 1.394 1.343 1.874
Rörelsemarginal, % 7,4 7,3 6,9 7,3 7,5
Reell förändring, % 14 -7 4 0 -1

Operativt sysselsatt kapital - - 1.922 1.384 1.288
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 7 6 5

Sysselsatt kapital - - 7.981 7.069 7.165
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) - - 24 27 26

1) Justerat för tillägg till IAS 19.
2) Beräkningen baseras på slutkurser för balansräkningen och genomsnittskurser för resultaträkningen.

Inom Security Services Europe implementerades en ny organisationen under 2005. Verksamheten är  
uppdelad i fyra specialiserade vertikala enheter – Stationär bevakning och Flygplatssäkerhet för stora 
kunder och Mobila tjänster och Larmövervakning för små kunder. Uppdelningen i dessa fyra vertikala 
enheter kommer att fortsätta öka fokus och förädling framöver. 

Juli – september 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent i det tredje kvartalet, pådriven av tillväxten i kon-
traktsportföljen. Den organiska försäljningstillväxten påverkades också positivt av fotbolls-VM i Tyskland 
med cirka 1 procentenhet.

Förbättringen av rörelsemarginalen till 7,4 procent jämfört med 2005 förklaras av starka resultat för Sta-
tionär bevakning i Norge, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Schweiz, Belgien och Argentina. Mobila 
tjänster för små kunder uppvisar god organisk försäljningstillväxt, speciellt i Norge, Danmark, Frankrike, 
Spanien och Belgien.

Flygplatssäkerhetsverksamheten har stabiliserats med stark organisk försäljningstillväxt och tyngde 
inte divisionens rörelseresultat under det tredje kvartalet. Flygplatssäkerhetsverksamheten förväntas 
uppvisa fortsatt stark organisk försäljningstillväxt och marginalförbättringar i det fjärde kvartalet 2006 
och framåt.

I juli 2006 erhöll enheterna Stationär bevakning och Flygplatssäkerhetsverksamhet i Sverige tillsam-
mans ett avtal med Luftfartsverket om att tillhandahålla säkerhetslösningar och tekniksupport till de 
båda flygplatserna Arlanda och Bromma i Stockholm. Det totala värdet av kontraktet uppgår till cirka  
1.000 MSEK över fem år och börjar gälla den 1 februari 2007. 

Januari – september 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent under de första nio månaderna 2006. För helåret 2006 
förväntas den organiska försäljningstillväxten bli i linje med de 5 procent som rapporterades 2005.

Rörelsemarginalen var 6,9 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än de första nio månaderna 2005. 
Rörelsemarginalen påverkades negativt av flygplatssäkerhetsverksamheten med 65 MSEK. 

Den tyska verksamheten har dessutom inte kunnat kompensera för förlusten av några större kontrakt, 
som inträffade under det andra halvåret 2005. Den totala påverkan av förlusterna i flygplatssäkerhets-
verksamheten och de tyska kontraktsförlusterna var -80 MSEK, vilket också är den beräknade effekten 
för helåret 2006.

För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen bli något lägre än 2005.

Kontraktsportföljen ökade med 5 procent på årsbasis. Priser och löner ökade med 1,5 procent på årsbasis. 
Bibehållandet av kundkontrakt var cirka 90 procent på årsbasis. Personalomsättningen var 37 procent.
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Cash Handling Services

Cash Handling Services    Juli – september Januari – september Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 2.905 2.995 8.630 8.621 11.581
Organisk försäljningstillväxt, % 5 2 6 3 2

Rörelseresultat före avskrivningar 2) 217 231 600 586 831
Rörelsemarginal, % 2) 7,5 7,7 7,0 6,8 7,2
Reell förändring, % 2) -4 4 2 17 14

Operativt sysselsatt kapital - - 2.505 2.784 2.372
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 22 24 20

Sysselsatt kapital - - 5.192 5.735 5.251
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3) - - 16 14 16

1) Justerat för tillägg till IAS 19.
2) Exklusive Welo-reserveringen om -373 MSEK (januari – september 2006), och realisationsförlusten i Tyskland om -151 MSEK 
    (januari – december 2005).
3) Beräkningen baseras på slutkurser för balansräkningen och genomsnittskurser för resultaträkningen.

Cash Handling Services tillhandahåller transport av kontanter, underhåll av kontantuttagsmaskiner och 
kontanthantering. Målet är att öka andelen underhålls- och kontanthanteringstjänster och denna andel är 
nu uppe i 34 procent av divisionens totala försäljning. 

En reservering gjordes under det andra kvartalet om -40,4 MEUR (-373 MSEK) avseende den Welo-fordran 
som uppkom i den avyttrade tyska värdehanteringsverksamheten. Welo-fordran har tidigare anmälts som 
ett försäkringskrav, vilket kommer att fortsätta drivas enligt plan. För ytterligare information hänvisas till 
Övriga väsentliga händelser på sidan 11 i denna rapport.

Under det andra och tredje kvartalet 2006 utvärderade Cash Handling Services-divisionen en eventuell 
försäljning av verksamheten, parallellt med noteringsprocessen. Försäljningsutvärderingsprocessen avbröts 
i augusti 2006 och noteringsförberedelserna fortsätter. Håkan Ericson utsågs till ny VD i augusti 2006 
och divisionen fokuserar nu åter på den löpande verksamheten och noteringsförberedelser. 

Juli – september 2006 
Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent, vilket är 3 procentenheter högre än tredje kvartalet 
2005. Den amerikanska värdehanteringsverksamheten växte med 6 procent i det tredje kvartalet, vilket 
är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med 2005.

Rörelsemarginalen var 7,5 procent, vilket är  0,2 procentenheter lägre än föregående år. Rörelseresultatet 
i det tredje kvartalet tyngdes fortsatt av svårigheter att täcka ökade bränslekostnader och löneökningar i 
USA, uppstartskostnader för nya kontrakt och kostnader för börsnoteringsprojektet.

Januari – september 2006 
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent, stödd av den starka tillväxten i den amerikanska 
verksamheten. 

Rörelsemarginalen var 2,6 procent, vilket är 4,2 procentenheter lägre än föregående år, inklusive Welo- 
reserveringen om -373 MSEK och rörelseförlusten om -36 MSEK i den tyska verksamheten, som avyttrades 
under det fjärde kvartalet 2005. Exklusive Welo-reserveringen var rörelsemarginalen 7,0 procent.

Rörelseresultatet under de första nio månaderna 2006 tyngdes fortsatt av svårigheter att täcka ökade 
bränslekostnader och löneökningar i USA och kostnader för börsnoteringsprojektet.

Frankrike uppvisade en stark utveckling, med högre organisk försäljningstillväxt och marginaler över 
divisionsgenomsnittet.

För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten att bli avsevärt högre än för helåret 2005, 
inklusive den avyttrade tyska värdehanteringsverksamheten. Rörelsemarginalen förväntas att bli cirka 7 
procent, exklusive Welo-reserveringen om -373 MSEK.
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KASSAFLÖDE

Juli – september 2006
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 799 MSEK (914). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick, netto efter avskrivningar, till 71 MSEK (48).

Förändring av kundfordringar uppgick till -774 MSEK (-280), vilket främst inkluderar ökningar beroende 
på organisk försäljningstillväxt. Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till 758 MSEK 
(343).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 854 MSEK (1.025), motsvarande 107 procent (112) av rörelseresultat 
före avskrivningar.

Det fria kassaflödet var 575 MSEK (699), motsvarande 112 procent (111) av justerat resultat. 

Januari – september 2006
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2.038 MSEK (2.496), vilket inkluderar Welo-reserveringen 
om -373 MSEK, som inte påverkade kassaflödet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto 
efter avskrivningar, till 56 MSEK (56).

Förändring av kundfordringar uppgick till -1.128 MSEK (-535), vilket främst inkluderar ökningar beroende 
på organisk försäljningstillväxt. Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till 588 MSEK 
(27). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1.554 MSEK (2.044), motsvarande 76 procent (82) av rörelseresultat 
före avskrivningar.

Det fria kassaflödet var 676 MSEK (1.183), motsvarande 58 procent (73) av justerat resultat. Helårets fria 
kassaflöde i procent av justerat resultat förväntas bli i linje med koncernens mål om 75–80 procent.

SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING

Per 30 september 2006
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 6.512 MSEK (7.908 per 31 december 2005 för alla 
verksamheter och 5.923 per 31 december 2005 för kvarvarande verksamheter), motsvarande 11 procent 
(10 per 31 december 2005 för kvarvarande verksamheter) av försäljningen, justerat för förvärvens 
helårsförsäljning. Ökningen av operativt sysselsatt kapital jämfört med 31 december 2005 beror främst 
på ökningen av kundfordringar. Det högre antalet utestående kundfordringsdagar förklaras av säsongs-
fluktuationer, men också till viss del av stark organisk försäljningstillväxt i Spanien och i den offentliga 
sektorn i Portugal, där antalet utestående kundfordringsdagar är högt. Utdelningen av Direct och Systems 
har minskat den utgående balansen för operativt sysselsatt kapital med 2.469 MSEK.

Förvärv har minskat det operativa sysselsatta kapitalet med 57 MSEK under de första nio månaderna 
2006, varav minskningen i de kvarvarande verksamheterna var 64 MSEK. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 223 MSEK, varav 194 MSEK är hänförligt till kvarvarande 
verksamheter. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om 809 MSEK för alla verksamheter och efter 
påverkan från utdelningen av Direct och Systems om -2.513 MSEK, uppgick koncernens totala goodwill 
till 14.693 MSEK (17.792 per 31 december 2005 för alla verksamheter och 15.318 per 31 december 2005 
för kvarvarande verksamheter). 

Den årliga prövningen av nedskrivningsbehov av alla kassagenererande enheter som krävs enligt IFRS 
genomfördes under det tredje kvartalet 2006, i samband med upprättandet av affärsplaner för 2007.  
Ytterligare information avseende redovisningsprinciper för prövning av nedskrivningsbehov finns i not 1 
under avsnittet Nedskrivningar (IAS 36) på sidan 82 i den publicerade årsredovisningen för 2005. Ingen av 
de kassagenererande enheterna som prövats för nedskrivningsbehov hade ett bokfört värde som översteg 
återvinningsvärdet. Någon nedskrivning har således inte redovisats under 2006.

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar med 148 MSEK under de första 
nio månaderna 2006, varav 145 MSEK i kvarvarande verksamheter.  Efter avskrivning om -72 MSEK 
i kvarvarande verksamheter, avskrivning om -18 MSEK i avvecklade verksamheter, positiva omräk-
ningsdifferenser om 13 MSEK i alla verksamheter och efter påverkan från utdelningen av Direct och 
Systems om -264 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångarna till  
446 MSEK (639 per 31 december 2005 för alla verksamheter och 359 per 31 december 2005 för kvar-
varande verksamheter). 

Koncernens totalt sysselsatta kapital uppgick till 21.829 MSEK (26.518 per 31 december 2005 för alla 
verksamheter och 21.779 per 31 december 2005 för kvarvarande verksamheter). Koncernens sysselsatta 
kapital för alla verksamheter har minskat med 664 MSEK efter att hänsyn har tagits till säkring av net-
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FÖRVÄRV

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

Förvärv januari – september 2006 (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 17.792 639

Renful, Tyskland Security Services Europe 1 feb 47 20 20 15 2
St. Germain, Kanada Security Services USA 1 mar 93 11 11 - 11
Black Star, Spanien Security Services Europe e/t - - - 30 -
DAK Güvenlik, Turkiet Security Services Europe 1 apr 184 18 19 11 9
PSI, Spanien 5) Security Services Europe 1 jun 388 133 176 135 77
Övriga förvärv 6) e/t 65 49 49 3 46

Totala förvärv januari – september 2006,
kvarvarande verksamheter - 231 275 194 145

Premier, USA Securitas Systems 1 apr 33 34 34 27 3

Övriga förvärv 7) e/t 10 5 5 2 -

Totala förvärv januari – september 2006, avvecklade verksamheter - 39 39 29 3

Totala förvärv januari – september 2006, alla verksamheter - 270 314 223 148

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, kvarvarande verksamheter e/t -72

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, avvecklade verksamheter e/t -18

Omräkningsdifferenser -809 13

Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter -2.513 -264

Utgående balans 14.693 446

1) Avser division med huvudansvar för förvärvet  2) Uppskattad årlig försäljning  3) Pris betalat till säljaren   4) Förvärvspris med tillägg av förvärvad nettoskuld   
5) 60 procent av förvärvspriset betalat i maj 2006  6) Contro Veranstaltungsdienste GmbH, Security Services Tyskland, Hassemans (kontraktsportfölj), Security 
Services Sverige, Home Alert Valvarius (kontraktsportfölj),  R&G (kontraktsportfölj)  och Hummel (kontraktsportfölj), Security Services Nederländerna, Emerald Se-
curity Inc., Security Services Kanada, Errem SA (kontraktsportfölj) Security Services Schweiz, A.R.B.U.S (kontraktsportfölj) och Patrol (kontraktsportfölj), Security 
Services Tyskland 7) Elmaco, Security Systems Belgien.

toinvesteringar om 229 MSEK, och med 893 MSEK före säkring av nettoinvesteringar, vid omräkningen 
av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor. Utdelningen av Direct och Systems har minskat 
den utgående balansen för sysselsatt kapital med 5.246 MSEK.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 13 procent (16 per 31 december 2005 för kvarvarande verksamheter). 

Koncernens nettoskuld uppgick till 10.993 MSEK (11.945 per 31 december 2005 för alla verksam-
heter). Förvärv och förvärvsrelaterade betalningar har under 2006 ökat koncernens nettoskuld med  
328 MSEK (275 MSEK i kvarvarande verksamheter), varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 270 MSEK  
(231 MSEK i kvarvarande verksamheter), övertagna nettoskulder till 44 MSEK (44 MSEK i kvarvarande 
verksamheter) och betalda förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader till 14 MSEK (0 MSEK i kvar-
varande verksamheter). Koncernens nettoskuld har under de första nio månaderna 2006 minskat med  
325 MSEK i alla verksamheter, vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor. Utdelningen 
av Direct och Systems har minskat den utgående balansen för nettoskulden med 1.632 MSEK.

I april 2006 betalades utdelning till aktieägarna om 1.278 MSEK (1.095). Utdelningen per aktie var  
3,50 SEK (3,00).

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 (5,8). Justerat för ej återkommande poster skulle räntetäckningsgraden 
varit 4,2 procent. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 0,17 (0,18 för alla verksamheter). 

Periodens räntekostnad för de utestående konvertibla förlagslånen uppgick till -46 MSEK (-63).

Det egna kapitalet uppgick till 10.836 MSEK (14.573 per 31 december 2005 för alla verksamheter). Det 
egna kapitalet har minskat med 339 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om  
229 MSEK, och med 568 MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkning av utländska tillgångar 
och skulder till svenska kronor. För ytterligare information, se sidan 16, Redogörelse över redovisade intäk-
ter och kostnader. Utdelningen av Direct och Systems har minskat den utgående balansen för eget kapital 
med 3.614 MSEK.

Det totala antalet utestående aktier per 30 september 2006 uppgick till 365.058.897. Det genomsnittliga antalet 
aktier efter full konvertering av samtliga utestående konvertibla förlagslån uppgick till 375.015.400 för de första 
nio månaderna 2006. Ytterligare information om omräkningen av konverteringskurserna för de konvertibla 
förlagslånen finns på sidan 12. Antalet aktier efter utspädning har ökat till 379.614.554 och kommer att påverka 
det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning från och med det fjärde kvartalet 2006.
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Renful, Tyskland
Security Services Europe har förvärvat Renful Flugverkehr Services GmbH i Tyskland. Företaget, som 
är ett specialiserat flygplatssäkerhetsföretag med verksamhet på flygplatserna i Frankfurt, München och 
Stuttgart, har en årlig försäljning om 5 MEUR (47 MSEK) och 300 anställda. Förvärvet kommer att förstärka 
Securitas position inom flygplatssäkerhet och ge större utbildningskapacitet inom detta område. Enterprise 
value för förvärvet uppgår till 2,1 MEUR (20 MSEK) och det ingår i Securitas från 1 februari 2006.

Sécurité St. Germain, Kanada
Den kanadensiska verksamheten inom Security Services USA har förvärvat kontraktsportföljen och 
relaterade tillgångar i Sécurité St. Germain i Quebec i Kanada. Företaget har en årlig försäljning om  
14 MCAD (93 MSEK) och 500 anställda. Det har en god position inom mobila tjänster, som kommer att 
användas som plattform för expansion av konceptet på den kanadensiska marknaden. Enterprise value 
för förvärvet uppgår till 1,8 MCAD (11 MSEK) och det ingår i Securitas från 1 mars 2006.

DAK Güvenlik, Turkiet
Security Services Europe har gått in på den turkiska säkerhetsmarknaden genom att köpa 51 procent av 
aktierna i DAK Güvenlik. Förvärvspriset för 51 procent av aktierna är 4,0 MTRY (18 MSEK). Securitas 
har en option att köpa resterande 49 procent av aktierna och förvärvspriset kommer att baseras på före-
tagets finansiella utveckling fram till 2009. 

DAK Güvenlik är ett av de ledande säkerhetsföretagen i Turkiet med en landsomfattande täckning och 
aktivitet främst inom stationär bevakning för stora kunder. Företaget har en beräknad årlig försäljning för 
2006 om 36 MTRY (184 MSEK) och 3.000 anställda. Enterprise value uppgår till 4,2 MTRY (19 MSEK) 
och det ingår i Securitas från 1 april 2006.

Turkiet har en snabbt växande ekonomi med en real BNP-tillväxt på över 5 procent 2005. Den turkiska 
marknaden för säkerhetstjänster uppskattas till 3.200 MSEK och förväntas växa med 6–7 procent årligen. 
Marknaden är mycket fragmenterad med den större delen av de enklare säkerhetstjänsterna är outsourcade 
till privata företag. Marknaden utvecklar sig dock mot mer avancerade säkerhetslösningar, pådriven av en 
klar outsourcing-trend och ny lagstiftning för licensiering av företag, väktare och utbildningskrav, som 
trädde i full kraft från och med januari 2006.

PSI (Paneuropea de Seguridad Integral), Spanien
Security Services Europe har förvärvat PSI (Paneuropea de Seguridad Integral) i Spanien, med säkerhets-
tjänster i större spanska städer. Med förvärvet av PSI stärker Securitas sin position som en landstäckande 
säkerhetsleverantör i Spanien.

PSI har en prognostiserad försäljning om 42 MEUR (388 MSEK) för 2006, och har cirka 1.600 anställda. 
Enterprise value för förvärvet uppskattas till 27 MEUR (250 MSEK). 60 procent av förvärvspriset har 
betalats. Resterande del kommer att betalas under två år. PSI ingår i Securitas från 1 juni 2006.

Efter förvärvet kommer Securitas i Spanien att ha en försäljning om cirka 480 MEUR (4.470 MSEK) 
inom bevakningsverksamheten.
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FYRA NYA SÄKERHETSFÖRETAG

Den 9 februari 2006 tillkännagav Securitas planerna på att ombilda tre av sina divisioner till oberoende, 
specialiserade säkerhetsföretag: Loomis AB, Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Därigenom 
skapas fyra oberoende säkerhetsföretag med egna styrelser, ledningsgrupper och affärsfokus.

Den extra bolagsstämman i Securitas AB, som hölls den 25 september 2006, beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag att samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems 
AB skulle delas ut till aktieägarna. Utdelningsdatum var 29 september 2006. Noteringsförberedelserna 
för Loomis AB fortsätter och divisionen kommer att noteras på Stockholmsbörsen under 2007.

Från den 29 september 2006 är Securitas Systems AB och Securitas Direct AB noterade som separata 
bolag på Stockholmsbörsen. De två tidigare divisionerna i Securitas AB har under en snabb process, 
på mindre än ett år, separerats och föreberetts för en notering. Stabil organisation, tydlig affärsmodell 
och en fokuserad ledning utgör en god grund för vardera av de två företagen att utvecklas vidare som 
oberoende enheter.

    Securitas Systems AB
Securitas Systems utvecklar och installerar kompletta och skräddarsydda säkerhetslösningar för stora och 
medelstora företag, baserade på produkter inom videoövervakning, inpasseringskontroll, inbrottsskydd och 
brandlarm. Cirka 60 procent av försäljningen kommer från nyinstallationer och 40 procent från service, 
som underhåll, larmövervakning, åtgärd och kundservicefunktioner. Systems har verksamhet i 13 länder 
i Europa och i USA, Australien och Hong Kong. Betydande kundsegment är bank och finans och detalj-
handel. Under 2005 uppgick Systems försäljning till 5.798 MSEK, med en organisk försäljningstillväxt 
om 6 procent och ett rörelseresultat om 669 MSEK.

Ledningen består av Juan Vallejo, koncernchef och Peter Ragnarsson, finansdirektör. Styrelseledamöterna 
är Melker Schörling, ordförande, Carl Douglas, Tomas Franzén, VD och koncernchef för Eniro-koncernen, 
Eva Lindquist, vice VD för Mobile Business inom Marketing, Services and Products på Telia Sonera AB 
och Juan Vallejo. Arbetstagarrepresentanter har utsetts.
 

    Securitas Direct AB
Securitas Direct är ett serviceföretag som erbjuder säkerhetslösningar av hög kvalitet till hem och mindre 
företag, baserade på ett standardiserat sortiment av larmprodukter. Erbjudandet inkluderar installation 
och service, övervakning och åtgärd vid larm. Larmprodukten inkluderar säker överföring och avancerad 
larmverifiering, och är utvecklad för enkel användning. Mervärdet är en användarvänlig tjänst med hög 
säkerhetsnivå till ett överkomligt pris. Directs verksamhet är organiserad i två affärsenheter, Konsument 
(hem) och Företag (små företag). Direct har verksamhet i Norden, Centraleuropa, Spanien och Portugal. 
Under 2005 uppgick försäljningen till 2.706 MSEK med en organisk försäljningstillväxt om 23 procent 
och ett rörelseresultat om 258 MSEK.

Ledningen består av Dick Seger, koncernchef och Lars Andersson, finansdirektör. Styrelseledamöterna 
är Thomas Berglund, ordförande, Gustaf Douglas, Anna Lindström, managementkonsult på Righthand 
AB, Ulf Mattson, VD i Capio AB och koncernchef i Capio-gruppen, Dick Seger och Ulrik Svensson, VD 
i Melker Schörling AB. Arbetstagarrepresentanter skall utses.

    Loomis AB (Cash Handling Services)
Som tillkännagavs i delårsrapporten för januari – mars 2006, utvärderade Securitas parallellt med note-
ringsprocessen av Loomis AB, indikationer på intresse från såväl finansiella som industriella köpare av 
Cash Handling Services-divisionen. Securitas AB kom efter moget övervägande av intresseindikationerna 
fram till att börsnoteringsalternativet skulle fortsätta att drivas och att divisionen således inte kommer att 
avyttras. Loomis AB skall noteras på Stockholmsbörsen under 2007. En mer detaljerad tidplan meddelas i 
samband med Securitas helårsrapport den 9 februari 2007. Det har också beslutats att divisionen skall byta 
namn till Loomis AB och under de kommande sex månaderna även ändra sitt varumärke till Loomis.

Som ett led i förberedelserna för börsnoteringen av Loomis AB har en separat styrelse valts. Styrelse-
ledamöterna är Thomas Berglund, ordförande, Håkan Winberg, Jan Svensson, VD i Latour AB, Ulrik 
Svensson, VD i Melker Schörling AB och Håkan Ericson, nyutnämnd VD för Loomis AB.
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    Securitas AB  (Security Services USA och Security Services Europe)

MSEK Kv3 2006 Kv3 2005 9M 2006 9M 2005

Total försäljning 12.472 11.991 36.742 34.168
Organisk försäljningstillväxt, % 6 5 6 4

Rörelseresultat före avskrivningar 1) 740 683 1.995 1.910
Rörelsemarginal, % 1) 5,9 5,7 5,4 5,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 17 16
1) Exklusive ej återkommande poster

Efter utdelningen av Securitas Direct AB, Securitas Systems AB och under 2007, Loomis AB, kommer 
Securitas att bestå av två bevakningsverksamheter: Security Services USA och Security Services Europe. 
Med dessa två stabila operationella plattformar kommer Securitas fortsatt att fokusera på att leverera 
kompletta säkerhetslösningar baserade på bevakning och teknik och även utvidga detta till nya och 
snabbväxande marknader i Sydamerika och Asien.

Det totala antalet anställda är 198.000 i 30 länder, inklusive Consulting and Investigations-verksamheten. 
Det lokala nätverket med cirka 1.500 platskontor utgör en lokal styrka med en global räckvidd för att 
serva kunder. Marknadsandelen i USA är 18 procent och 15 procent i Europa.

Framåt kommer fokus att vara på förädling och kundsegmentering för stora kunder i Nordamerika och 
Europa. Det kommer också att vara ökat fokus på Mobila tjänster för små och medelstora kunder som en 
snabbväxande verksamhet med hög marginal samt fokus på de framtida möjligheter som nya marknader 
kan erbjuda.

Alf Göransson utsågs till ny VD och koncernchef för Securitas AB i augusti 2006 och kommer att tillträda  
sin nya befattning den 5 mars 2007.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Uppdatering avseende ansvarsförbindelser 
En detaljerad redogörelse för utvecklingen avseende ansvarsförbindelser har lämnats i årsredovisningen 
för 2005 i not 36, Ansvarsförbindelser, på sidan 100. 

Welo-fordran (Cash Handling Services)
Under 2001 åtog sig Securitas i Tyskland, efter kundförfrågan, kontantbokningsåtaganden (benämnt Welo 
– WErte LOgistik) utöver de värdehanteringstjänster som man tidigare erbjudit i Tyskland. I samband med 
utförandet av dessa Welo-tjänster under tiden för euroinförandet i Tyskland, uppstod en total förlust om 
40,4 MEUR (373 MSEK) hos en stor kund. Förlustbeloppet utbetalades av Securitas Tyskland till kunden 
i två delbetalningar i enlighet med gällande avtal (en delbetalning erlades under 2003 och resterande del 
under 2004). Motsvarande belopp har krävts mot tillämpliga försäkringar. 

Den tyska värdehanteringsverksamheten avyttrades i november 2005 till den tyska Heros-koncernen. 
Som en del i denna transaktion behöll emellertid Securitas det ekonomiska intresset i Welo-fordran. Det 
bolag som innehade den legala Welo-fordran såldes till Heros i denna transaktion. I februari 2006 ansökte 
Heros-koncernen om insolvensförfarande enligt tysk lag, inkluderande det bolag som är den kärande 
parten i Welo-tvisten. Med detta som bakgrund beslutade Securitas att reservera hela Welo-fordran om  
-40,4 MEUR (-373 MSEK). Försäkringskravet kommer även fortsättningsvis att drivas enligt plan.

Det har inte inträffat något väsentligt i de övriga redogjorda ärendena, efter publiceringen av årsredo-
visningen för 2005.

Securitas AB 6,125 procent 350 MEUR Eurobond-lån 2006
Obligationslånet förföll i januari 2006 och har refinansierats genom utnyttjande av andra finansierings-
faciliteter inom koncernen.

Information om Securitas personalkonvertibel 2002
I enlighet med villkoren för de fyra konvertibla förlagslånen, utgivna av Securitas AB under Securitas 
Employee Convertible 2002, har de konvertibla förlagslånens konverteringskurser räknats om, som en 
följd av utdelningen av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB.
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 Omräkningen är baserad på värdet på aktierna i Securitas AB, Securitas Systems AB och Securitas Direct 
AB, som fastställts under perioden 29 september till 2 november 2006. Omräkningsfaktorn har satts till 
0,684555, vilket innebär att värdet på aktien i Securitas AB motsvarar cirka 68,5 procent av summan av 
värdet av en aktie i vardera Securitas AB, Securitas Systems AB och Securitas Direct AB.

Lånebelopp och konverteringskurser 
Utestående 

belopp, EUR
Omräkningskurs (EUR)

      Ursprunglig    Ny
Antal nya 

B-aktier
Lån 2002/2007 serie 1 63.624.375 20,3 13,9 4.577.293
Lån 2002/2007 serie 2 63.624.375 24,3 16,6 3.832.794
Lån 2002/2007 serie 3 63.624.375 28,4 19,4 3.279.607
Lån 2002/2007 serie 4 63.624.375 32,4 22,2 2.865.963
Totalt 254.497.500 14.555.657

Antal utestående aktier 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 379.614.554

En full konvertering av alla fyra konvertibla förlagslån skulle resultera i att totalt 14.555.657 nya B-aktier 
i Securitas AB utgavs, vilket motsvarar en utspädning om 3,99 procent av kapitalet och 2,88 procent av 
rösterna.

Securitas personalkonvertibelprogram löper ut i maj 2007.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Generellt
Securitas-koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med “International Financial Reporting 
Standards” (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av “the International  
Accounting 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 1 på sidorna 80-83 i den publicerade årsredovisningen 
för 2005. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.securitas.com 
under rubriken Finansiell information – Redovisningsprinciper. 

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning  och avvecklade verksamheter
Koncernen tillämpar IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verk-
samheter, vilken behandlar klassificering, värdering och upplysningskrav i samband med avyttring av 
anläggningstillgångar och avvecklade verksamheter. 

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags (koncerns) verksamhet som representerar en självständig 
rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. Enligt IFRS 5 ska anläggningstill-
gångar (eller avyttringsgrupper) klassificeras som anläggningstillgångar som innehas till försäljning, och 
redovisas till det lägre av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om 
deras bokförda värde återvinns huvudsakligen genom en försäljningstransaktion och inte genom stadig-
varande bruk. Avskrivningar ska inte ske på dessa tillgångar från dess att tillgången omklassificerats till 
dess att avyttring skett. I resultaträkningen är nettoresultatet (efter skatt) från den avyttrade verksamheten 
klassificerat på en separat rad benämnd Nettoresultat för perioden, avvecklad verksamhet. 

En extra bolagsstämma i Securitas AB beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, den 25 september 
2006 att dela ut aktierna i de helägda dotterbolagen Securitas Direct AB (Direct) och Securitas Systems 
AB (Systems) till aktieägarna. Datum för utdelningen var den 29 september 2006 och från och med detta 
datum ingår Direct och Systems ej längre i Securitas-koncernen. Dessa verksamheter, vilka i Securitas-
koncernen utgjorde de två primära segmenten Direct och Securitas Systems, kvalificerar sig därmed som 
avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 och redovisas enligt denna standard. 

Ytterligare information avseende tillämpningen av IFRS 5 framgår av not 10 på sidan 19 – 20.
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Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2006
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2006 tillägget i IAS 19 Ersättningar till anställda. 

Detta tillägg innebär att koncernens princip för redovisning av vinster och förluster härrörande från 
förändringar i aktuariella antaganden, erfarenheter avseende planernas historiska utveckling och inves-
teringsutveckling som avviker från vad som antagits, ändras från och med den 1 januari 2006. Enligt de 
principer som har gällt för 2004 och 2005 har dessa fördelats i resultaträkningen jämnt över de framtida 
anställningsperioder för de anställda som omfattas av planen såtillvida att ackumulerade vinster och 
förluster på balansdagen faller utanför den så kallade korridoren vid början av perioden. Den förändrade 
redovisningsprincipen innebär att dessa vinster och förluster omedelbart kommer att redovisas direkt mot 
eget kapital. Jämförelsetalen för 2004 och 2005 har justerats i enlighet med detta.

För ytterligare information hänvisas till not 3 på sidan 18.

FINANSIELL INFORMATION 2007

Securitas kommer att offentliggöra finansiell information 2007 enligt följande:

Januari – december 2006 9 februari 2007
Årsstämma 17 april 2007
Januari – mars 14 maj 2007 (nytt datum, ändrat från 10 maj)
Januari – juni  7 augusti 2007
Januari – september 9 november 2007

Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig i april 2007.

KONCERNENS UTVECKLING

Prognos (kvarvarande verksamheter)
Koncernens resultat före skatt för helåret 2006, exklusive ej återkommande poster, förväntas uppgå till 
närmare 3.000 MSEK. Security Services USA och Europa kommer att fortsätta den positiva trenden från 
det tredje kvartalet 2006. Med ledningsförändringar och ett förnyat fokus på verksamheten är vi på rätt 
väg med Cash Handling Services, men resultatet kommer inte att förbättras förrän 2007. 

Tidigare prognos avgiven i augusti 2006 (alla verksamheter)
För koncernen i dess nuvarande struktur förväntas den organiska försäljningstillväxten förbli stark 
för helåret 2006 och resultat före skatt förväntas att öka i linje med förra årets ökning, justerat för va-
lutakursförändringar, omvärderingen av finansiella instrument och exklusive realisationsförlusten om  
-151 MSEK i samband med försäljningen av den tyska värdehanteringsverksamheten 2005. Detta  
inkluderar inte de totala kostnaderna för börsnoteringen av de tre nya företagen, som uppskattas till 
 -220 MSEK och Welo-reserveringen om -373 MSEK.

Stockholm, 16 november 2006

Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för ganskning av bolagets revisorer.



1414

Resultat
 MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kvarvarande verksamheter
Försäljning 15.076,8 14.531,7 44.682,1 41.484,1 56.801,1 52.585,3
Försäljning, förvärv 292,7 443,9 660,9 1.279,3 1.399,5 818,8
Total försäljning 15.369,5 14.975,6 45.343,0 42.763,4 58.200,6 53.404,1
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 6 4 6 4 4 3
Produktionskostnader -12.481,5 -12.072,2 -36.871,1 -34.474,7 -46.781,8 -42.758,2
Bruttoresultat 2.888,0 2.903,4 8.471,9 8.288,7 11.418,8 10.645,9
Försäljnings- och administrationskostnader -2.089,4 -1.989,1 -6.433,9 -5.792,3 -8.043,4 -7.373,7
Rörelseresultat före avskrivningar 798,6 914,3 2.038,0 2.496,4 3.375,4 3.272,2
Rörelsemarginal, % 5,2 6,1 4,5 5,8 5,8 6,1
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -25,3 -25,8 -72,1 -74,2 -98,1 -85,4
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -0,2 -0,5 -0,5 -0,9 -1,1 -23,0
Rörelseresultat efter avskrivningar 773,1 888,0 1.965,4 2.421,3 3.276,2 3.163,8
Finansiella intäkter och kostnader -126,3 -117,8 -396,6 -365,4 -483,2 -500,6
Omvärdering av finansiella instrument 2) -17,8 11,9 -27,8 41,3 36,2 -
Resultatandel i intressebolag 0,4 0,2 1,1 11,5 11,8 -
Resultat före skatt 3) 629,4 782,3 1.542,1 2.108,7 2.841,0 2.663,2
Nettomarginal, % 4,1 5,2 3,4 4,9 4,9 5,0
Aktuell skattekostnad -160,3 -168,3 -480,0 -516,7 -777,5 -684,5
Uppskjuten skattekostnad -35,2 -19,7 1,0 9,8 94,5 47,3
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 3) 433,9 594,3 1.063,1 1.601,8 2.158,0 2.026,0
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter 3) 10) 67,6 130,8 338,5 357,3 555,7 503,1
Nettoresultat, alla verksamheter 3) 501,5 725,1 1.401,6 1.959,1 2.713,7 2.529,1

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 501,7 724,4 1.400,0 1.957,7 2.712,2 2.528,4
Minoritetens andel -0,2 0,7 1,6 1,4 1,5 0,7

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,19 1,62 2,91 4,38 5,91 5,55
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,18 0,36 0,92 0,98 1,52 1,38
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,37 1,98 3,83 5,36 7,43 6,93

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,17 1,61 2,91 4,33 5,84 5,47
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,18 0,35 0,90 0,94 1,47 1,32
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,35 1,96 3,81 5,27 7,31 6,79

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 798,6 914,3 2.038,0 2.496,4 3.375,4 3.272,2
Investeringar i anläggningstillgångar -336,7 -329,6 -1.091,1 -1.074,0 -1.496,0 -1.408,5
Återföring av avskrivningar 408,2 377,2 1.146,6 1.129,4 1.509,7 1.270,3
Förändring av kundfordringar -774,2 -280,6 -1.127,8 -534,9 -311,8 -424,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 758,5 343,4 587,9 26,9 550,5 215,2
Rörelsens kassaflöde 854,4 1.024,7 1.553,6 2.043,8 3.627,8 2.924,6
Rörelsens kassaflöde, % 107 112 76 82 107 89
Betalda finansiella intäkter och kostnader -123,0 -93,1 -382,0 -307,2 -445,3 -502,2
Betald inkomstskatt -156,8 -232,2 -495,9 -553,9 -796,9 -428,3
Fritt kassaflöde 574,6 699,4 675,7 1.182,7 2.385,6 1.994,1
Fritt kassaflöde, % 4) 112 111 58 73 113 96
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -32,8 -1,2 -275.1 -646,2 -843,0 -686,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3.125,3 -755,7 2.552,7 -1.822,5 -3.313,5 -2.040,1
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 3.667,1 -57,5 2.953,3 -1.286,0 -1.770,9 -732,0
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter 10) -1.727,2 104,0 -1.251,0 349,9 2.026,2 -595,5
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 1.939,9 46,5 1.702,3 -936,1 255,3 -1.327,5

Kassaflöde MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 911,1 1.028,5 1.766,3 2.252,6 3.877,3 3.359,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter 10) 24,3 245,3 563,4 634,7 965,9 1.093,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 935,4 1.273,8 2.329,7 2.887,3 4.843,2 4.453,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter -369,3 -330,3 -1.365,7 -1.716,1 -2.334,7 -2.051,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter 10) -211,6 -175,3 -676,4 -591,7 -1.060,6 -2.234,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter -580,9 -505,6 -2.042,1 -2.307,8 -3.395,3 -4.285,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter 3.125,3 -755,7 2.552,7 -1.822,5 -3.313,5 -2.040,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter 10) -1.539,9 34,0 -1.138,0 306,9 2.120,9 544,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter 1.585,4 -721,7 1.414,7 -1.515,6 -1.192,6 -1.495,3
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 3.667,1 -57,5 2.953,3 -1.286,0 -1.770,9 -732,0
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter 10) -1.727,2 104,0 -1.251,0 349,9 2.026,2 -595,5
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 1.939,9 46,5 1.702,3 -936,1 255,3 -1.327,5

Noterna 1 – 4 och 10 hänvisar till sidorna 18 och 19.
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Förändring av nettoskuld MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Ingående balans -12.829,7 -13.560,5 -11.944,8 -10.633,1 -10.633,1 -9.082,5
Effekt av byte av redovisningsprincip - - - -3,8 -3,8 -1.604,3
Ingående balans justerad i enlighet med ny princip -12.829,7 -13.560,5 -11.944,8 -10.636,9 -10.636,9 -10.686,8
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 1.939,9 46,5 1.702,3 -936,1 255,3 -1.327,5
Förändring av lån, alla verksamheter -1.585,4 721,7 -2.692,4 420,4 97,4 765,2
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräknings-
differenser, alla verksamheter 354,5 768,2 -990,1 -515,7 352,7 -562,3
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 2) -23,2 12,2 -15,3 41,6 51,8 -
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter -126,8 168,0 325,0 -1.501,1 -1.712,4 616,0
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter 1.632,4 - 1.632,4 - - -
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter 1.836,9 948,4 952,0 -1.975,2 -1.307,9 53,7
Utgående balans -10.992,8 -12.612,1 -10.992,8 -12.612,1 -11.944,8 -10.633,1

  

Sysselsatt kapital och finansiering
MSEK 30 sep 2006 30 jun 2006 31 dec 2005 30 sep 2005 30 jun 2005 31 dec 2004

Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 6.512,4 6.337,7 5.923,7 6.294,4 6.459,3 5.265,4
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 5) 11 10 10 11 11 10
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 6) 47 49 60 58 57 64
Goodwill, kvarvarande verksamheter 14.692,9 14.544,9 15.317,6 15.268,7 15.354,5 13.352,5
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, kvarvarande 
verksamheter 446,1 414,3 359,3 278,9 303,8 212,3
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 177,2 176,0 178,6 177,4 178,5 -
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 21.828,6 21.472,9 21.779,2 22.019,4 22.296,1 18.830,2
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 7) 13 14 16 15 15 17
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter - 4.980,6 4.738,5 4.390,5 4.288,8 3.569,0
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 21.828,6 26.453,5 26.517.7 26.409,9 26.584,9 22.399,2
Nettoskuld, alla verksamheter -10.992,8 -12.829,7 -11.944,8 -12.612,1 -13.560,5 -10.633,1
Eget kapital, alla verksamheter 10.835,8 13.623,8 14.572,9 13.797,8 13.024,4 11.766,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter  8) 1,01 0,94 0,82 0,91 1,04 0,90

 

Balans
MSEK 30 sep 2006 30 jun 2006 31 dec 2005 30 sep 2005 30 jun 2005 31 dec 2004

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14.692,9 16.976,2 17.792,4 17.478,2 17.590,0 15.301,9
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 446,1 677,6 638,5 553,0 589,4 433,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 178,9 310,0 313,3 293,2 293,6 268,6
Materiella anläggningstillgångar 4.783,8 6.227,4 5.941,5 6.002,1 6.149,5 5.820,0
Andelar i intressebolag 177,2 176,0 178,6 177,4 178,5 -
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.172,8 1.960,9 2.135,6 1.913,1 2.013,4 1.882,9
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.231,3 1.268,3 1.166,8 1.259,2 1.400,7 138,2
Summa anläggningstillgångar 23.683,0 27.596,4 28.166,7 27.676,2 28.215,1 23.844,8
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 12.079,4 14.149,7 13.974,9 13.838,0 13.777,3 11.884,8
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 125,0 257,2 668,5 722,2 678,0 -
Likvida medel 4.483,2 3.161,3 3.470,8 2.245,6 2.207,1 3.120,4
Summa omsättningstillgångar 16.687,6 17.568,2 18.114,2 16.805,8 16.662,4 15.005,2
SUMMA TILLGÅNGAR  3) 40.370,6 45.164,6 46.280,9 44.482,0 44.877,5 38.850,0

MSEK 30 sep 2006 30 jun 2006 31 dec 2005 30 sep 2005 30 jun 2005 31 dec 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 10.835,4 13.614,2 14.571,4 13.796,4 13.023,7 11.749,5
Minoritetsintressen 0,4 9,6 1,5 1,4 0,7 16,6
Summa eget kapital  3) 10.835,8 13.623,8 14.572,9 13.797,8 13.024,4 11.766,1
Soliditet, % 27 30 31 31 29 30
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 87,7 90,2 99,1 37,2 41,9 90,8
Räntebärande långfristiga skulder 7.353,8 7.365,8 7.635,2 7.683,7 7.845,2 10.141,8
Icke räntebärande avsättningar 2.273,8 2.117,0 2.449,8 2.407,6 2.538,4 2.200,4
Summa långfristiga skulder 9.715,3 9.573,0 10.184,1 10.128,5 10.425,5 12.433,0
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 10.341,0 11.817,1 11.908,2 11.400,3 11.426,5 10.901,0
Räntebärande kortfristiga skulder 9.478,5 10.150,7 9.615,7 9.155,4 10.001,1 3.749,9
Summa kortfristiga skulder 19.819,5 21.967,8 21.523,9 20.555,7 21.427,6 14.650,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3) 40.370,6 45.164,6 46.280,9 44.482,0 44.877,5 38.850,0

Noterna 2 – 3 och 5 – 8 hänvisar till sidorna 18 och 19.
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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 3) 
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 3)

Summa intäkter och kostnader för perioden

Förändringar i eget kapital framgår av not 9.

Data per aktie
SEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Börskurs vid utgången av perioden, kvarvarande verksamheter 1) 92,00 82,00 92,00 82,00 90,00 76,00
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter 1,19 1,62 2,91 4,38 5,91 5,55
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter 0,18 0,36 0,92 0,98 1,52 1,38
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter 1,37 1,98 3,83 5,36 7,43 6,93
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter 1,17 1,61 2,91 4,33 5,84 5,47
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter 0,18 0,35 0,90 0,94 1,47 1,32
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter 1,35 1,96 3,81 5,27 7,31 6,79
Utdelning - - - - 3,50 3,00
P/E-tal efter utspädning, kvarvarande verksamheter - - - - 15 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 379.614.554 375.015.400 379.614.554 375.015.400 375.015.400 382.408.810
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 375.015.400 375.015.400 375.015.400 379.944.340 378.712.105 382.408.810

1) Aktiekursen omräknades efter utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB.

Noterna 3 och 9 hänvisar till sidorna 18 och 19.

30 sep 2006 31 dec 2005 30 sep 2005

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

Hänförligt till 
moder-

bolagets 
aktieägare

Minoritets-
intressen Summa

82,6 - 82,6 -198,2 - -198,2 -109,8 - -109,8
9,1 - 9,1 11,2 - 11,2 - - -

229,4 - 229,4 -544,6 - -544,6 -478,0 - -478,0
-566,8 -1,3 -568,1 1.939,2 1,3 1.940,5 1.774,9 1,3 1.776,2
-245,7 -1,3 -247,0 1.207,6 1,3 1.208,9 1.187,1 1,3 1.188,4

1.400,0 1,6 1.401,6 2.712,2 1,5 2.713,7 1.957,7 1,4 1.959,1
1.154,3 0,3 1.154,6 3.919,8 2,8 3.922,6 3.144,8 2,7 3.147,5
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Divisionsöversikt januari – september 2006 och 2005 
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2006 tillägget till IAS 19, vilket innebär att aktuariella vinster och förluster nu omedelbart redovisas. Jämförelsetalen för
2005 har justerats. Påverkan på resultaträkningen för de första nio månaderna 2005 är begränsad till en ökning av rörelseresultatet i Security Services Europe om 1 MSEK.
Alla divisioner inklusive Övrigt, har påverkats vad avser operativt sysselsatt kapital och därmed sysselsatt kapital. All skatt hänförlig till justeringarna redovisas under Övrigt.

Koncernen tillämpar från och med den 29 september 2006 IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avvecklade verksamheter, för de två tidigare primärsegmenten 
Direct och Securitas Systems. Ytterligare information framgår under rubriken Redovisningsprinciper på sidan 12 – 13 och av not 10 Avvecklade verksamheter på sidan 
19–20.

Januari–september 2006
MSEK

Security 
Services 

USA

Security 
Services 
Europe Övrigt

Totalt
Security
Services

Cash 
Handling 
Services

Avvecklade 
verksamheter

 Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 16.363 20.318 33 36.714 8.629 - - 45.343
Försäljning, intern - 28 - 28 1 - -29 -
Total försäljning 16.363 20.346 33 36.742 8.630 - -29 45.343
Organisk försäljningstillväxt, % 6 6 - 6 6 - - 6
Rörelseresultat före avskrivningar 805 1.394 -388 1 1.811 227 2 - - 2.038 3

Rörelsemarginal, % 4,9 6,9 - 4,9 2,6 - - 4,5
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella anläggningstillgångar -23 -39 0 -62 -10 - - -72
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - -1 - -1 - - - -1
Rörelseresultat efter avskrivningar 782 1.354 -388 1.748 217 - - 1.965

Operativt sysselsatt kapital 1.380 1.922 706 4.008 2.505 - - 6.513
Operativt sysselsatt kapital, i % av försäljning 6 7 - 8 22 - - 11
Goodwill 6.336 5.680 8 12.024 2.669 - - 14.693
Förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar 49 379 0 428 18 - - 446
Andelar i intressebolag - - 177 177 - - - 177
Sysselsatt kapital 7.765 7.981 891 16.637 5.192 - - 21.829
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 24 - 16 6 - - 13
    
1) I rörelseresultat före och efter avskrivningar under Övrigt ingår -184 MSEK, vilket avser ej återkommande poster (börsnoteringskostnader och kostnader för avveckling 
av huvudkontorsfunktioner i Feltham). Justerat för dessa ej återkommande poster skulle rörelsresultat före avskrivningar ha uppgått till 1.995 MSEK för den totala verksam-
heten inom Security Services. Den justerade rörelsermarginalen skulle ha uppgått till 5,4 procent.
2) I rörelseresultat före och efter avskrivningar under Cash Handling Services ingår -373 MSEK avseende reservering för Welo-fordran. Justerat för denna ej återkommade 
post skulle rörelseresultat före avskrivningar ha uppgått till 600 MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,0 procent.
3) Det för ej återkommande poster justerade rörelseresultatet före avskrivningar skulle för den totala verksamheten inom Security Services och Cash Handling Services ha 
uppgått till 2.595 MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,7 procent.

Januari–september 2005
MSEK

Security 
Services 

USA

Security 
Services 
Europe Övrigt

Totalt
Security
Services

Cash 
Handling 
Services

Avvecklade 
verksamheter

 Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 15.636 18.482 32 34.150 8.613 - - 42.763
Försäljning, intern - 18 - 18 8 - -26 -
Total försäljning 15.636 18.500 32 34.168 8.621 - -26 42.763
Organisk försäljningstillväxt, % 3 5 - 4 3 - - 4
Rörelseresultat före avskrivningar 749 1.343 -182 1.910 586 - - 2.496
Rörelsemarginal, % 4,8 7,3 - 5,6 6,8 - - 5,8
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella anläggningstillgångar -24 -30 0 -54 -20 - - -74
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader - -1 - -1 - - - -1
Rörelseresultat efter avskrivningar 725 1.312 -182 1.855 566 - - 2.421

Operativt sysselsatt kapital 1.232 1.384 899 3.515 2.784 - -5 6.294
Operativt sysselsatt kapital, i % av försäljning 6 6 - 8 24 - - 11
Goodwill 6.862 5.507 9 12.378 2.891 - - 15.269
Förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar 40 178 1 219 60 - - 279
Andelar i intressebolag - - 177 177 - - - 177
Sysselsatt kapital 8.134 7.069 1.086 16.289 5.735 - -5 22.019
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter - - - - - 4.390 - 4.390
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 8.134 7.069 1.086 16.289 5.735 4.390 -5 26.409
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12 27 - 16 14 - - 15
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Noter

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

jul – sep jan – sep
Försäljning, MSEK 2006 2005 % Försäljning, MSEK 2006 2005 %

Total försäljning 15.369 14.976 3 Total försäljning 45.343 42.763 6

Förvärv/avyttringar -293 -222 Förvärv/avyttringar -661 -743

Valutaförändring från 2005 535 - Valutaförändring från 2005 -279 -

Organisk försäljning 15.611 14.754 6 Organisk försäljning 44.403 42.020 6

jul – sep jan – sep
Rörelseresultat, MSEK 2006 2005 % Rörelseresultat, MSEK 2006 2005 %

Rörelseresultat 798 914 -13 Rörelseresultat 2.038 2.496 -18

Valutaförändring från 2005 33 - Valutaförändring från 2005 -3 -

Rörelseresultat 831 914 -9 Rörelseresultat 2.035 2.496 -18

jul – sep jan – sep
Resultat före skatt, MSEK 2006 2005 % Resultat före skatt, MSEK 2006 2005 %

Resultat före skatt 629 782 -20 Resultat före skatt 1.542 2.109 -27

Valutaförändring från 2005 31 - Valutaförändring från 2005 3 -

Resultat före skatt 660 782 -16 Resultat före skatt 1.545 2.109 -27

Not 2 Omvärdering av finansiella instrument, kvarvarande verksamheter
Omvärdering av finansiella instrument enligt IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och värdering redovisas i resultaträkningen på raden Omvärdering av finansiella 
instrument enligt; juli – september  2006 -17,8 MSEK, juli – september 2005 11,9 MSEK, januari – september 2006 -27,8 MSEK, januari – september 2005 41,3 MSEK och 
januari – december 2005 36,2 MSEK samt för kassaflödessäkringar på raden Kassaflödessäkringar efter skatt i Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader enligt; 
juli – september 2006 3,8 MSEK (5,4 MSEK före skatt), januari – september 2006 9,1 MSEK (12,5 MSEK före skatt) och januari – december 2005 11,2 MSEK (15,6 MSEK 
före skatt). Det belopp som anges i specifikationen till Förändring av nettoskuld är den totala omvärderingen redovisad via resultaträkningen och redogörelse över redovisade 
intäkter och kostnader före skatt.

Not 3 Tillägg till IAS 19, alla verksamheter
Som framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, tillämpar koncernen tillägget till IAS 19 vilket innebär att aktuariella vinster och förluster omedelbart redovisas via redogö-
relse över redovisade intäkter och kostnader. Effekten på koncernen avseende denna förändring redovisas nedan:

Effekt på perioden:

MSEK jan – dec 2005 jan – sep 2005 jan – dec 2004

Resultat före skatt 1,5 1,4 0,9

Nettoresultat för året/perioden 1,1 1,0 0,6

Eget kapital före skatt -306,1 -167,1 -113,7

Eget kapital efter skatt -197,1 -108,8 -76,8

Varav redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader -198,2 -109,8 -77,4

Varav redovisat som ökning av nettoresultat 1,1 1,0 0,6

Ackumulerad effekt 2004 – 2005:

MSEK jan – dec 2005 jan – sep 2005 jan – dec 2004

Eget kapital före skatt -419,8 -280,8 -113,7

Eget kapital efter skatt -273,9 -185,6 -76,8

Påverkan på operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital -273,9 -185,6 -76,8

Effekt på summa tillgångar -7,7 -8,9 7,3

Effekt på summa eget kapital och skulder -7,7 -8,9 7,3

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

Not 8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Not 9 Förändringar i eget kapital
 30 sep 2006 31 dec 2005 30 sep 2005

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 2006/2005 1) 14.571,4 1,5 14.572,9 11.749,5 16,6 11.766,1 11.749,5 16,6 11.766,1
Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 39 - - - -2,7 - -2,7 -2,7 - -2,7
Ingående balans justerad i enlighet med ny princip 14.571,4 1,5 14.572,9 11.746,8 16,6 11.763,4 11.746,8 16,6 11.763,4
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 82,6 - 82,6 -198,2 - -198,2 -109,8 - -109,8
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter 9,1 - 9,1 11,2 - 11,2 - - -
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter 229,4 - 229,4 -544,6 - -544,6 -478,0 - -478,0
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter -566,8 -1,3 -568,1 1.939,2 1,3 1.940,5 1.774,9 1,3 1.776,2
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital -245,7 -1,3 -247,0 1.207,6 1,3 1.208,9 1.187,1 1,3 1.188,4
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 1.400,0 1,6 1.401,6 2.712,2 1,5 2.713,7 1.957,7 1,4 1.959,1
Summa intäkter och kostnader för perioden 1.154,3 0,3 1.154,6 3.919,8 2,8 3.922,6 3.144,8 2,7 3.147,5
Transaktioner med minoritetsintressen - - - - -17,9 -17,9 - -17,9 -17,9
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare -1.277,7 - -1.277,7 -1.095,2 - -1.095,2 -1.095,2 - -1.095.2
Utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems 2) -3.612,6 -1,4 -3.614,0 - - - - - -
Utgående balans 30 september 2006/2005 och 
31 december 2005 10.835,4 0,4 10.835,8 14.571,4 1,5 14.572,9 13.796,4 1,4 13.797,8

1)  Justerat för införandet av tillägg till IAS 19 med omedelbar redovisning av aktuariella vinster och förluster. 
2)  Information om fördelningen av nettotillgångar finns i not 10 på sidan 20.
Eget kapital i moderbolaget uppgick till 23.414,2 MSEK per 30 september 2006, varav bundet eget kapital uppgick till 7.727,7 MSEK och fritt eget kapital till 15.686,5 MSEK 
(inklusive periodens nettoresultat). Utdelningen av aktier i Securitas Direct AB och Securitas Systems AB uppgick till -8.519,2 MSEK.
   
Not 10 Avvecklade verksamheter
Avvecklade verksamheter definieras som de två förutvarande primärsegmenten Direct och Securitas Systems (Systems), såsom de redovisades i Securitas-koncernen. De 
två förutvarande primärsegmenten Direct och Systems skiljer sig från de fristående noterade bolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Primärsegmenten 
har redovisats i enlighet med IAS 14 Rapportering för segment. Rapportering för segment skiljer sig från redovisning som fristående bolag genom att:

• Segmentsrapportering är begränsad till rörelseresultatnivån och exkluderar vissa koncerninterna transaktioner som inte är av operativ natur.
• Som en konsekvens av detta exkluderar segmentsrapportering finansiella poster och skatt.
• De justeringar som skett av de konsoliderade finansiella rapporterna för Securitas-koncernen är baserade på historiska data för segmenten och som redan publicerats 

samt justeringar för finansiella poster och skatt hänförligt till segmenten. Dessa poster redovisades tidigare under rubriken Övrigt.
• Total försäljning har justerats för koncernintern försäljning till och från Direct och Systems. Denna justering påverkar såväl koncernintern försäljning som tidigare redo-

visades av Direct och Systems, såväl som i de kvarvarande verksamheterna samt den eliminering av koncernintern försäljning som ingått under rubriken Elimineringar.
• Rörelseresultat före och efter avskrivningar har justerats för den koncerninterna marginalen som var hänförlig till kombinationskontrakt mellan Security Services Europe 

och Securitas Systems. Den koncerninterna marginalen ingick tidigare under rubriken Elimineringar.

Sammanfattningsvis har justeringar i enlighet med IFRS 5 tillämpats enligt följande:

• Resultaträkningen för Securitas-koncernen inkluderar nettoresultat från Direct och Systems till och med den 29 september 2006.
• Nettoresultat från Direct och Systems till och med 29 septenber 2006 ingår på raden Nettoresultat, avvecklade verksamheter i koncernens resultaträkning. Detta innebär 

att det till Direct och Systems hänförliga resultatet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden Nettoresultat, avvecklade verksamheter. En specifikation 
till Nettoresultat från avvecklade verksamheter återfinns nedan på sidan 20.

• Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i koncernens resultaträkning.
• Kassaflödespåverkan från Direct och Systems till och med den 29 september 2006 ingår på raden Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter i koncernens operativa 

kassaflöde. Detta innebär att det till Direct och Systems hänförliga kassaflödet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden Periodens kassaflöde, 
avvecklade verksamheter. Det i sammandrag återgivna kassaflödet för koncernen enligt IAS 12 har inte justerats och effekterna från avvecklade verksamheter redovisas 
under Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter, Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter och Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter.

• Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i koncernens operativa kassaflöde och i det i sammandrag återgivna kassaflödet för koncernen enligt IAS 12.
• Påverkan från utdelningen på den utgående balansen för nettoskulden framgår av raden Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter i specifikationen Förändring 

av nettoskuld på sidan 15.
• Balansräkningen per den 30 september 2006 exkluderar alla poster hänförliga till Direct och Systems.
• Balanser som tidigare ej varit hänförliga till segmenten såsom aktuell och uppskjuten skatt, upplupna räntor, nettoskuld samt eget kapital, och som tidigare ingått under 

rubriken Övrigt har också exkluderats eftersom de legalt är balanser som tillhör de nya bolagen.
• Jämförelsetalen för balansräkningen, har i enlighet med IFRS 5, inte justerats. Dock särredovisas segmentsbalanser för jämförelsetal i specifikationerna Sysselsatt kapital 

och finansiering på sidan 15 och Divisionsöversikt på sidan 17. De nettotillgångar (operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital) som tidigare ingick i segmenten 
Direct och Systems redovisas som Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter.

• Nyckeltal har räknats om där så varit tillämpligt.
• Information om balansposter hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29 september 2006 framgår nedan på sidan 20. Motsvarande effekt på eget kapital i  

Securitas-koncernen framgår på raden Utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems i not 9 Förändringar i eget kapital på sidan 19.

I tabellerna nedan framgår följande information.

• Resultaträkning i sammandrag för avvecklade verksamheter för 1 januari – 29 september 2006.
• Kassaflöde i sammandrag för avvecklade verksamheter för 1 januari – 29 september 2006.
• Specifikation till resultaträkning i sammandrag för 1 januari – 29 september 2006.
• Tillgångar och skulder hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29 september 2006.
• Sysselsatt kapital och finansiering hänförlig till avvecklade verksamheter per den 29 september 2006.
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Not 10 (forts.)

Resultat MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Total försäljning 2.176,4 1.898,7 6.511,3 5.539,7 7.813,0 6.282,5
Rörelseresultat före avskrivningar 192,6 220,5 599,6 608,6 919,7 755,1
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -6,1 -5,5 -18,4 -18,0 -24,4 -14,2
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -0,8 -6,7 -14,3 -28,9 -34,0 -3,5
Rörelseresultat efter avskrivningar 185,7 208,3 566,9 561,7 861,3 737,4
Finansiella intäkter och kostnader -15,4 -12,1 -36,2 -26,6 -39,9 -16,0
Resultat före skatt 170,3 196,2 530,7 535,1 821,4 721,4
Skatt -102,7 -65,4 -192,2 -177,8 -265,7 -218,3
Nettoresultat för perioden 67,6 130,8 338,5 357,3 555,7 503,1

Kassaflöde MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,3 245,3 563,4 634,7 965,9 1.093,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -211,6 -175,3 -676,4 -591,7 -1.060,6 -2.234,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1.539,9 34,0 -1.138,0 306,9 2.120,9 544,8
Periodens kassaflöde -1.727,2 104,0 -1.251,0 349,9 2.026,2 -595,5

Specifikation till resultat MSEK jul-sep 2006 jul-sep 2005 jan-sep 2006 jan-sep 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Total försäljning  
Securitas Systems och Direct 2.326,9 2.066,3 6.952,6 6.051,3 8.504,0 6.872,0
Koncernintern försäljning -150,5 -167,6 -441,3 -511,6 -691,0 -589,5
Total försäljning 2.176,4 1.898,7 6.511,3 5.539,7 7.813,0 6.282,5

Rörelseresultat före avskrivningar
Securitas Systems och Direct 197,0 221,9 608,0 613,7 926,3 755,1
Koncernintern marginal -4,4 -1,4 -8,4 -5,1 -6,6 0,0
Rörelseresultat före avskrivningar 192,6 220,5 599,6 608,6 919,7 755,1

Rörelseresultat efter avskrivningar
Securitas Systems och Direct 190,1 209,7 575,3 566,8 867,9 737,4
Koncernintern marginal -4,4 -1,4 -8,4 -5,1 -6,6 0,0
Rörelseresultat efter avskrivningar 185,7 208,3 566,9 561,7 861,3 737,4

Tillgångar och skulder MSEK 29 sep 2006

Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 263,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 121,0
Materiella anläggningstillgångar 1.513,4
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 128,6
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 3,1
Icke räntebärande omsättningstillgångar 3.037,0
Likvida medel 639,5
Summa tillgångar 8.219,7

Icke räntebärande långfristiga skulder 1,1
Räntebärande långfristiga skulder 2.201,3
Icke räntebärande avsättningar 227,6
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2.102,0
Räntebärande kortfristiga skulder 73,7
Summa skulder 4.605,7
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0

Sysselsatt kapital och finansiering MSEK 29 sep 2006

Operativt sysselsatt kapital 2.469,3
Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 263,6
Sysselsatt kapital 5.246,4

Nettoskuld -1.632,4
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0
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Not 11 Kvarvarande verksamheter per kvartal 2005-2006

Tabellen visar Securitas-koncernen justerad för avvecklade verksamheter per kvartal (period och ackumulerat)

Resultat MSEK Kv1 2005 Kv2 2005 H1 2005 Kv3 2005 9M 2005 Kv4 2005 Helår 2005 Kv1 2006 Kv2 2006 H1 2006 Kv3 2006 9M 2006

Försäljning 13.081,1 13.871,3 26.952,4 14.531,7 41.484,1 15.317,0 56.801,1 14.804,1 14.801,2 29.605,3 15.076,8 44.682,1
Försäljning, förvärv 404,7 430,7 835,4 443,9 1.279,3 120,2 1.399,5 143,8 224,4 368,2 292,7 660,9
Total försäljning 13.485,8 14.302,0 27.787,8 14.975,6 42.763,4 15.437,2 58.200,6 14.947,9 15.025,6 29.973,5 15.369,5 45.343,0
Organisk försäljningstillväxt, % 3 4 3 4 4 5 4 5 6 6 6 6
Rörelseresultat före avskrivningar 768,2 813,9 1.582,1 914,3 2.496,4 879,0 3.375,4 799,0 440,4 1.239,4 798,6 2.038,0
Rörelsemarginal, % 5,7 5,7 5,7 6,1 5,8 5,7 5,8 5,3 2,9 4,1 5,2 4,5
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anlägg-
ningstillgångar -24,0 -24,4 -48,4 -25,8 -74,2 -23,9 -98,1 -23,6 -23,2 -46,8 -25,3 -72,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,9 -0,2 -1,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,5
Rörelseresultat efter avskrivningar 744,0 789,3 1.533,3 888,0 2.421,3 854,9 3.276,2 775,2 417,1 1.192,3 773,1 1.965,4
Finansiella intäkter och kostnader -115,7 -131,9 -247,6 -117,8 -365,4 -117,8 -483,2 -119,3 -151,0 -270,3 -126,3 -396,6
Omvärdering av finansiella instrument 36,7 -7,3 29,4 11,9 41,3 -5,1 36,2 -1,8 -8,2 -10,0 -17,8 -27,8
Resultatandel i intressebolag - 11,3 11,3 0,2 11,5 0,3 11,8 0,4 0,3 0,7 0,4 1,1
Resultat före skatt 665,0 661,4 1.326,4 782,3 2.108,7 732,3 2.841,0 654,5 258,2 912,7 629,4 1.542,1
Nettomarginal, % 4,9 4,6 4,8 5,2 4,9 4,7 4,9 4,4 1,7 3,0 4,1 3,4
Skatt -159,9 -159,0 -318,9 -188,0 -506,9 -176,1 -683,0 -203,3 -80,2 -283,5 -195,5 -479,0
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 505,1 502,4 1.007,5 594,3 1.601,8 556,2 2.158,0 451,2 178,0 629,2 433,9 1.063,1
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter 100,7 125,8 226,5 130,8 357,3 198,4 555,7 154,5 116,4 270,9 67,6 338,5
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 605,8 628,2 1.234,0 725,1 1.959,1 754,6 2.713,7 605,7 294,4 900,1 501,5 1.401,6
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