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Securitas AB
Delårsrapport
Januari – juni 2006 

7 procent organisk försäljningstillväxt och positiv underliggande resultatutveckling 
i alla divisioner – Helårsprognosen för 2006 kvarstår

 • Skapandet och börsnoteringen av Securitas Systems och Securitas Direct fortgår enligt plan och kommer att ske 
den 29 september 2006. 

• Börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services kommer att äga rum under 2007. Den möjliga avyttringen har 
avbrutits. Som en del av börsnoteringsprocessen har Håkan Ericson utsetts till ny VD i Loomis Cash Handling Services 
AB, med placering i Stockholm. Vidare har en reservering gjorts om -40,4 MEUR (-373 MSEK) avseende Welo-fordran 
som uppkom i den avyttrade tyska värdehanteringsverksamheten. Welo-fordran har tidigare anmälts som ett försäkrings-
krav, vilket kommer att fortsätta drivas enligt plan. 

• Börsnoteringskostnaderna för alla tre nya företag uppgick för första halvåret till -78 MSEK, varav -23 MSEK är 
hänförliga till finansiella kostnader. De uppskattade totala kostnaderna för projektet uppgår till cirka -220 MSEK, varav 
-23 MSEK är hänförliga till finansiella kostnader. 

• Försäljningen i det andra kvartalet ökade med 7 procent till 17.241 MSEK (16.234), justerat för valutakursförändringar, 
förvärv och avyttringar. Under det första halvåret ökade försäljningen med 7 procent till 34.308 MSEK (31.429), justerat 
för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.

• Rörelseresultat före avskrivningar var 646 MSEK (1.032) i det andra kvartalet. Justerat för börsnoteringskostnader och 
Welo-reserveringen var den reella förändringen av rörelseresultatet en ökning med 4 procent och rörelsemarginalen var  
6,1 procent (6,4).  Under det första halvåret var rörelseresultatet 1.646 MSEK (1.970). Justerat för börsnoteringskostnader 
och Welo-reserveringen var den reella förändringen av rörelseresultatet en ökning med 3 procent och rörelsemarginalen 
var 6,0 procent (6,3).

• Resultat före skatt var 449 MSEK (847) i det andra kvartalet. Justerat för börsnoteringskostnader och Welo-reserve-
ringen var den reella förändringen av resultat före skatt en ökning med 6 procent. Under det första halvåret var resultat 
före skatt 1.273 MSEK (1.665). Justerat för börsnoteringskostnader, Welo-reserveringen och den negativa effekten från 
omvärderingen av finansiella instrument, 39 MSEK, var den reella förändringen av resultat före skatt en ökning med 4 
procent.

• Nettoresultatet var 294 MSEK (628) i det andra kvartalet. Under det första halvåret var nettoresultatet 900 MSEK 
(1.234).

• Vinst per aktie var 0,80 SEK (1,69) i det andra kvartalet. Under det första halvåret var vinst per aktie 2,46 SEK 
(3,32).

Koncernchef Thomas Berglunds kommentarer

”Koncernen har stark organisk försäljningstillväxt och stabil underliggande vinstutveckling. Detta har åstad-
kommits samtidigt som vi skapar tre nya börsnoterade företag, vilket visar styrkan i Securitas organisation. 
Koncernen är på rätt väg mot stark organisk försäljningstillväxt för helåret och resultat före skatt förväntas 
öka i linje med föregående års ökning, exklusive icke återkommande kostnader” 
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Finansiella nyckeltal 

    Justerat3)  Justerat3)

MSEK Kv2 2006 Kv2 2006 Kv2 20054)   H1 2006 H1 2006 H1 20054) 

Total försäljning 17.241 17.241 16.234 34.308 34.308 31.429
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 7 7 5 7 7 4
Total förändring, % 6 6 - 9 9 -

Rörelseresultat före avskrivningar 646 1.054 1.032 1.646 2.074 1.970
Rörelsemarginal, % 3,7 6,1 6,4 4,8 6,0 6,3
Reell förändring, % 2) -36 4 7 -18 3 8
Total förändring, % -37 2 - -16 5 -

Resultat före skatt 449 880 847 1.273 1.763 1.665
Reell förändring, % 2) -45 6 4 -25 4 9
Total förändring, % -47 4 - -24 6 -

Nettoresultat 294 - 628 900 - 1.234

Fritt kassaflöde 333 - 274 228 - 540
% av justerat resultat 114 - 40 24 - 42

Operativt sysselsatt kapital - - - 8.624 - 8.227
Operativt sysselsatt kapital i % av 
försäljning - - - 12 - 13

Sysselsatt kapital - - - 26.454 - 26.585
Avkastning på sysselsatt kapital, % - - - 15 - 16

Vinst per aktie efter skatt, SEK 0,80 - 1,69 2,46 - 3,32

1) Justerad för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.   2) Justerat för valutakursförändringar.   3)  Rörelseresultat och rörelse-
marginal justerade för börsnoteringskostnader och Welo reserveringen. Resultat före skatt justerat för börsnoteringskostnader, Welo 
reserveringen och effekten av omvärdering av finansiella instrument (justeringen för omvärderingen av finansiella instrument avser endast 
första halvåret 2006). Se sidan 3 för ytterligare information.  4) Justerat för tillägg till IAS 19.

Organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginalutveckling

Kv2 2006 H1 2006

MSEK

Organisk 
försälj-

ningstill-
växt %

Rörelse-
marginal, 

%

Rörelse-
marginal-

förändring 
%-enh.

Organisk 
försälj-

ningstill-
växt %

Rörelse-
marginal, 

%

Rörelse-
marginal-

förändring 
%-enh.

Security Services USA 7 5,0 0,3 6 4,8 0,2

Security Services Europe 7 6,4 -0,6 6 6,6 -0,7

Securitas Systems 4 9,8 -1,5 7 9,6 -0,7
Direct 24 7,0 -1,6 24 7,6 -1,2

Cash Handling Services 6 -6,0 -12,7 6 0,2 -6,1

Koncernen 7 3,7 -2,7 7 4,8 -1,5

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 och telefonkonferens
Informationsmöte kommer att hållas den 10 augusti 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  
http://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=4841130700&Conf=171462  

och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0025.

Mötet visas också på webben på www.securitasgroup.com

För en inspelad version av informationsmötet var god ring: 
+44 (0) 20 7031 4064 eller +46 (0) 8 505 203 33. Kod 712104.
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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.

KONCERNENS UTVECKLING

Försäljning och resultat för koncernen april – juni 2006
Försäljningen uppgick till 17.241 MSEK (16.234). Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent, 
en ökning med 2 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2005. 

Rörelseresultat före avskrivningar var 646 MSEK (1.032), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en minskning med 36 procent jämfört med 2005. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet om  
-35 MSEK och Welo reserveringen om -373 MSEK var den reella förändringen i rörelseresultatet en 
ökning med 4 procent, jämfört med andra kvartalet 2005. Rörelseresultatet påverkades också negativt 
med 35 MSEK hänförliga till en minskning av resultatet för flygplatssäkerhetsverksamheten i Europa, 
jämfört med andra kvartalet 2005. 

Rörelsemarginalen var 3,7 procent (6,4). Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet och Welo 
reserveringen var rörelsemarginalen 6,1 procent.

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader har belastat perioden med -2 MSEK (-18). Omvärderingen 
av finansiella instrument uppgick till -8 MSEK (-7).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -158 MSEK (-140), inklusive -23 MSEK för att bibehålla 
finansiella lånelöften om i samband med börsnoteringsprojektet.

Resultat före skatt var 449 MSEK (847), vilket justerat för valutakursförändringar, var en minskning med 
45 procent. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet om -58 MSEK och Welo reserveringen om 
-373 MSEK var den reella förändringen i resultat före skatt en ökning med 6 procent jämfört med det 
andra kvartalet 2005.

Koncernens skattesats var 34,4 procent (25,8) och orsaken till den temporärt ökade skattesatsen är Welo 
reserveringen. Nettoresultatet var 294 MSEK (628). 

Vinsten per aktie var 0,80 SEK (1,69).

Försäljning och resultat för koncernen januari – juni 2006
Försäljningen uppgick till 34.308 MSEK (31.429). Den organiska försäljningstillväxten förbättrades till 
7 procent (4). 

Rörelseresultat före avskrivningar var 1.646 MSEK (1.970), vilket justerat för valutakursförändringar 
var en minskning med 18 procent jämfört med 2005. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet 
om -55 MSEK och Welo reserveringen om -373 MSEK var den reella förändringen i rörelseresultatet 
en ökning med 3 procent jämfört med första halvåret 2005. Rörelseresultatet påverkades även negativt 
med 65 MSEK, hänförliga till en minskning av resultatet för flygplatssäkerhetsverksamheten i Europa, 
jämfört med första halvåret 2005. Rörelseresultatet för flygplatssäkerhetsverksamheten har stabiliserats 
och förväntas under resten av året bli oförändrat jämfört med 2005.

Rörelsemarginalen var 4,8 procent (6,3). Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet och Welo 
reserveringen var rörelsemarginalen 6,0 procent.

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader främst från förvärvet av Hamilton i USA har belastat 
perioden med -14 MSEK (-23). Omvärderingen av finansiella instrument hade en negativ påverkan om 
39 MSEK jämfört med första halvåret 2005 och uppgick till -10 MSEK (29). 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -291 MSEK (-262), inklusive -23 MSEK  för att bibehålla 
finansiella lånelöften i samband med börsnoteringsprojektet.

Resultat före skatt var 1.273 MSEK (1.665), vilket justerat för valutakursförändringar var en minskning 
med 25 procent. Justerat för kostnader för börsnoteringsprojektet om -78 MSEK, Welo reserveringen 
om -373 MSEK och den negativa påverkan av effekterna av omvärderingen av finansiella instrument 
om 39 MSEK, var den reella förändringen av resultatet före skatt en ökning med 4  procent, jämfört med 
första halvåret 2005. 

Koncernens skattesats var 29,3 procent (25,9) och orsaken till den ökade skattesatsen är Welo reserve-
ringen. Nettoresultatet var 900 MSEK (1.234).

Vinsten per aktie var 2,46 SEK (3,32).
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DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services USA

Security Services USA        April – juni Januari – juni Januari – december

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

Total försäljning 5.360 5.207 10.897 9.981 21.616
Organisk försäljningstillväxt, % 7 3 6 2 4

Rörelseresultat före avskrivningar 268 247 528 464 1.080
Rörelsemarginal, % 5,0 4,7 4,8 4,6 5,0
Reell förändring, % 12 -4 10 -6 6

Operativt sysselsatt kapital - - 1.294 1.009 1.123
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 6 5 5

Sysselsatt kapital - - 7.583 7.954 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 rörelsemarginal 
fortsätter. Med nyckeltal som nyförsäljning och ökning av kontraktsportföljen som är bättre än föregående 
år kommer divisionen att fortsätta den positiva trenden framöver. 

I början av augusti 2006 blev det klart att den nordamerikanska verksamheten behåller och utökar kontraktet 
med General Motors i USA och i Europa. Kontraktet har ett totalt värde om cirka 800 MUSD över fem år 
och inkluderar fysisk bevakning och teknik- och systemsupporttjänster på cirka 150 platser i 21 länder i 
Nordamerika, Europa och Argentina. Detta visar tydligt på fördelen med specialisering och förmågan att 
använda den kombinerade styrkan i Securitasorganisationen i både USA och Europa. Kontraktet börjar 
gälla den 1 januari 2007. 

April – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent under det andra kvartalet. Den förbättrade organiska 
försäljningstillväxten jämfört med 2005 är ett resultat av tillväxten i kontraktsportföljen, speciellt inom 
Nationella kunder. Av de 13 regionerna i USA uppnådde elva (inklusive de tio bevakningsregionerna) 
högre organisk försäljningstillväxt än i det första kvartalet. 

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

Januari – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent under det första halvåret 2006. Försäljningsvolymerna 
nådde en lägsta nivå under det första kvartalet 2005 och den organiska försäljningstillväxten under det 
första halvåret 2006 är därför något högre än vad som förväntas för helåret.

Rörelsemarginalen var 4,8 procent. För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen bli något högre än för 
helåret 2005.

Försäljningen av nya kontrakt var stark med en volymökning om 15 procent jämfört med första halvåret 
2005. Kontraktsportföljen växte med 4 – 5 procent på årsbasis. Priser och löner ökade med 2 procent och 
bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt stabilt över 90 procent. Personalomsättningen var 70 procent, 
vilket är en ökning jämfört med det första kvartalet, främst beroende på en generellt starkare amerikansk 
arbetsmarknad.
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Security Services Europe

Security Services Europe        April – juni Januari – juni Januari – december

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

Total försäljning 6.809 6.207 13.350 12.175 24.996
Organisk försäljningstillväxt, % 7 5 6 5 5

Rörelseresultat före avskrivningar 436 433 878 883 1.874
Rörelsemarginal, % 6,4 7,0 6,6 7,3 7,5
Reell förändring, % 1 2 -2 5 -1

Operativt sysselsatt kapital - - 1.978 1.898 1.288
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 7 8 5

Sysselsatt kapital - - 7.973 7.616 7.165
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) - - 23 25 26

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

Inom Security Services Europe implementerades den nya organisationen under 2005. Verksamheten är 
nu 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. 

I juli 2006 erhöll enheterna Stationär bevakning och Flygplatssäkerhetsverksamhet i Sverige tillsammans ett 
avtal med Luftfartsverket om att tillhandahålla säkerhetslösningar och tekniksupport till de båda flygplat-
serna Arlanda och Bromma i Stockholm. Saab Systems i Sverige valdes som teknikpartner att tillhandahålla 
den tekniska plattformen. Det totala värdet av kontraktet uppgår till cirka 1.000 MSEK över fem år och 
börjar gälla den 1 februari 2007. Kontraktet visar på styrkan i den nya organisationen i Europa. 

April – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent i det andra kvartalet, pådriven av tillväxten i kon-
traktsportföljen. Den organiska försäljningstillväxten har påverkats något positivt av fotbolls-VM i 
Tyskland.

Minskningen i rörelsemarginalen förklaras främst av effekten av kontraktsförluster och prisreduceringar 
i flygplatssäkerhetsverksamheten under 2005 och uppstartskostnader för nya kontrakt. Den negativa på-
verkan i det första kvartalet var 35 MSEK. Övriga verksamheter fortsätter att uppvisa goda resultat, med 
stark organisk försäljningstillväxt inom stationär bevakning i Norge, Danmark, Storbritannien, Spanien, 
Schweiz och Argentina. Mobila tjänster för små kunder uppvisar god organisk försäljningstillväxt, speciellt 
i Norden, Frankrike, Spanien och Belgien.

Januari – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent under det första halvåret 2006. För helåret 2006 för-
väntas den organiska försäljningstillväxten bli i linje med de 5 procent som rapporterades 2005.

Rörelsemarginalen var 6,6 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än första halvåret 2005. Rörelse-
marginalen påverkades negativt av flygplatssäkerhetsverksamheten med 65 MSEK. Flygplatssäkerhets-
verksamheten fortsätter att uppvisa en stark organisk försäljningstillväxt, och rörelseresultatet har nu 
stabiliserats och förväntas fortsätta vara oförändrat under resten av året, jämfört med 2005. 

Den tyska verksamheten har dessutom inte kunnat kompensera för förlusten av några större kontrakt, som 
inträffade under det andra halvåret 2005. Detta påverkade rörelseresultatet med -15 MSEK i det första 
kvartalet 2006. Tyskland har inte kunnat kompensera för dessa förluster under det andra kvartalet och  
rörelseresultatet 2006 förväntas förbli oförändrat jämfört med 2005. Den totala påverkan av förlusterna 
i flygplatssäkerhetsverksamheten 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 4 – 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 36 procent.
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Securitas Systems

Securitas Systems        April – juni Januari – juni Januari – december

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

Total försäljning 1.536 1.443 3.012 2.701 5.798
Organisk försäljningstillväxt, % 4 7 7 6 6

Rörelseresultat före avskrivningar 150 163 289 279 669
Rörelsemarginal, % 9,8 11,3 9,6 10,3 11,5
Reell förändring, % -8 22 3 17 18

Operativt sysselsatt kapital - - 952 711 882
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 15 12 15

Sysselsatt kapital - - 3.571 3.145 3.530
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) - - 19 19 19

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

Inom Securitas Systems ligger fokus på att driva organisk utveckling och på att etablera nya plattformar 
samt att expandera befintliga plattformar. Den organiska utvecklingen omfattar att i ett första steg dela 
upp produktionsorganisationen mellan installation och service. I ett andra steg delas organisationen upp 
i olika kundsegment, där banker och kedjekunder utgör viktiga segment. Parallellt med detta har fokus 
legat på effektiva inköp av komponenter.

Med de nyligen gjorda förvärven av Wornall Electronics, Hamilton och Premier Security i USA är nu 
Securitas Systems en ledande aktör också i USA. I Europa fortsätter Securitas Systems att bygga en 
plattform med speciellt fokus på banker.

April – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent under det andra kvartalet 2006. Den organiska för-
säljningstillväxten var lägre än förväntat och förklaras främst av en tillfälligt lägre installationstakt än 
förväntat. Orderingången fortsätter att vara stark i divisionen. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa 
en ökad installationstakt framöver. 

Rörelsemarginalen var 9,8 procent under det andra kvartalet, vilket är 1,5 procentenheter lägre än 2005. 
Rörelsemarginalen påverkades negativt av kostnader för börsnoteringsprojektet och konsolideringen av 
Hamilton i USA, som har en lägre rörelsemarginal än divisionsgenomsnittet. 

Den positiva utvecklingen i den underliggande amerikanska verksamheten fortsätter med två-
siffrig organisk försäljningstillväxttakt och en ökning av rörelseresultatet över divisionens  
genomsnitt. 

Januari – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent, vilket är 1 procentenhet högre än första halvåret 2005.  
Stora länder som rapporterar organisk försäljningstillväxt över divisionsgenomsnittet var Spanien, USA 
och Tyskland. I Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien var den organiska försäljningstillväxten 
något lägre än divisionsgenomsnittet. 

Rörelsemarginalen var 9,6 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än 2005. Detta förklaras av kostnader 
för börsnoteringsprojektet och konsolideringen av Hamilton i USA, som har en lägre rörelsemarginal än 
divisionsgenomsnittet. 

För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten att förbättras jämfört med 2005 och rö-
relsemarginalen att vara i linje med 2005.
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Direct

Direct        April – juni Januari – juni Januari – december

MSEK 2006 2005 2006 2005 2005

Total försäljning 832 671 1.614 1.284 2.706
Organisk försäljningstillväxt, % 24 25 24 25 23

Rörelseresultat före avskrivningar 58 58 122 113 258
Rörelsemarginal, % 7,0 8,6 7,6 8,8 9,5
Reell förändring, % 0 24 6 28 25

Operativt sysselsatt kapital - - 1.334 1.057 1.103
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 39 39 41

Sysselsatt kapital - - 1.410 1.144 1.209
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) - - 19 20 21

1) Beräkningen baseras på slutkurser för balansräkningen och genomsnittskurser för resultaträkningen.

Verksamheten inom Direct är helt fokuserad på organisk utveckling. Under de tre senaste åren har resurser 
avsatts för att öka utvecklingstakten i de länder där Direct redan är verksamt och för att expandera till nya 
marknader, med organiska nyetableringar. De nya konsumentkoncepten utvecklas i alla verksamhetsländer 
med ett nuvarande fokus på Frankrike, Belgien och Nederländerna.
 
Direct       April – juni       Januari – juni

Antal larm 2006 2005 % förändring 2006 2005 % förändring

Nyinstallationer 50.866 44.018 16 94.812 83.131 14
Övervakade larm - - - 762.574 617.945 241)

1) Justerat för överföringen av 4.174 övervakade larm till Security Services Europe (Alert Services).

April – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 24 procent, trots den negativa effekten från övergången till 
franchise-försäljning i de nordiska länderna, där installationsintäkten redovisas av partnern i stället för 
av Securitas Direct. 

Den lägre rörelsemarginalen jämfört med andra kvartalet 2005 förklaras av investeringar på marknaderna 
i Frankrike och Benelux och kostnader för börsnoteringsprojektet. I Frankrike och Benelux förbättrades 
den organiska försäljningstillväxten, men rörelsemarginalen var fortfarande obetydlig. 

Januari – juni 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 24 procent. För helåret 2006 förväntas den organiska försälj-
ningstillväxten förbli cirka 25 procent eller något högre. 

Rörelsemarginalen var 7,6 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre än 2005. Den lägre rörelsemarginalen 
förklaras av investeringar på marknaderna i Frankrike och Benelux och kostnader för börsnoteringspro-
jektet. För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen bli cirka 9 procent. 

Portföljtillväxten om 24 procent var väl över divisionens mål, som är 20 procent. Andelen kundavgångar 
låg väl under divisionens mål om 6 procent och återbetalningstiden för nya kunder var i linje med divi-
sionens mål, under fyra år.
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Cash Handling Services

Cash  Handling Services        April – juni Januari – juni Januari – december

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

Total försäljning 2.852 2.886 5.725 5.626 11.581
Organisk försäljningstillväxt, % 6 3 6 3 2

Rörelseresultat före avskrivningar -170 193 10 355 680
Rörelsemarginal, % -6,0 6,7 0,2 6,3 5,9
Reell förändring, % -185 19 -99 27 -7

Operativt sysselsatt kapital - - 2.626 2.995 2.372
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning - - 23 26 20

Sysselsatt kapital - - 5.293 5.980 5.251
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) - - 6 13 13

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

Cash Handling Services tillhandahåller tjänster för transport av kontanter, underhåll av kontantuttags-
maskiner 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 har gjorts om -40,4 MEUR (-373 MSEK) avseende Welo-fordran som uppkom i den av-
yttrade 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 13 i denna rapport.

April – juni 2006 
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent, vilket är 3 procentenheter högre än andra kvartalet 
2005. Den amerikanska värdehanteringsverksamheten växte med 7 procent i det andra kvartalet, vilket 
är en förbättring med 6 procentenheter.

Rörelsemarginalen var -6,0 procent, vilket är  12,7 procentenheter lägre än föregående år, inklusive Welo 
reserveringen om -373 MSEK och rörelseförlusten om -18 MSEK i den tyska verksamheten, som avyttrades 
under det fjärde kvartalet 2005. Exklusive Welo reserveringen var rörelsemarginalen 7,1 procent

Rörelseresultatet i det andra kvartalet tyngdes också något av svårigheter att täcka ökade bränslekostnader 
och löneökningar i USA, uppstartskostnader för nya kontrakt och kostnader för börsnoteringsprojektet.

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

Rörelsemarginalen var 0,2 procent, vilket är 6,1 procentenheter lägre än föregående år, inklusive Welo 
reserveringen om -373 MSEK och rörelseförlusten om -36 MSEK i den tyska verksamheten, som avytt-
rades under det fjärde kvartalet 2005. Exklusive Welo reserveringen var rörelsemarginalen 6,7 procent.

Rörelseresultatet under det första halvåret 2006 tyngdes också något av svårigheter att täcka ökade 
bränslekostnader och löneökningar i USA, uppstartskostnader för nya kontrakt och kostnader för börs-
noteringsprojektet.

Rörelseresultatet i Sverige och Storbritannien förbättras och rörelsemarginalerna närmar sig divisions-
genomsnittet. Båda dessa länder har tyngts av kostnader orsakade av verksamhetsstörningar i samband 
med den senaste tidens rån. Värdedepån i Tonbridge i Storbritannien åsamkades en stor skada i februari 
2006. Den ursprungliga skadan om 53 MGBP har reducerats till 33 MGBP. Skadan täcks av gällande 
försäkringsprogram. 

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

För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten att bli högre än för helåret 2005, inklu-
sive den avyttrade tyska värdehanteringsverksamheten, och rörelsemarginalen förväntas att förbättras 
väsentligt, till närmare 9 procent, exklusive Welo reserveringen om -373 MSEK. Förbättringarna kommer 
att stödjas av högre operativ effektivitet i Valiance i Frankrike, effektivitetsförbättringar i Sverige och i 
den brittiska transportverksamheten och förväntade prishöjningar i USA för att kompensera för ökade 
bränslekostnader och löneökningar.
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KASSAFLÖDE

April – juni 2006
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 646 MSEK (1.032), vilket inkluderar Welo reserveringen 
som inte har påverkat kassaflödet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto efter avskrivningar, 
till -154 MSEK (-148).

Förändring av kundfordringar uppgick till -247 MSEK (-154) och förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till 516 MSEK (-39).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 761 MSEK (691), motsvarande 118 procent (67) av rörelseresultat före 
avskrivningar.

Det fria kassaflödet var 333 MSEK (274), motsvarande 114 procent (40) av justerat resultat. 

Januari – juni 2006
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1.646 MSEK (1.970) vilket inkluderar Welo reserveringen 
som inte har påverkat kassaflödet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto efter avskrivningar, 
till -190 MSEK (-145).

Förändring av kundfordringar uppgick till -242 MSEK (-155) och förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till -317 MSEK (-529). Förändringen av operativt sysselsatt kapital har påverkats negativt 
på grund av tidpunkten för betalning av personalrelaterade kostnader i USA om cirka 100 MSEK och en 
betalning av ett försäkringsrelaterat självbehåll om 120 MSEK i samband med rånet mot Cash Handling 
Services i Storbritannien i februari 2006. Dessa effekter kommer att utjämnas under året. Den ökade 
organiska försäljningstillväxten i koncernen återspeglas också i den negativa förändringen av operativt 
sysselsatt kapital.

Rörelsens kassaflöde uppgick till 897 MSEK (1.141), motsvarande 54 procent (58) av rörelseresultat 
före avskrivningar.

Det fria kassaflödet var 228 MSEK (540), motsvarande 24 procent (42) av justerat resultat. Helårets 
fria kassaflöde i procent av justerat resultat förväntas bli i linje med koncernens mål om 75–80 procent, 
exklusive Welo reserveringen.

SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING

Per 30 juni 2006
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 8.624 MSEK (7.908 per 31 december 2005) motsva-
rande 12 procent (12 per 31 december 2005) av försäljningen justerat för förvärvens helårsförsäljning. 

Förvärv har minskat det operativa sysselsatta kapitalet med 49 MSEK under det första halvåret 2006. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 218 MSEK. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om 
1.034 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 16.976 MSEK (17.792 per 31 december 2005). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar med 112 MSEK under det första 
halvåret 2006.  Efter avskrivning om -59 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om 14 MSEK, 
uppgick de förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångarna till 678 MSEK (639 per 31 december 
2005). 

Koncernens totalt sysselsatta kapital uppgick till 26.454 MSEK (26.518 per 31 december 2005). Koncer-
nens sysselsatta kapital har minskat med 1.273 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinveste-
ringar om 246 MSEK, och med 1.519  MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkningen av 
det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 15 procent (16 per 31 december 2005). 

Koncernens nettoskuld uppgick till 12.830 MSEK (11.945 per 31 december 2005). Förvärv och för-
värvsrelaterade betalningar har under 2006 ökat koncernens nettoskuld med 295 MSEK, varav utbetalda 
köpeskillingar uppgick till 237 MSEK, övertagna nettoskulder till 44 MSEK och betalda förvärvsrelate-
rade omstruktureringskostnader till 14 MSEK. Koncernens nettoskuld har under det första halvåret 2006 
minskat med 452 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor. 

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

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

Förvärv januari – juni 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 - - - 29 -
Premier, USA Securitas Systems 1 apr 33 34 34 30 -
DAK Güvenlik, Turkiet Security Services Europe 1 apr 184 18 19 3 9
PSI, Spanien 5) Security Services Europe 1 jun 388 133 176 135 77
Övriga förvärv 6) e/t 23 21 21 6 13

Totala förvärv januari – juni 2006 - 237 281 218 112

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar e/t -59

Omräkningsdifferenser -1.034 -14

Utgående balans 16.976 678

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) Elmaco, Securitas Systems Belgien, Contro Veranstaltungsdiens-
te GmbH, Security Services Tyskland, Hassemans (kontraktsportfölj), Security Services Sverige, Home Alert Valvarius (kontraktsportfölj) och 
R&G (kontraktsportfölj), Security Services Nederländerna.

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.

Premier System Solutions, Inc., USA
Securitas Systems i USA har förvärvat Premier System Solutions, Inc., marknadsledaren i Tampa, Florida. 
Företaget installerar och underhåller säkerhetssystem i Tampa och på andra större marknader i Florida. 
Premier har en prognostiserad försäljning om 4,5 MUSD (33 MSEK) för 2006 och 17 anställda. Enterprise 
value för förvärvet uppgår till 4,7 MUSD (34 MSEK), och det ingår i Securitas från 1 april 2006. 

Räntetäckningsgraden uppgick till 5,1 (6,5) och fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,18 (0,15). 

Periodens räntekostnad för de utestående konvertibla förlagslånen uppgick till -34 MSEK (-49).

Det egna kapitalet uppgick till 13.624 MSEK (14.573 per 31 december 2005). Det egna kapitalet har 
minskat med 821 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 246 MSEK, och med  
1.067 MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkning av utländska tillgångar och skulder 
till svenska kronor. För ytterligare information, se sidan 17, Redogörelse över redovisade intäkter och 
kostnader.

Det totala antalet utestående aktier per 30 juni 2006 uppgick till 365.058.897. Det genomsnittliga antalet 
aktier efter full konvertering av samtliga utestående konvertibla förlagslån uppgick till 375.015.400 för 
det första halvåret 2006. 
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Förvärvet av Premier System Solutions, Inc. gör det möjligt för Securitas Systems att etablera en stark 
lokal närvaro på den viktiga Floridamarknaden. Genom företaget får Securitas Systems tillgång till alla 
marknader i Florida och möjlighet att öka närvaron för att ytterligare kunna stödja det nationella kund-
segmentet i USA.

Efter förvärvet kommer Securitas Systems i USA ha en försäljning om 120 MUSD (935 MSEK) och 
cirka 575 anställda.

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 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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BÖRSNOTERING AV TRE NYA SÄKERHETSFÖRETAG

Den 9 februari 2006 tillkännagav Securitas planerna på att ombilda tre av sina divisioner till oberoende, 
specialiserade säkerhetsföretag: Loomis Cash Handling Services AB, Securitas Direct AB och Securitas 
Systems AB. De tre nya bolagen skall, efter beslut tagits på en extra bolagsstämma som hålls den 25 
september 2006, omedelbart noteras på Stockholmsbörsens O-lista.  

Loomis Cash Handling Services
Som tillkännagavs i delårsrapporten för januari – mars 2006, utvärderade Securitas parallellt med note-
ringsprocessen av Loomis Cash Handling Services AB, indikationer på intresse från såväl finansiella som 
industriella köpare av Cash Handling Services-divisionen. Securitas AB har efter moget övervägande 
av intresseindikationerna kommit fram till att börsnoteringsalternativet skall fortsätta att drivas och att 
divisionen således inte kommer att avyttras. Det kommer dock inte att vara möjligt att notera divisionen 
i september 2006, då Securitas Systems och Securitas Direct kommer att börsnoteras enligt plan. Loomis 
Cash Handling Services kommer att börsintroduceras under 2007 enligt en separat tidplan som meddelas 
senare.

Som ett led i förberedelserna för börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services AB kommer en 
separat styrelse att väljas. Styrelseledamöterna blir 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 Cash Handling Services AB.

Då intentionen är att Loomis Cash Handling Services AB skall vara ett svenskt börsnoterat bolag krävs 
det att VD är bosatt inom den europeiska unionen. Den nuvarande divisionschefen, Clas Thelin, har bott 
i USA sedan länge, och har förklarat att han inte avser att flytta till Europa och har därför beslutat att 
lämna sin position och Securitas. Som en följd av det beslutet har styrelsen i Securitas AB beslutat att utse 
Håkan Ericson, för närvarande vice VD och ansvarig för Airline Support Businesses i SAS Group, till 
VD för Loomis Cash Handling Services AB. Håkan Ericson har även varit VD för DHL Freight Europe 
and European Networks. Han påbörjar sin anställning i Loomis Cash Handling Services AB i mitten av 
september 2006.

Securitas Direct AB
Förberedelserna för börsnoteringen den 29 september 2006 går enligt plan och rekryteringarna för funk-
tionerna Financial Reporting and Control, Treasury och Investor Relations är slutförda. Arbetsproces-
ser inom områdena financial reporting and control, treasury, investor relations och shared services har 
skapats för att förbereda för separationen från Securitas. Lånelöften om 1.500 MSEK har erhållits från 
ett antal banker.

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.

Securitas Systems AB
Förberedelserna för börsnoteringen den 29 september 2006 går enligt plan och rekryteringarna för 
funktionerna Financial Reporting and Control, Treasury, Insurance och Investor Relations är slutförda. 
Arbetsprocesser inom områdena financial reporting and control, treasury, investor relations och shared 
services har skapats för att förbereda för separationen från Securitas. Lånelöften om 3.000 MSEK har 
erhållits från två banker och kommer att syndikeras till ett antal banker senare under 2006.

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 skall utses.

Varumärken
Securitas AB kommer även fortsättningsvis att äga huvudvarumärket Securitas, och har tecknat avtal 
med Securitas Direct AB och Securitas Systems AB som, för en årlig licensavgift om 0,2 procent av för-
säljningen, ger dem rätt att använda namnet Securitas under en femårsperiod med möjlighet att förlänga 
perioden efter överenskommelse.
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Finansiering
Securitas AB och de banker som deltar i de två centrala syndikerade lånefaciliteterna, har enats om att 
ändra vissa delar av lånedokumentationen, så att de föreslagna utdelningstransaktionerna inte skall be-
traktas som så kallade events of default enligt dokumentationen, och faciliteterna därigenom kan behållas 
oförändrade.

Den 27 juni 2006 togs ett extraordinärt beslut av innehavarna av Securitas AB:s 6,125 procent 500 MEUR 
obligationslån med förfall 2008, vilket klargjorde att de föreslagna utdelningstransaktionerna inte skulle be-
traktas som så kallade events of default enligt obligationslånets villkor. Lånet kan därigenom behållas.

Projektkostnader
De totala beräknade kostnaderna för projektet uppgår till -220 MSEK, varav -23 MSEK är hänförliga till 
finansiella kostnader i finansnettot.

Aktiviteter och tidtabell
Det kompletta förslaget från Securitas AB:s styrelse till den extra årsstämma som skall hållas den  
25 september 2006 i Stockholm på Grand  Hotel, kommer att publiceras den 30 augusti 2006, i samband 
med inbjudan till aktieägarna i Securitas AB att delta på den extra årsstämman. Avstämningsdag för 
utdelningen föreslås till den 28 september 2006, vilket innebär att den 26 september 2006 är den första 
dag som Securitas B-aktie handlas utan rätt att erhålla utdelning.

Prospekten för Securitas Direct AB och Securitas Systems AB kommer att distribueras till aktieägarna i 
Securitas AB den 8 september 2006. Securitas Direct AB och Securitas Systems AB kommer att noteras 
på Stockholmsbörsens O-lista den 29 september 2006. Delårsrapporterna för det tredje kvartalet 2006 för 
Securitas AB, Securitas Direct AB och Securitas Systems AB kommer att publiceras den 16 november 
2006.

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 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 har Securitas beslutat att reservera hela Welo-fordran om 40,4 
MEUR (373 MSEK) i perioden. 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.
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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.securitasgroup.
com under rubriken Finansiell information – Redovisningsprinciper. 

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 19.

KONCERNENS UTVECKLING

Prognos
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 valu-
takursförändringar, 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.

Tidigare prognos avgiven i maj 2006
Den organiska försäljningstillväxten förväntas förbli stark för helåret 2006. Resultat före skatt förväntas att 
öka i linje med förra årets ökning, justerat för valutakursförändringar och exklusive realisationsförlusten 
om -151 MSEK i samband med försäljningen av den tyska värdehanteringsverksamheten.

Stockholm, 10 augusti, 2006

Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef
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GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Securitas AB (publ) för perioden 1 januari 
2006 – 30 juni 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven 
av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta an-
dra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard 
i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

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

Stockholm den 10 augusti 2006

PricewaterhouseCoopers AB

 Göran Tidström Lennart Danielsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig
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Resultat
 MSEK apr-jun 2006 apr-jun 2005 jan-jun 2006 jan-jun 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Försäljning, fortgående verksamhet 16.944,1 15.565,4 33.791,3 30.121,8 63.939,3 58.167,6
Försäljning, förvärv 297,3 668,1 517,1 1.307,0 2.074,3 1.519,0
Total försäljning 17.241,4 16.233,5 34.308,4 31.428,8 66.013,6 59.686,6
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 7 5 7 4 5 3
Produktionskostnader -13.586,3 -12.646,6 -27.005,0 -24.499,2 -51.320,1 -46.013,7
Bruttoresultat 3.655,1 3.586,9 7.303,4 6.929,6 14.693,5 13.672,9
Försäljnings- och administrationskostnader -3.009,1 -2.554,5 -5.657,0 -4.959,4 -10.398,4 -9.645,6
Rörelseresultat före avskrivningar 646,0 1.032,4 1.646,4 1.970,2 4.295,1 4.027,3
Rörelsemarginal, % 3,7 6,4 4,8 6,3 6,5 6,7
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -29,4 -30,9 -59,1 -60,9 -122,5 -99,6
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -1,2 -18,5 -13,8 -22,6 -35,1 -26,5
Rörelseresultat efter avskrivningar 615,4 983,0 1.573,5 1.886,7 4.137,5 3.901,2
Finansiella intäkter och kostnader -158,4 -139,8 -291,1 -262,1 -523,1 -516,6
Omvärdering av finansiella instrument 2) -8,2 -7,3 -10,0 29,4 36,2 -
Resultatandel i intressebolag 0,3 11,3 0,7 11,3 11,8 -
Resultat före skatt 3) 449,1 847,2 1.273,1 1.665,3 3.662,4 3.384,6
Nettomarginal, % 2,6 5,2 3,7 5,3 5,5 5,7
Aktuell skattekostnad -196,1 -211,9 -409,9 -406,3 -934,2 -795,0
Uppskjuten skattekostnad 41,4 -7,1 36,9 -25,0 -14,5 -60,5
Nettoresultat för perioden 3) 294,4 628,2 900,1 1.234,0 2.713,7 2.529,1

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 292,9 627,7 898,3 1.233,3 2.712,2 2.528,4
Minoritetens andel 1,5 0,5 1,8 0,7 1,5 0,7

Vinst per aktie efter skatt, före utspädning (SEK) 0,80 1,72 2,46 3,38 7,43 6,93
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning (SEK) 0,80 1,69 2,46 3,32 7,31 6,79

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK apr-jun 2006 apr-jun 2005 jan-jun 2006 jan-jun 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 646,0 1.032,4 1.646,4 1.970,2 4.295,1 4.027,3
Investeringar i anläggningstillgångar -647,3 -632,3 -1.180,0 -1.099,6 -2.220,4 -1.969,9
Avskrivningar 493,4 484,5 989,7 954,3 1.948,6 1.613,0
Förändring av kundfordringar -246,7 -154,2 -241,6 -155,5 -443,4 -485,1
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 515,7 -39,8 -317,3 -528,7 492,5 444,7
Rörelsens kassaflöde 761,1 690,6 897,2 1.140,7 4.072,4 3.630,0
Rörelsens kassaflöde, % 118 67 54 58 95 90
Betalda finansiella intäkter och kostnader -151,9 -156,2 -279,8 -228,6 -485,2 -518,4
Betald inkomstskatt -275,9 -260,3 -389,3 -372,4 -926,1 -581,5
Fritt kassaflöde 333,3 274,1 228,1 539,7 2.661,1 2.530,1
Fritt kassaflöde, % 4) 114 40 24 42 94 93
Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 5) 0,18 0,15 0,18 0,15 0,22 0,24
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -237,7 56,9 -295,0 -728,4 -1.213,2 -2.362,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1.734,4 -1.229,0 -170,7 -793,9 -1.192,6 -1.495,3
Periodens kassaflöde -1.638,8 -898,0 -237,6 -982,6 255,3 -1.327,5

Kassaflöde MSEK apr-jun 2006 apr-jun 2005 jan-jun 2006 jan-jun 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 979,4 887,9 1.394,3 1.613,5 4.843,2 4.453,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -883,8 -556,9 -1.461,2 -1.802,2 -3.395,3 -4.285,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1.734,4 -1.229,0 -170,7 -793,9 -1.192,6 -1.495,3
Periodens kassaflöde -1.638,8 -898,0 -237,6 -982,6 255,3 -1.327,5

Förändring av nettoskuld MSEK apr-jun 2006 apr-jun 2005 jan-jun 2006 jan-jun 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Ingående balans -11.961,9 -11.708,8 -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 -11.961,9 -11.708,8 -11.944,8 -10.636,9 -10.636,9 -10.686,8
Periodens kassaflöde -1.638,8 -898,0 -237,6 -982,6 255,3 -1.327,5
Förändring av lån 456,7 133,8 -1.107,0 -301,3 97,4 765,2
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräkningsdifferenser -1.182,1 -764,2 -1.344,6 -1.283,9 352,7 -562,3
Omvärdering av finansiella instrument 2) -5,3 -7,3 7,9 29,4 51,8 -
Omräkningsdifferenser 319,6 -1.080,2 451,8 -1.669,1 -1.712,4 616,0
Förändring av nettoskuld -867,8 -1.851,7 -884,9 -2.923,6 -1.307,9 53,7
Utgående balans -12.829,7 -13.560,5 -12.829,7 -13.560,5 -11.944,8 -10.633,1

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

Operativt sysselsatt kapital 3) 8.623,7 8.775,9 7.908,2 8.227,0 7.573,1 6.664,1
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning  6) 12 12 12 13 12 11
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %  7) 48 52 59 56 57 62
Goodwill 16.976,2 17.637,2 17.792,4 17.590,0 16.406,9 15.301,9
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 677,6 625,6 638,5 589,4 583,1 433,2
Andelar i intressebolag 176,0 179,5 178,6 178,5 - -
Sysselsatt kapital 3) 26.453,5 27.218,2 26.517,7 26.584,9 24.563,1 22.399,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8) 15 16 16 16 17 18
Nettoskuld -12.829,7 -11.961,9 -11.944,8 -13.560,5 -11.708,8 -10.633,1
Eget kapital 3) 13.623,8 15.256,3 14.572,9 13.024,4 12.854,3 11.766,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr  9) 0,94 0,78 0,82 1,04 0,91 0,90

 
Noterna 1–9 hänvisar till sidan 18–19
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Balans
MSEK 30 jun 2006 31 mar 2006 31 dec 2005 30 jun 2005 31 mar 2005 31 dec 2004

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 16.976,2 17.637,2 17.792,4 17.590,0 16.406,9 15.301,9
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 677,6 625,6 638,5 589,4 583,1 433,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 310,0 315,1 313,3 293,6 281,0 268,6
Materiella anläggningstillgångar 6.227,4 5.902,1 5.941,5 6.149,5 5.918,7 5.820,0
Andelar i intressebolag 176,0 179,5 178,6 178,5 - -
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.960,9 1.989,7 2.135,6 2.013,4 1.905,3 1.882,9
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.268,3 1.206,1 1.166,8 1.400,7 2.341,7 138,2
Summa anläggningstillgångar 27.596,4 27.855,3 28.166,7 28.215,1 27.436,7 23.844,8
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 14.149,7 14.556,3 13.974,9 13.777,3 12.908,9 11.884,8
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 257,2 114,6 668,5 678,0 - -
Likvida medel 3.161,3 4.246,0 3.470,8 2.207,1 3.060,7 3.120,4
Summa omsättningstillgångar 17.568,2 18.916,9 18.114,2 16.662,4 15.969,6 15.005,2
SUMMA TILLGÅNGAR 3) 45.164,6 46.772,2 46.280,9 44.877,5 43.406,3 38.850,0

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 13.614,2 15.255,1 14.571,4 13.023,7 12.854,3 11.749,5
Minoritetsintressen 9,6 1,2 1,5 0,7 0,0 16,6
Summa eget kapital 3) 13.623,8 15.256,3 14.572,9 13.024,4 12.854,3 11.766,1
Soliditet, % 30 33 31 29 30 30
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 90,2 263,6 99,1 41,9 42,1 90,8
Räntebärande långfristiga skulder 7.365,8 7.617,7 7.635,2 7.845,2 12.548,6 10.141,8
Icke räntebärande avsättningar 2.117,0 2.181,3 2.449,8 2.538,4 2.352,5 2.200,4
Summa långfristiga skulder 9.573,0 10.062,6 10.184,1 10.425,5 14.943,2 12.433,0
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 11.817,1 11.542,4 11.908,2 11.426,5 11.046,2 10.901,0
Räntebärande kortfristiga skulder 10.150,7 9.910,9 9.615,7 10.001,1 4.562,6 3.749,9
Summa kortfristiga skulder 21.967,8 21.453,3 21.523,9 21.427,6 15.608,8 14.650,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3) 45.164,6 46.772,2 46.280,9 44.877,5 43.406,3 38.850,0

Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader

MSEK
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Aktuariella vinster och förluster efter skatt 3) 
Kassaflödessäkringar efter skatt
Säkring av nettoinvesteringar
Omräkningsdifferenser
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Nettoresultat för perioden 3)

Summa intäkter och kostnader för perioden

Förändringar i eget kapital framgår av not 10.

Data per aktie
SEK apr-jun 2006 apr-jun 2005 jan-jun 2006 jan-jun 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Börskurs vid utgången av perioden 138,00 130,50 138,00 130,50 132,00 114,00
Vinst efter aktuell skattekostnad efter utspädning 0,70 1,70 2,36 3,38 7,35 6,95
Vinst efter skatt, före utspädning 0,80 1,72 2,46 3,38 7,43 6,93
Vinst efter skatt, efter utspädning 0,80 1,69 2,46 3,32 7,31 6,79
Utdelning - - - - 3,50 3,00
P/E-tal efter utspädning - - - - 18 17
Antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 375.015.400 375.015.400 375.015.400 375.015.400 375.015.400 382.408.810
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 375.015.400 382.408.810 375.015.400 382.408.810 378.712.105 382.408.810

Not 3 och 10 hänvisar till sidan 19

30 jun 2006 31 dec 2005 30 jun 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

228,8 - 228,8 -198,2 - -198,2 -186,9 - -186,9
12,9 - 12,9 11,2 - 11,2 - - -

246,3 - 246,3 -544,6 - -544,6 -480,7 - -480,7
-1.065,8 -1,1 -1.066,9 1.939,2 1,3 1.940,5 1.806,4 1,3 1.807,7

-577,8 -1,1 -578,9 1.207,6 1,3 1.208,9 1.138,8 1,3 1.140,1
898,3 1,8 900,1 2.712,2 1,5 2.713,7 1.233,3 0,7 1.234,0
320,5 0,7 321,2 3.919,8 2,8 3.922,6 2.372,1 2,0 2.374,1
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Divisionsöversikt januari – juni 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 det första halvåret 2005 är begränsad till en ökning av rörelseresultatet i Security Services Europe om 1 MSEK. Alla 
divisioner, utom Direct men inklusive Övrigt och elimineringar, har påverkats vad avser operativt sysselsatt kapital och därmed sysselsatt kapital. All skatt hänförlig till 
justeringarna redovisas under Övrigt och elimineringar.

Security Services 
USA

Security Services 
Europe

Securitas  
Systems Direct

Cash Handling 
Services

Övrigt och  
elimineringar Koncernen

MSEK 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Försäljning, extern 10.897 9.981 13.232 12.065 2.835 2.461 1.598 1.281 5.723 5.620 23 21 34.308 31.429
Försäljning, intern - - 118 110 177 240 16 3 2 6 -313 -359 - -
Total försäljning 10.897 9.981 13.350 12.175 3.012 2.701 1.614 1.284 5.725 5.626 -290 -338 34.308 31.429
Organisk försäljningstill-
växt, % 6 2 6 5 7 6 24 25 6 3 - - 7 4

Rörelseresultat före 
avskrivningar 528 464 878 883 289 279 122 113 10 355 -181 -124 1.646 1.970
Rörelsemarginal, % 4,8 4,6 6,6 7,3 9,6 10,3 7,6 8,8 0,2 6,3 - - 4,8 6,3

Avskrivningar på förvärvs-
relaterade immateriella 
anläggningstillgångar -16 -16 -24 -19 -8 -8 -4 -5 -7 -13 0 0 -59 -61
Förvärvsrelaterade 
omstruktureringskostnader - - 0 0 -14 -22 - - - 0 - - -14 -22
Rörelseresultat efter 
avskrivningar 512 448 854 864 267 249 118 108 3 342 -181 -124 1.573 1.887

Operativt sysselsatt kapital 1.294 1.009 1.978 1.898 952 711 1.334 1.057 2.626 2.995 440 557 8.624 8.227
Operativt sysselsatt kapi-
tal i % av försäljning 1) 6 5 7 8 15 12 39 39 23 26 - - 12 13

Goodwill 6.259 6.898 5.632 5.530 2.407 2.208 25 28 2.646 2.917 7 9 16.976 17.590
Förvärvsrelaterade 
immateriella 
anläggningstillgångar 30 47 363 188 212 226 51 59 21 68 1 1 678 589

Andelar i intressebolag - - - - - - - - - - 176 179 176 179

Sysselsatt kapital 7.583 7.954 7.973 7.616 3.571 3.145 1.410 1.144 5.293 5.980 624 746 26.454 26.585
Avkastning på sysselsatt 
kapital,%  2) 15 12 23 25 19 19 19 20 6 13 - - 15 16

1) Justerat för förvärvens helårsförsäljning. 
2) Avkastning på sysselsatt kapital baseras på 12 månaders rullande rörelseresultat före avskrivningar.

Noter

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

apr – jun jan – jun
Försäljning, MSEK 2006 2005 % Försäljning, MSEK 2006 2005 %

Total försäljning 17.241 16.234 6 Total försäljning 34.308 31.429 9

Förvärv/avyttringar -297 -269 Förvärv/avyttringar -517 -574

Valutaförändring från 2005 117 - Valutaförändring från 2005 -880 -

Organisk försäljning 17.061 15.965 7 Organisk försäljning 32.911 30.855 7

apr – jun jan – jun
Rörelseresultat, MSEK 2006 2005 % Rörelseresultat, MSEK 2006 2005 %

Rörelseresultat 646 1.032 -37 Rörelseresultat 1.646 1.970 -16

Valutaförändring från 2005 17 - Valutaförändring från 2005 -40 -

Rörelseresultat 663 1.032 -36 Rörelseresultat 1.606 1.970 -18

apr – jun jan – jun
Resultat före skatt, MSEK 2006 2005 % Resultat före skatt, MSEK 2006 2005 %

Resultat före skatt 449 847 -47 Resultat före skatt 1.273 1.665 -24

Valutaförändring från 2005 15 - Valutaförändring från 2005 -29 -

Resultat före skatt 464 847 -45 Resultat före skatt 1.244 1.665 -25
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Not 2 Omvärdering av finansiella instrument
Omvärdering av finansiella instrument enligt IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och värdering redovisas i resultaträkningen på raden Omvärdering av  
finansiella instrument enligt; april – juni 2006 -8,2 MSEK, april – juni 2005 -7,3 MSEK, januari – juni 2006 -10,0 MSEK, januari – juni 2005 29,4 MSEK och 
januari – december 2005 36,2 MSEK samt för kassaflödessäkringar på raden Kassaflödessäkringar efter skatt i redogörelse över redovisade intäkter och  
kostnader enligt; april – juni 2006 2,1 MSEK (2,9 MSEK före skatt), januari – juni 2006 12,9 MSEK (17,9 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 resultaträk-
ningen och redogörelse över redovisade intäkter och kostnader före skatt.

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

Effekt på perioden:

MSEK 31 dec 2005 30 jun 2005 31 dec 2004

Resultat före skatt 1,5 0,9 0,9

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

Eget kapital före skatt -306,1 -288,6 -113,7

Eget kapital efter skatt -197,1 -186,3 -76,8

Varav redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader -198,2 -186,9 -77,4

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

Ackumulerad effekt 2004 – 2005:

MSEK 31 dec 2005 30 jun 2005 31 dec 2004

Eget kapital före skatt -419,8 -402,3 -113,7

Eget kapital efter skatt -273,9 -263,1 -76,8

Påverkan på operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital -273,9 -263,1 -76,8

Effekt på summa tillgångar -7,7 41,0 7,3

Effekt på summa eget kapital och skulder -7,7 41,0 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 Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld
Fritt kassaflöde (rullande 12 månader) i förhållande till utgående balans för nettoskuld.

Not 6 Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning
Operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.

Not 7 Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) i procent av genomsnittliga balansen för operativt sysselsatt kapital.

Not 8 Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) i procent av utgående balans för sysselsatt kapital exklusive andelar i intressebolag.

Not 9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Not 10 Förändringar i eget kapital
30 jun 2006 31 dec 2005 30 jun 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 2006/20051) 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 228,8 - 228,8 -198,2 - -198,2 -186,9 - -186,9
Kassaflödessäkringar efter skatt 12,9 - 12,9 11,2 - 11,2 - - -
Säkring av nettoinvesteringar 246,3 - 246,3 -544,6 - -544,6 -480,7 - -480,7
Omräkningsdifferenser -1.065,8 -1,1 -1.066,9 1.939,2 1,3 1.940,5 1.806,4 1,3 1.807,7
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital -577,8 -1,1 -578,9 1.207,6 1,3 1.208,9 1.138,8 1,3 1.140,1
Nettoresultat för perioden 898,3 1,8 900,1 2.712,2 1,5 2.713,7 1.233,3 0,7 1.234,0
Summa intäkter och kostnader för perioden 320,5 0,7 321,2 3.919,8 2,8 3.922,6 2.372,1 2,0 2.374,1
Transaktioner med minoritetsintressen - 7,4 7,4 - -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
Utgående balans 30 juni 2006/2005 & 31 december 2005 13.614,2 9,6 13.623,8 14.571,4 1,5 14.572,9 13.023,7 0,7 13.024,4

1)  Justerat för införandet av tillägg till IAS 19 med omedelbar redovisning av aktuariella vinster och förluster. 
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