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Securitas AB
Delårsrapport

Januari – mars 2006 

Skapandet av tre nya börsnoterade företag på god väg –
första kvartalets resultat enligt plan

•  Skapandet av tre nya börsnoterade säkerhetsföretag fortgår enligt plan. Projektkostnaderna 
uppgick i första kvartalet till 20 MSEK. De uppskattade totala ej återkommande kostnaderna för 
projektet uppgår till 150 – 200 MSEK. Den extra bolagsstämman är planerad till den 25 september 
2006.

• Försäljningen i det första kvartalet ökade med 6 procent till 17.067 MSEK (15.195), justerat för 
valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Den organiska försäljningstillväxten ökar i alla 
divisioner.

• Rörelseresultatet ökade i det första kvartalet med 1 procent till 1.000 MSEK (938), justerat för 
valutakursförändringar. Rörelsemarginalen var 5,9 procent (6,2).  

• Resultat före skatt minskade i det första kvartalet med 5 procent till 824 MSEK (818), justerat för 
valutakursförändringar. Detta inkluderar omvärdering av finansiella instrument om -2 MSEK (37). 

• Nettoresultatet var 606 MSEK (606) i det första kvartalet.

• Vinst per aktie var 1,64 SEK (1,63) i det första kvartalet. 

Koncernchef Thomas Berglunds kommentarer
”Vårt främsta mål just nu är att fullfölja skapandet och börsnoteringen av tre nya säkerhetsföretag,  
Securitas Systems, Securitas Direct och Loomis Cash Handling Services, och samtidigt hålla uppe farten 
i det Nya Securitas. Vi är på god väg och i linje med vår plan. 

Det är förtroendegivande att se att tillväxten tar fart i alla divisioner. Trots allt arbete med noterings-
projektet förväntas den organiska försäljningstillväxten att 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 värdehanteringsverk-
samheten.”
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Finansiella nyckeltal 

 Total 
förändring,%MSEK Kv1 2006 Kv1 2005 3)

Total försäljning 17.067 15.195 16
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 6 4

Rörelseresultat 1.000 938 7
Rörelsemarginal, % 5,9 6,2
Reell förändring, % 2) 1 8

Resultat före skatt 824 818 1
Reell förändring, % 2) -5 16

Nettoresultat 606 606

Fritt kassaflöde -105 266 -
% av justerat resultat -16 43

Operativt sysselsatt kapital 8.776 7.573
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 12 12

Sysselsatt kapital 27.218 24.563
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16 17

Vinst per aktie efter skatt, SEK 1,64 1,63

1) Justerad för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.  
2) Justerad för valutakursförändringar.  
3) Justerat för tillägg till IAS 19.

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 9 maj 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=170209  

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 703080.

Organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginalutveckling
Kv1 2006

MSEK
Organisk försälj-

ningstillväxt %
Rörelse-

marginal, %
Rörelsemarginal-

förändring %-enh.

Security Services USA 6 4,7 +0,2

Security Services Europe 5 6,8 -0,7

Securitas Systems 10 9,4 +0,2
Direct 25 8,2 -0,8

Cash Handling Services 6 6,3 +0,4

Koncernen 6 5,9 -0,3
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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 januari – mars 2006
Försäljningen uppgick till 17.067 MSEK (15.195). Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent, 
en ökning med 2 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2005. 

Rörelseresultat före avskrivningar var 1.000 MSEK (938), vilket justerat för valutakursförändringar var en 
ökning med 1 procent. Rörelsemarginalen var 5,9 procent (6,2). Rörelseresultatet påverkades negativt med  
30 MSEK på grund av en minskning av resultatet för flygplatssäkerhetsverksamheten i Europa, jämfört 
med första kvartalet 2005. Resultatet i flygplatssäkerhetsverksamheten förväntas förbättras under resten 
av året. 

Rörelseresultatet påverkades  negativt även av icke återkommande projektkostnader om 20 MSEK relate-
rade till börsnoteringen av tre nya säkerhetsföretag. Justerat för dessa ej återkommande projektkostnader 
var rörelsemarginalen 6,0 procent.

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader främst från förvärvet av Hamilton i USA har belastat pe-
rioden med -12 MSEK (-4). Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till -2 MSEK (37).

Resultat före skatt var 824 MSEK (818), vilket justerat för valutakursförändringar var en minskning 
med 5 procent. 

Justerat för de ej återkommande kostnaderna för börsnoteringsprojektet och effekterna av omvärderingen 
av finansiella instrument, är den reella förändringen av resultatet före skatt en ökning med 3 procent, 
jämfört med första kvartalet 2005. 

Koncernens skattesats var 26,5 procent (26,0). Nettoresultatet var 606 MSEK (606). 

Vinsten per aktie var 1,64 SEK (1,63).

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 9 maj 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=170209  

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 703080.
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DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services USA

Security Services USA Januari – mars Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 5.537 4.774 21.616
Organisk försäljningstillväxt, % 6 0 4

Rörelseresultat 260 217 1.080
Rörelsemarginal, % 4,7 4,5 5,0
Reell förändring, % 7 -7 6

Operativt sysselsatt kapital 1.415 955 1.123
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 6 5 5

Sysselsatt kapital 8.173 7.218 8.034
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 14 13 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 bättre än föregående års 
kommer divisionen att fortsätta den positiva trenden framöver. 

Januari – mars 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent under det första kvartalet. Den förbättrade underlig-
gande organiska försäljningstillväxten jämfört med 2005 är resultatet av den växande kontraktsportföljen,  
speciellt inom Nationella kunder. Alla 13 regioner i USA uppvisade positiv organisk försäljningstillväxt. 
Försäljningsvolymerna nådde botten under det första kvartalet 2005 och den organiska försäljningstill-
växten i det första kvartalet 2006 var därför något högre än vad som förväntas bli helårsutvecklingen.

Förbättringen av rörelsemarginalen är hänförlig till hävstångseffekten från den ökade försäljningsvoly-
men. Försäljningen av nya kontrakt var stark med en volymökning om 14 procent jämfört med första 
kvartalet 2005.

För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen att förbättras i linje med första kvartalet 2006. Kontraktsport-
följen växte med 3–4 procent på årsbasis. Priser och löner ökade med 2 procent och bibehållandet av 
kundkontrakt var fortsatt stabilt över 90 procent. Personalomsättningen var 63 procent.
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Security Services Europe

Security Services Europe Januari – mars    Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 6.541 5.968 24.996
Organisk försäljningstillväxt, % 5 5 5

Rörelseresultat 442 450 1.874
Rörelsemarginal, % 6,8 7,5 7,5
Reell förändring, % -4 8 -1

Operativt sysselsatt kapital 1.520 1.548 1.288
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 6 6 5

Sysselsatt kapital 7.478 7.148 7.165
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 25 26 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. 

Januari – mars 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent i det första kvartalet, pådriven av tillväxten i kon-
traktsportföljen. För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten bli i linje med 2005.

Minskningen i rörelsemarginalen förklaras främst av effekten av kontraktsförluster och prisreduceringar 
i flygplatssäkerhetsverksamheten under 2005 och uppstartskostnader för nya kontrakt. Den negativa 
påverkan i det första kvartalet var 30 MSEK och ytterligare 30 MSEK förväntas för resten av 2006. I 
flygplatssäkerhetsverksamheten är dock den organiska försäljningstillväxten stark, och förväntas fortsätta 
vara så under resten av året. 

Utöver detta har verksamheten i Tyskland inte kunnat kompensera för förlusten av några större kontrakt, 
som inträffade under andra halvåret 2005, och som har påverkat rörelseresultatet första kvartalet 2006 
med 15 MSEK. Den tyska verksamheten förväntas förbättras under återstoden av året.

Övriga verksamheter uppvisar goda resultat, med stark organisk försäljningstillväxt inom stationär bevak-
ning i Norge, Storbritannien, Spanien, Schweiz, Österrike och Argentina. Mobila tjänster för små kunder 
uppvisar god organisk försäljningstillväxt, speciellt i Frankrike, Spanien och Portugal.

För helåret 2006 förväntas rörelsemarginalen bli i nivå med 2005.

Kontraktsportföljen ökade med 4 procent på årsbasis. Priser och löner ökade med 1,5 procent på årsbasis. 
Bibehållandet av kundkontrakt var cirka 90 procent på årsbasis. Personalomsättningen var 34 procent.
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Securitas Systems

Securitas Systems Januari – mars    Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 1.476 1.258 5.798
Organisk försäljningstillväxt, % 10 5 6

Rörelseresultat 139 116 669
Rörelsemarginal, % 9,4 9,2 11,5
Reell förändring, % 17 11 18

Operativt sysselsatt kapital 864 581 882
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 14 10 15

Sysselsatt kapital 3.473 2.854 3.530
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 20 20 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.

Förvärven av Bell och Eurotelis etablerade divisionen Securitas Systems som en marknadsledare för bank-
segmentet även i Storbritannien och Frankrike. Med de nyligen gjorda förvärven av Wornall Electronics 
och Hamilton i USA är nu Securitas Systems en ledande aktör också i det amerikanska banksäkerhets-
segmentet. Integrationen av de förvärvade enheterna går enligt plan. I Tyskland fortsätter Securitas att 
bygga en plattform med speciellt fokus på banker.

Januari – mars 2006
Den organiska försäljningstillväxten var 10 procent under det första kvartalet 2006. Den förbättrade till-
växttakten  jämfört med första kvartalet 2005 beror på en stark orderingång under andra halvåret 2005. 
Den organiska orderingången i det första kvartalet 2006 ökade med 9 procent jämfört med 2005. Stora 
länder som rapporterar organisk försäljningstillväxt över divisionsgenomsnittet var Sverige, Spanien och 
USA. I Tyskland, Frankrike och Storbritannien var den organiska försäljningstillväxten något lägre än 
divisionsgenomsnittet. 

Den underliggande utvecklingen av rörelsemarginalen är stark i divisionen. Förvärvet av Hamilton har inte 
bidragit till rörelseresultatet i det första kvartalet på grund av fortsatt omstrukturering och den negativa 
påverkan på rörelsemarginalen var cirka 0,3 procentenheter.

Den underliggande positiva utvecklingen i den amerikanska verksamheten fortsätter med tvåsiffrig or-
ganisk försäljningstillväxttakt och en ökning av rörelseresultatet år från år över divisionens genomsnitt. 

För helåret 2006 förväntas den organiska tillväxten att förbättras jämfört med 2005 och rörelsemarginalen 
att vara i linje med 2005.



77

Direct

Direct  Januari – mars    Januari – december

MSEK 2006 2005 2005

Total försäljning 782 613 2.706
Organisk försäljningstillväxt, % 25 25 23

Rörelseresultat 64 55 258
Rörelsemarginal, % 8,2 9,0 9,5
Reell förändring, % 14 34 25

Operativt sysselsatt kapital 1.260 918 1.103
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 37 34 41

Sysselsatt kapital 1.364 1.005 1.209
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 20 21 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 Januari – mars Januari – december

Antal larm 2006 2005 % förändring 2005 % förändring

Nyinstallationer 43.946 39.113 12 168.935 14
Övervakade larm 725.231 581.567 25 689.245 26

Januari – mars 2006
Den organiska försäljningstillväxttakten var stabil på 25 procent, trots den negativa effekten från över-
gången till franchise-försäljning i de nordiska länderna, där installationsintäkten redovisas av partnern i 
stället för av Securitas Direct. Portföljtillväxten om 25 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 divisionens mål, under fyra år.

Den lägre rörelsemarginalen jämfört med första kvartalet 2005 förklaras av investeringar på markna-
derna i Frankrike och Benelux. Den organiska tillväxttakten förbättrades på båda dessa marknader, men 
rörelsemarginalen var fortfarande obetydlig. Spanien bidrog starkt till både organisk försäljningstillväxt 
och rörelsemarginal.

För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten förbli cirka 25 procent och rörelsemar-
ginalen förväntas bli cirka 9 procent.
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Cash Handling Services

Cash Handling Services Januari – mars    Januari – december

MSEK 2006 2005 1) 2005 1)

Total försäljning 2.873 2.740 11.581
Organisk försäljningstillväxt, % 6 3 2

Rörelseresultat 180 162 680
Rörelsemarginal, % 6,3 5,9 5,9
Reell förändring, % 5 37 -7

Operativt sysselsatt kapital 3.049 2.995 2.372
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 26 26 20

Sysselsatt kapital 5.874 5.752 5.251
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 12 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. 

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

Storbritannien och Sverige hade rörelsemarginaler under divisionsgenomsnittet. Båda dessa länder har 
tyngts av kostnader orsakade av verksamhetsstörningar i samband med den senaste tidens rån. Värdedepån 
i Tonbridge i Storbritannien, som åsamkades en stor skada i februari 2006, är tillbaka i drift igen. Den 
ursprungliga skadan om 53 MGBP har reducerats till 33 MGBP. Skadan täcks av gällande försäkrings-
program. Den svenska verksamheten stabiliseras gradvis och effektiviteten ökar efter ett antal attacker 
under 2005.

Det har inte skett någon väsentlig utveckling vad gäller utredningen av resterande avvikelser mellan  
Securitas Cash Managements (SCM) transaktionsredovisning och tredje parts transaktionsredovisning, 
som rapporterades i den publicerade årsredovisningen för 2005, i not 36 på sidan 100.

För helåret 2006 förväntas den organiska försäljningstillväxten att bli högre än för helåret 2005 och 
rörelsemarginalen förväntas att förbättras väsentligt, till närmare 9 procent. Förbättringarna stöds främst 
av högre operativ effektivitet i Valiance i Frankrike, effektivitetsförbättringar i den brittiska transport-
verksamheten och förväntade prishöjningar i USA.
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KASSAFLÖDE

Januari – mars 2006
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1.000 MSEK (938). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick, netto efter avskrivningar, till -36 MSEK (3).

Förändring av kundfordringar uppgick till 5 MSEK (-1) och förändring av övrigt operativt sysselsatt ka-
pital uppgick till -833 MSEK (-490). Förändringen av operativt sysselsatt kapital har påverkats negativt  
på grund av tidpunkten för betalning av personalrelaterade kostnader i USA om cirka 150 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.

Rörelsens kassaflöde uppgick till 136 MSEK (450), motsvarande 14 procent (48) av rörelseresultat före 
avskrivningar.

Det fria kassaflödet var -105 MSEK (266), motsvarande -16 procent (43) 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 31 mars 2006
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 8.776 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 -23 MSEK under första kvartalet 2006. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 49 MSEK. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om  
-204 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 17.637 MSEK (17.792 per 31 december 2005). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar med 19 MSEK under första kvartalet 
2006.  Efter avskrivning om -30 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om -2 MSEK, uppgick de 
förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångarna till 626 MSEK (639 per 31 december 2005). 

Koncernens totalt sysselsatta kapital uppgick till 27.218 MSEK (26.518 per 31 december 2005). Koncer-
nens sysselsatta kapital har minskat med -238 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinveste-
ringar om 90 MSEK, och med -328 MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkningen av det 
utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor.

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

Koncernens nettoskuld uppgick 11.962 MSEK (11.945 per 31 december 2005). Förvärv och förvärvs-
relaterade betalningar har under 2006 ökat koncernens nettoskuld med 57 MSEK, varav utbetalda 
köpeskillingar uppgick till 45 MSEK och betalda förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader till  
12 MSEK. Koncernens nettoskuld har under första kvartalet 2006 ökat med 132 MSEK vid omräkning 
av den utländska nettoskulden till svenska kronor. 

Räntetäckningsgraden uppgick till 5,8 (6,6) och fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,19 (0,24). 

Periodens räntekostnad för de utestående konvertibla förlagslånen uppgick till 16 MSEK (24).

Det egna kapitalet uppgick till 15.256 MSEK (14.573 per 31 december 2005). Det egna kapitalet har 
minskat med -106 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 90 MSEK, och 
med  -196 MSEK före säkringar av nettoinvesteringar, vid omräkning av utländska tillgångar och skulder 
till svenska kronor. För ytterligare information, se sidan 14, Redogörelse över redovisade intäkter och 
kostnader.

Det totala antalet utestående aktier per 31 mars 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 kvartalet 2006. 
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FÖRVÄRV

Förvärv januari – mars 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 -
Övriga förvärv 5) e/t 23 14 14 5 6

Totala förvärv januari – mars 2006 - 45 45 49 19

Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar e/t -30

Omräkningsdifferenser -204 -2

Utgående balans 17.637 626

1) Avser division med huvudansvar för förvärvet  2) Uppskattad årlig försäljning vid tiden för förvärv i SEK till valutakursen vid tidpunkten 
för förvärvet   3) Pris betalat till säljaren   4) Förvärvspris med tillägg av förvärvad nettoskuld   5) Elmaco, Securitas Systems Belgien,  
Contro Veranstaltungsdienste GmbH, Security Services Tyskland, Hasseman (kontraktsportfölj), Security Services Sverige, Home Alert Valva-
rius (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 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.

Förvärv efter 31 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 (35 MSEK) för 2006 och 17 anställda. Enterprise 
value för förvärvet uppgår till 4,6 MUSD (36 MSEK). 

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.
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DAK Güvenlik, Turkiet
Securitas Security Services Europe har gått in på den turkiska säkerhetsmarknaden genom ett avtal att 
köpa 51 procent av aktierna i DAK Güvenlik. Förvärvspriset för 51 procent av aktierna är 21 MSEK och 
förvärvspriset för de resterande 49 procenten av aktierna kommer att baseras på företagets ekonomiska 
resultat 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 
om 36 MTRY (204 MSEK) och 3.000 anställda.

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.

Förvärvet är föremål för godkännande av de turkiska myndigheterna.

 

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

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 kommer att, efter beslut tagits på en extra bolagsstämma som föreslås 
hållas den 25 september 2006, delas ut till aktieägarna genom en skattefri utdelning och noteras på  
Stockholmsbörsens O-lista omedelbart därefter. 

Noteringsprocessen fortlöper enligt plan i de tre divisionerna och prospekten förväntas vara tillgängliga 
den 8 september 2006. Därefter håller de respektive företagen road shows. Parallellt med noteringsproces-
sen av Loomis Cash Handling Services AB, utvärderar Securitas för närvarande indikationer på intresse 
från såväl finansiella som industriella köpare av Cash Handling Services-divisionen.

Uppdatering av händelserna den 11 september 2001
En utförlig redogörelse av utvecklingen kring händelserna den 11 september 2001 har lämnats i press-
meddelanden samt kvartalsrapporter och årsredovisningar för 2001 till 2005. För den senaste publicerade 
bakgrundsinformationen, se den publicerade årsredovisningen för 2005, not 36 Ansvarsförbindelser på 
sidan 100.

Det har inte skett någon övrig väsentlig utveckling i ärendet sedan publiceringen av årsredovisningen 
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 Ac-
counting 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 16.

KONCERNENS UTVECKLING

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.

Ingen tidigare prognos har avgivits för helåret 2006.

Stockholm, 9 maj, 2006

Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Resultat
 MSEK jan-mar 2006 jan-mar 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Försäljning, fortgående verksamhet 16.847,2 14.556,4 63.939,3 58.167,6
Försäljning, förvärv 219,8 638,9 2.074,3 1.519,0
Total försäljning 17.067,0 15.195,3 66.013,6 59.686,6
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 6 4 5 3
Produktionskostnader -13.418,7 -11.852,6 -51.320,1 -46.013,7
Bruttoresultat 3.648,3 3.342,7 14.693,5 13.672,9
Försäljnings- och administrationskostnader -2.647,9 -2.404,9 -10.398,4 -9.645,6
Rörelseresultat före avskrivningar 1.000,4 937,8 4.295,1 4.027,3
Rörelsemarginal, % 5,9 6,2 6,5 6,7
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar -29,7 -30,0 -122,5 -99,6
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader -12,6 -4,1 -35,1 -26,5
Rörelseresultat efter avskrivningar 958,1 903,7 4.137,5 3.901,2
Finansiella intäkter och kostnader -132,7 -122,3 -523,1 -516,6
Omvärdering av finansiella instrument 2) -1,8 36,7 36,2 -
Resultatandel i intressebolag 0,4 - 11,8 -
Resultat före skatt 3) 824,0 818,1 3.662,4 3.384,6
Nettomarginal, % 4,8 5,4 5,5 5,7
Aktuell skattekostnad -213,8 -194,4 -934,2 -795,0
Uppskjuten skattekostnad -4,5 -17,9 -14,5 -60,5
Nettoresultat för perioden 3) 605,7 605,8 2.713,7 2.529,1

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 605,4 605,6 2.712,2 2.528,4
Minoritetens andel 0,3 0,2 1,5 0,7

Vinst per aktie efter skatt, före utspädning (SEK) 1,66 1,66 7,43 6,93
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning (SEK) 1,64 1,63 7,31 6,79

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK jan-mar 2006 jan-mar 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 1.000,4 937,8 4.295,1 4.027,3
Investeringar i anläggningstillgångar -532,7 -467,3 -2.220,4 -1.969,9
Avskrivningar 496,3 469,8 1.948,6 1.613,0
Förändring av kundfordringar 5,1 -1,3 -443,4 -485,1
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -833,0 -488,9 492,5 444,7
Rörelsens kassaflöde 136,1 450,1 4.072,4 3.630,0
Rörelsens kassaflöde, % 14 48 95 90
Betalda finansiella intäkter och kostnader -127,9 -72,4 -485,2 -518,4
Betald inkomstskatt -113,4 -112,1 -926,1 -581,5
Fritt kassaflöde -105,2 265,6 2.661,1 2.530,1
Fritt kassaflöde, % 4) -16 43 94 93
Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 5) 0,19 0,24 0,22 0,24
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -57,3 -785,3 -1.213,2 -2.362,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.563,7 435,1 -1.192,6 -1.495,3
Periodens kassaflöde 1.401,2 -84,6 255,3 -1.327,5

Kassaflöde MSEK jan-mar 2006 jan-mar 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 414,9 725,6 4.843,2 4.453,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -577,4 -1.245,3 -3.395,3 -4.285,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.563,7 435,1 -1.192,6 -1.495,3
Periodens kassaflöde 1.401,2 -84,6 255,3 -1.327,5

Förändring av nettoskuld MSEK jan-mar 2006 jan-mar 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Ingående balans -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 -11.944,8 -10.636,9 -10.636,9 -10.686,8
Periodens kassaflöde 1.401,2 -84,6 255,3 -1.327,5
Förändring av lån -1.563,7 -435,1 97,4 765,2
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräkningsdifferenser -162,5 -519,7 352,7 -562,3
Omvärdering av finansiella instrument 2) 13,2 36,7 51,8 -
Omräkningsdifferenser 132,2 -588,9 -1.712,4 616,0
Förändring av nettoskuld -17,1 -1.071,9 -1.307,9 53,7
Utgående balans -11.961,9 -11.708,8 -11.944,8 -10.633,1

Sysselsatt kapital och finansiering
MSEK 31 mars 2006 31 dec 2005 31 mars 2005 31 dec 2004

Operativt sysselsatt kapital 3) 8.775,9 7.908,2 7.573,1 6.664,1
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning  6) 12 12 12 11
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %  7) 52 59 57 62
Goodwill 17.637,2 17.792,4 16.406,9 15.301,9
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 625,6 638,5 583,1 433,2
Andelar i intressebolag 179,5 178,6 - -
Sysselsatt kapital 3) 27.218,2 26.517,7 24.563,1 22.399,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8) 16 16 17 18
Nettoskuld -11.961,9 -11.944,8 -11.708,8 -10.633,1
Eget kapital 3) 15.256,3 14.572,9 12.854,3 11.766,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr  9) 0,78 0,82 0,91 0,90

 

Noterna 1–9 hänvisar till sidan 15–16
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Balans
MSEK 31 mar 2006 31 dec 2005 31 mar 2005 31 dec 2004

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 17.637,2 17.792,4 16.406,9 15.301,9
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar 625,6 638,5 583,1 433,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 315,1 313,3 281,0 268,6
Materiella anläggningstillgångar 5.902,1 5.941,5 5.918,7 5.820,0
Andelar i intressebolag 179,5 178,6 - -
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.989,7 2.135,6 1.905,3 1.882,9
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.206,1 1.166,8 2.341,7 138,2
Summa anläggningstillgångar 27.855,3 28.166,7 27.436,7 23.844,8
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 14.556,3 13.974,9 12.908,9 11.884,8
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 114,6 668,5 - -
Likvida medel 4.246,0 3.470,8 3.060,7 3.120,4
Summa omsättningstillgångar 18.916,9 18.114,2 15.969,6 15.005,2
SUMMA TILLGÅNGAR 3) 46.772,2 46.280,9 43.406,3 38.850,0

MSEK 31 mar 2006 31 dec 2005 31 mar 2005 31 dec 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 15.255,1 14.571,4 12.854,3 11.749,5
Minoritetsintressen 1,2 1,5 0,0 16,6
Summa eget kapital 3) 15.256,3 14.572,9 12.854,3 11.766,1
Soliditet, % 33 31 30 30
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 263,6 99,1 42,1 90,8
Räntebärande långfristiga skulder 7.617,7 7.635,2 12.548,6 10.141,8
Icke räntebärande avsättningar 2.181,3 2.449,8 2.352,5 2.200,4
Summa långfristiga skulder 10.062,6 10.184,1 14.943,2 12.433,0
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 11.542,4 11.908,2 11.046,2 10.901,0
Räntebärande kortfristiga skulder 9.910,9 9.615,7 4.562,6 3.749,9
Summa kortfristiga skulder 21.453,3 21.523,9 15.608,8 14.650,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3) 46.772,2 46.280,9 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 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 jan-mar 2006 jan-mar 2005 jan-dec 2005 jan-dec 2004

Börskurs vid utgången av perioden 149,00 113,00 132,00 114,00
Vinst efter aktuell skattekostnad efter utspädning 1,66 1,68 7,35 6,95
Vinst efter skatt, före utspädning 1,66 1,66 7,43 6,93
Vinst efter skatt, efter utspädning 1,64 1,63 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
Genomsnittligt antal aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 375.015.400 382.408.810 375.015.400 382.408.810
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 375.015.400 382.408.810 378.712.105 382.408.810

Not 2, 3 och 10 hänvisar till sidan 16

31 mar 2006 31 dec 2005 31 mar 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

172,6 - 172,6 -198,2 - -198,2 -7,0 - -7,0
10,8 - 10,8 11,2 - 11,2 - - -
89,9 - 89,9 -544,6 - -544,6 -190,0 - -190,0

-195,0 -0,6 -195,6 1.939,2 1,3 1.940,5 698,9 1,1 700,0
78,3 -0,6 77,7 1.207,6 1,3 1.208,9 501,9 1,1 503,0

605,4 0,3 605,7 2.712,2 1,5 2.713,7 605,6 0,2 605,8
683,7 -0,3 683,4 3.919,8 2,8 3.922,6 1.107,5 1,3 1.108,8
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Noter

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

jan – mar
Försäljning, MSEK 2006 2005 %

Total försäljning 17.067 15.195 12

Förvärv/avyttringar -220 -305

Valutaförändring från 2005 -997 -

Organisk försäljning 15,850 14,890 6

jan – mar
Rörelseresultat, MSEK 2006 2005 %

Rörelseresultat 1.000 938 7

Valutaförändring från 2005 -57 -

Rörelseresultat 943 938 1

jan – mar
Resultat före skatt, MSEK 2006 2005 %

Resultat före skatt 824 818 1

Valutaförändring från 2005 -44 -

Resultat före skatt 780 818 -5

Divisionsöversikt januari – mars 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 i det första kvartalet 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 5.537 4.774 6.480 5.915 1.390 1.148 780 611 2.869 2.737 11 10 17.067 15.195
Försäljning, intern - - 61 53 86 110 2 2 4 3 -153 -168 - -
Total försäljning 5.537 4.774 6.541 5.968 1.476 1.258 782 613 2.873 2.740 -142 -158 17.067 15.195
Organisk försäljningstill-
växt, % 6 0 5 5 10 5 25 25 6 3 - - 6 4

Rörelseresultat före 
avskrivningar 260 217 442 450 139 116 64 55 180 162 -85 -62 1.000 938
Rörelsemarginal, % 4,7 4,5 6,8 7,5 9,4 9,2 8,2 9,0 6,3 5,9 - - 5,9 6,2

Avskrivningar på förvärvs-
relaterade immateriella 
anläggningstillgångar -8 -8 -12 -10 -4 -4 -2 -2 -4 -6 0 0 -30 -30
Förvärvsrelaterade 
omstruktureringskostnader - - 0 0 -12 -4 - - - 0 - - -12 -4
Rörelseresultat efter 
avskrivningar 252 209 430 440 123 108 62 53 176 156 -85 -62 958 904

Operativt sysselsatt kapital 1.415 955 1.520 1.548 864 581 1.260 918 3.049 2.995 668 576 8.776 7.573
Operativt sysselsatt 
kapital i % av försäljning1) 6 5 6 6 14 10 37 34 26 26 - - 12 12

Goodwill 6.719 6.225 5.669 5.406 2.391 2.050 51 26 2.799 2.691 8 9 17.637 16.407
Förvärvsrelaterade 
immateriella 
anläggningstillgångar 39 38 289 194 218 223 53 61 26 66 1 1 626 583
Andelar i intressebolag - - - - - - - - - - 179 - 179 -

Sysselsatt kapital 8.173 7.218 7.478 7.148 3.473 2.854 1.364 1.005 5.874 5.752 856 586 27.218 24.563
Avkastning på sysselsatt 
kapital,% 2) 14 13 25 26 20 20 20 21 12 13 - - 16 17

1) Justerat för förvärvens helårsförsäljning. 
2) Avkastning på sysselsatt kapital baseras på 12 månaders rullande rörelseresultat.
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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; januari – mars 2006 -1,8 MSEK, januari – mars 2005 36,7 MSEK och januari – december 2005 36,2 MSEK samt för kassaflödessäk-
ringar på raden Kassaflödessäkringar efter skatt i redogörelse över redovisade intäkter och kostnader enligt; januari – mars 2006 10,8 MSEK (15,0 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
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 31 mar 2005 31 dec 2004

Resultat före skatt 1,5 0,4 0,9

Nettoresultat för året/perioden 1,1 0,3 0,6

Eget kapital före skatt -306,1 -12,1 -113,7

Eget kapital efter skatt -197,1 -6,7 -76,8

Varav redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader -198,2 -7,0 -77,4

Varav redovisat som ökning av nettoresultat 1,1 0,3 0,6

Ackumulerad effekt:

MSEK 31 dec 2005 31 mar 2005 31 dec 2004

Eget kapital före skatt -419,8 -125,8 -113,7

Eget kapital efter skatt -273,9 -83,5 -76,8

Påverkan på operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital -273,9 -83,5 -76,8

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

Effekt på summa eget kapital och skulder -7,7 -8,7 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
31 mar 2006 31 dec 2005 31 mar 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 172,6 - 172,6 -198,2 - -198,2 -7,0 - -7,0
Kassaflödessäkringar efter skatt 10,8 - 10,8 11,2 - 11,2 - - -
Säkring av nettoinvesteringar 89,9 - 89,9 -544,6 - -544,6 -190,0 - -190,0
Omräkningsdifferenser -195,0 -0,6 -195,6 1.939,2 1,3 1.940,5 698,9 1,1 700,0
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital 78,3 -0,6 77,7 1.207,6 1,3 1.208,9 501,9 1,1 503,0
Nettoresultat för perioden 605,4 0,3 605,7 2.712,2 1,5 2.713,7 605,6 0,2 605,8
Summa intäkter och kostnader för perioden 683,7 -0,3 683,4 3.919,8 2,8 3.922,6 1.107,5 1,3 1.108,8
Förvärv av minoritetsintressen - - - - -17,9 -17,9 - -17,9 -17,9
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -1.095,2 - -1.095,2 - - -
Utgående balans 31 mars 2006/2005 & 31 december 2005 15.255,1 1,2 15.256,3 14.571,4 1,5 14.572,9 12.854,3 0,0 12.854,3

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