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Försäljningen uppgick till 29.400 MSEK (33.533)
I det andra kvartalet uppgick försäljningen till 14.581 MSEK (16.664)  

Den organiska försäljningstillväxten var -4 procent (12)
Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (8)

Rörelsemarginalen var 5,9 procent (6,4)

Resultat före skatt uppgick till 865 MSEK (1.128) 

Det fria kassaflödet var 377 MSEK (1.029),
vilket motsvarar 35 procent (80) av det justerade resultatet

Avkastningen på sysselsatt kapital var 19 procent (19)

Nettoresultat för perioden uppgick till 538 MSEK (664)
Vinsten per aktie efter full skatt och full konvertering uppgick till 1,52 SEK (1,84)

Securitas AB
Delårsrapport
januari – juni 2003
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Delårsrapport januari – juni 2003

SAMMANFATTNING – KONCERNEN

April – juni 2003
Försäljningen uppgick till 14.581 MSEK (16.664). Den organiska 
försäljningstillväxten justerad för förvärv och avyttringar samt 
valutakursförändringar uppgick till -4 procent (14). Den underliggande 
organiska försäljningstillväxten var 0 procent (9) vilken justerats för 
att spegla de icke återkommande effekterna av den nu federaliserade 
flygplatsverksamheten i USA. 

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 835 
MSEK (1.060), vilket justerat för valutakursförändringar på 58 
MSEK motsvarar en minskning med 16 procent. Justerat för den 
nu federaliserade flygplatsverksamheten i USA är minskningen 
12 procent. Rörelsemarginalen var 5,7 procent (6,4) (6,4 för den 
underliggande verksamheten).

 

FÖRSÄLJNING APRIL – JUNI
MSEK 2003 2002 %

Total försäljning 14.581 16.664 -12
Förvärv & avyttringar -161 -107
Valutaförändring från 2002 1.456 -
Organisk försäljning 15.876 16.557 -4

Euroinförande - -
Federaliserad flygplatsverksamhet - -697
Underliggande organisk försäljning 15.876 15.860 0

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT - KONCERNEN

Helårsprognos
Effekterna av den ekonomiska nedgången har under det andra kvartalet 
ökat mer än tidigare förväntat och bedöms därmed att få en större 
påverkan på andra halvåret.

• Detta har huvudsakligen påverkat Cash Handling Services och 
bedöms påverka helårets rörelseresultat negativt med cirka 200 
MSEK jämfört med föregående prognos, inklusive en något högre 
omstruktureringskostnad i Tyskland.

• I viss utsträckning har också Security Services Europa och USA 
påverkats och bedöms få en negativ påverkan på rörelseresultatet 
med cirka 100 MSEK för helåret jämfört med föregående prognos.

• Security Systems och Direct uppvisar en förbättrad utveckling 
jämfört med förra året och föregående prognos.

För koncernen innebär detta på helårsbasis en underliggande 
organisk försäljningstillväxt på cirka 2 procent och ett resultat 
före skatt som förväntas vara i nivå med förra årets underliggande 
resultat före skatt, inklusive omstruktureringskostnader men exklusive 
valutakursförändringar.

Organisationen
Divisionaliseringen av Securitas har varit ett viktigt steg för att 
ytterligare fokusera verksamheten. Den förbättrade utvecklingen i 
Security Systems och Direct är ett resultat av denna ökade fokusering. 
Divisionaliseringen kommer också att bidra till att slutligen lösa 
problemen inom Cash Handling Services i Tyskland.

Basen för fortsatt utveckling
En solid underliggande förbättring inom koncernens olika 
verksamheter ger en stark plattform för fortsatt tillväxt:

• Security Services Europa och USA visar en god utveckling av 
viktiga nyckeltal.
- Kontraktsportföljen (vilken genererar 90 procent av 

försäljningen) växer med 4 procent i USA och 6 procent i Europa 
under första halvåret vilket är snabbare än den totala organiska 
försäljningstillväxten (som även inkluderar den extra tillfälliga 
försäljningen som påverkas av den ekonomiska nedgången).

- Bibehållandet av kundkontrakt fortsätter att förbättras i USA 
– från 84 procent under 2001, till 86 procent under 2002 och 
till 88 procent under det första halvåret 2003. I Europa är nivån 
stabil på över 90 procent.

- Pris- och löneökningar fortsätter att hålla en positiv balans – 

priserna i USA har ökat med 2 procent och lönerna med 1,5 
procent under det första halvåret 2003. I Europa har både priser 
och löner ökat med 4 procent.

- Personalomsättningen fortsätter att minska i USA från 70 procent 
under 2002 till 60 procent under det första halvåret 2003. I Europa 
är omsättningen stabil med omkring 30 procent.

• Den organiska försäljningstillväxten ökar i Security Systems 
och Direct som för närvarande växer snabbare än marknaden. 
Rörelsemarginalen ökar också i båda divisionerna som en följd 
av den fortsatta förädlingen av verksamheten.

• Cash Handling Services är för närvarande belastad av den 
ekonomiska nedgången och den omfattande omstruktureringen i 
Tyskland. De europeiska verksamhetsländerna som inte berördes 
av euroinförandet (cirka 60 procent av Cash Handling Services 
Europe) fortsätter att visa en god organisk försäljningstillväxt och 
stabila marginaler. Euroländerna (exklusive Tyskland) fortsätter 
att ha högre marginaler än icke euroländer, men med väsentligt 
lägre volymer än under förra årets euroinförande. I USA fortsätter 
verksamheten att bibehålla sina volymer och marginaler.  

• Det fria kassaflödet i procent av justerat resultat, justerat för 
engångseffekter  huvudsakligen relaterade till namnbytet i USA 
(uniformer etc.) var 60 procent för första halvåret och 79 procent i 
det andra kvartalet. Det fria kassaflödet för helåret förväntas vara 
i nivå med koncernmålet, 75-80 procent av justerat resultat.

• Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent för det 
första halvåret. 

Jämförelse 2001 och 2002
Tre effekter försvårar jämförelserna med 2001 och 2002:

• Security Services USA och i någon utsträckning Security Services 
Europe hade under det fjärde kvartalet 2001 samt det första och 
andra kvartalet 2002 en positiv påverkan av tillfälliga extra volymer 
och resultat som en följd av händelserna den 11 september, 2001. 
Vidare skedde en omfattande expansion av den amerikanska 
flygplatsbevakningen under de första tre kvartalen 2002. Denna 
verksamhet federaliserades sedan av den amerikanska regeringen 
under det fjärde kvartalet 2002. 

• Cash Handling Services Europe hade exceptionellt hög försäljning 
och resultatnivå under det första kvartalet 2002 när euron 
introducerades i Europa. 

• Den genomsnittliga växelkursen mellan amerikanska dollar och 
svenska kronor har under det första halvåret 2003 minskat med 
18 procent från 10,07 till 8,23 jämfört med 2002.
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RESULTAT APRIL – JUNI
MSEK 2003 2002 %

Resultat före skatt 393 563 -30
Valutaförändring från 2002 -3 -
Resultat 390 563 -31

Euroinförande - -
Federaliserad flygplatsverksamhet - -45
Underliggande resultat 390 518 -25

Resultat före skatt uppgick till 393 MSEK (563). Justerat för 
valutakursförändringar motsvarar detta en minskning med 31 procent. 
Justerat för den nu federaliserade flygplatsverksamheten var den 
underliggande minskningen av resultatet före skatt 25 procent. Den 
pågående omstruktureringen av den tyska cash handling verksamheten 
har belastat resultatet före skatt med förluster och omstrukturerings- 
kostnader på 118 MSEK.

Koncernens totala skattesats uppgick till 38,1 procent (40,2). Vinsten 
per aktie efter full skatt och full konvertering var 0,69 SEK (0,93).

Januari – juni 2003

FÖRSÄLJNING JANUARI – JUNI
MSEK 2003 2002 %

Total försäljning 29.400 33.533 -12
Förvärv & avyttringar -341 -186
Valutaförändring från 2002 3.056 -
Organisk försäljning 32.115 33.347 -4

Euroinförande - -270
Federaliserad flygplatsverksamhet - -1.010
Underliggande organisk försäljning 32.115 32.067 0

Försäljningen uppgick till 29.400 MSEK (33.533). Den organiska 
försäljningstillväxten, justerad för förvärv och avyttringar samt 
valutakursförändringar, uppgick till -4 procent (12). Den underliggande 
organiska försäljningstillväxten var 0 procent (8), vilken justerats för 

att spegla de icke återkommande effekterna av euroinförandet som 
genomfördes i huvudsak under fjärde kvartalet 2001 och första kvartalet 
2002 och den nu federaliserade flygplatsverksamheten i USA.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 1.736 MSEK 
(2.137), vilket justerat för valutakursförändringar på 140 MSEK 
motsvarar en minskning med 12 procent. Rörelsemarginalen var 5,9 
procent (6,4 och 6,3 för den underliggande verksamheten under det 
första halvåret 2002).

RESULTAT JANUARI – JUNI
MSEK 2003 2002 %

Resultat före skatt 865 1.128 -23
Valutaförändring från 2002 16 -
Resultat 881 1.128 -22

Euroinförande - -25
Federaliserad flygplatsverksamhet - -65
Underliggande resultat 881 1.038 -15

Resultat före skatt uppgick till 865 MSEK (1.128). Justerat för 
valutakursförändringar motsvarar detta en minskning med 22 
procent. Justerat för euroinförandet och den nu federaliserade 
flygplatsverksamheten, var den underliggande minskningen av 
resultatet före skatt 15 procent. Minskningen ska ses i perspektivet 
av den ovanligt höga försäljningstillväxten i det första och andra 
kvartalet 2002, som då påverkats av betydande tillfälliga volymer 
efter den 11 september 2001 i Security Services USA och Security 
Services Europe, samt den allmänna ekonomiska nedgången. Den 
pågående omstruktureringen av den tyska cash handling verksamheten 
har också påverkat resultatet och har belastat resultatet före skatt med 
förluster och omstruktureringskostnader på 148 MSEK.

Koncernens totala skattesats uppgick till 37,8 procent (40,3). Vinsten 
per aktie efter full skatt och full konvertering var 1,52 SEK (1,84).

DIVISIONERNAS UTVECKLING

Security Services 
USA

Security Services 
Europe

 
Security Systems Direct

Cash Handling
Services Totalt

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003    2002 2003 2002

Total försäljning, MSEK 10.577 14.522 11.428 11.050 1.889 1.752 1.024 825 4.482 5.384 29.400 33.533
Organisk 
försäljningstillväxt, % -11 11 5 10 6 5 19 13 -7 36 -4 12

Rörelseresultat före 
goodwillavskrivningar, 
MSEK 576 875 736 708 197 104 70 50 157 400 1.736 2.137
Rörelsemarginal, % 5,4 6,0 6,4 6,4 10,4 5,9 6,9 6,1 3,5 7,4 5,9 6,4

Operativt sysselsatt kapital 
i % av försäljning1) 73) 63) 10 11 21 19 28 26 25 25 10 9

Sysselsatt kapital 2) 6.990 8.546 7.127 6.979 1.367 1.350 1.136 929 5.304 5.639 21.924 23.443
Avkastning på 
sysselsatt kapital, % 20 21 22 21 26 16 13 13 10 15 19 19

1) Justerat för förvärvens helårsförsäljning   2) Exklusive andelar i intressebolag   
3) Beräknad efter återläggning av försäljning av kundfordringar om 1.777 (1.953) MSEK 

Divisionsöversikt, januari-juni 2003 och 2002
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Security Services USA
April – juni 2003
För kvartalet var den totala organiska försäljningstillväxten 
-13 procent (14). Den organiska försäljningstillväxten, justerad för 
den nu federaliserade flygplatsverksamheten (70 MUSD i det andra 
kvartalet 2002), var -4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 
procent (6,1).

Det andra kvartalet 2003 visar tillväxt i försäljning och resultat samt 
en förbättring av marginalen jämfört med det första kvartalet 2003. 
Detta stöds av utvecklingen av kundkontraktsportföljen (årlig tillväxt 
4 procent) och utvecklingen av pris och löner (2 procent respektive 
1,5 procent).

Januari – juni 2003
För det första halvåret 2003 var den totala organiska försäljnings-
tillväxten -11 procent (11). Den organiska försäljningstillväxten, 
justerad för den nu federaliserade flygplatsverksamheten (100 MUSD 
för det första halvåret 2002), var -5 procent. Rörelsemarginalen 
uppgick till 5,4 procent (6,0).

Försäljning och organisk försäljningstillväxt
MUSD Q1 Q2 Q3 Q4
2003 639 646 e/t e/t

-10% -13% e/t e/t
2002 707 735 728 668

9% 14% 13% -4%
2001 651 644 643 698

3% 1% 2% 7%

Rörelseresultat och rörelsemarginal
MUSD Q1 Q2 Q3 Q4
2003 34 36 e/t e/t

5,4% 5,5% e/t e/t
2002 43 44 48 44

6,0% 6,1% 6,5% 6,6%
2001 33 34 37 47

5,1% 5,0% 5,8% 6,7%
 
Security Services USA hade svagare försäljning och resultatutveckling 
under det första halvåret 2003 jämfört med det första halvåret 2002. 
Detta är en följd av den tillfälliga extra försäljningen med högre 
genomsnittsmarginaler under 2002, vilken uppkom som en effekt av 
händelserna den 11 september 2001 samt av förlorad försäljning och 
resultat orsakat av omfattande konkurser, vilka inträffade under det 
tredje kvartalet 2002.

Som planerat har den 1 juli 2003 mer än 100.000 anställda i USA 
bytt uniformer samtidigt som all verksamhet i Security Services USA 
samlas under Securitasnamnet och i en legal enhet.

Securitas har nu en landstäckande, kostnadseffektiv och fokuserad 
organisation som verkar under ett namn. Detta börjar nu förbättra 
bibehållandet av kundkontrakt samt att minska personalomsättningen. 
Bibehållandet av kundkontrakt har under det första halvåret förbättrats 
från 86 procent till 88 procent. Personalomsättningen har under samma 
period minskat från 70 till 60 procent.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas förbättras mot slutet 
av året och marginalen förväntas förbli oförändrad eller något 
lägre jämfört med föregående år (6,2 procent i den underliggande 
verksamheten 2002).

Security Services Europe
April – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5 procent (11). 
Rörelsemarginalen var 6,5 procent (6,6).

Januari – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5 procent (10). 
Minskningen jämfört med 2002 är en följd av den ekonomiska 
nedgången och i någon utsträckning den tillfälligt ökade extra 
försäljningen i motsvarande period föregående år, vilken uppkom som 
en effekt av händelserna den 11 september 2001. Rörelsemarginalen 
var 6,4 procent (6,4). 

Försäljning och organisk försäljningstillväxt
MSEK Q1 Q2 Q3 Q4
2003 5.662 5.766 e/t e/t

5% 5% e/t e/t
2002 5.420 5.630 5.798 5.746

8% 11% 9% 3%
2001 4.556 4.741 5.157 5.291

5% 5% 9% 10%

Rörelseresultat och rörelsemarginal
MSEK Q1 Q2 Q3 Q4
2003 358 377 e/t e/t

6,3% 6,5% e/t e/t
2002 339 369 413 450

6,3% 6,6% 7,1% 7,8%
2001 284 307 355 387

6,2% 6,5% 6,9% 7,3%

Sverige och Spanien visar starkare utveckling än genomsnittet 
avseende organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal medan 
Frankrike fortfarande visar en stark utveckling av den organiska 
försäljningstillväxten men med en lägre rörelsemarginal än föregående 
år till följd av lägre prisökningar än planerat. Situationen kommer 
att förbättras i Frankrike men inte i samma utsträckning som tidigare 
förväntats. England uppvisar nu ett positivt resultat men den organiska 
försäljningstillväxten har ännu inte startat.

Både pris- och löneökningar uppgår till i genomsnitt 4 procent. 
Prisförhandlingarna har varit svårare och har resulterat i en oförändrad 
marginalutveckling för det första halvåret. Kontraktsportföljen (ca 90 
procent av försäljningen) har ökat med 6 procent på årsbasis under 
det första halvåret. Bibehållandet av kundkontrakt ligger stabilt på 
en nivå över 90 procent.

Förädlingstakten kommer att ytterligare öka framöver genom 
timesharing-tjänster och specialiserade tjänster. Kombinationen av 
bevakningstjänster och tekniska system – kombinationslösningar  
–  kommer också att vara i fokus. Den fortsatta förädlingen av tjänster 
förväntas bibehålla den organiska försäljningstillväxten på cirka 5 
procent samt leda till en viss ökning av rörelsemarginalen jämfört 
med föregående år (7,0 procent 2002).
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Security Systems
April – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5 procent (9). 
Rörelsemarginalen var 12,2 procent (7,0).

Januari – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent (5). 
Rörelsemarginalen var 10,4 procent (5,9).

Generellt visar Security Systems en stabil tillväxt med förbättrad 
rörelsemarginal beroende på en god utveckling av orderingång och 
serviceportfölj. Spanien, Frankrike, Sverige och Norge visar en 
organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginalutveckling som är 
högre än genomsnittet. Security Systems USA fortsätter att uppvisa 
ett nollresultat och har också uppnått nollnivå i den organiska 
försäljningstillväxten.

Förbättringen beror på stabiliseringen i den amerikanska 
verksamheten i kombination med fortsatt konceptförädling och 
organisationsutveckling i Europa. All verksamhet i Europa är 
nu organiserad i separata enheter för installation, service och 
larmövervakning. Genom förvärvet av Südalarm Wachtel har en 
plattform etablerats i Tyskland.

För helåret förväntas den organiska försäljningstillväxten vara högre 
än förra året (6 procent 2002) och marginalen att fortsätta att förbättras 
(7,5 procent 2002).

Direct
April – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 17 procent (14) och 
rörelsemarginalen var 7,8 procent (6,3).

Januari – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 19 procent (13) och 
rörelsemarginalen var 6,9 procent (6,1).

I den traditionella Directverksamheten har det nya trådlösa 
konsumentkonceptet införts på flertalet av de stora marknaderna. Detta 
koncept genererar mer än 75 procent av försäljningen av nya system. 
Under perioden uppgick antalet nyinstallationer i den traditionella 
Directverksamheten till 54.500 (38.100), vilket är en ökning med 43 
procent. Detta har lett till en ökning av totalt antal övervakade larm 
med 29 procent till 384.700 (298.400).

Inom Belgacom och den i Frankrike övertagna verksamheten uppgick 
antalet nyinstallationer till 8.000 (5.000) och totalt antal övervakade 
larm till 132.800 (125.800). Det totala antalet nyinstallationer inom 
Direct uppgår därmed till 62.500 (43.100) och antalet övervakade 
larm uppgår därmed till 517.500 (424.200), vilket är en ökning med 
22 procent jämfört med det första halvåret 2002.

Framöver kommer fokus att ligga på att introducera Direct på nya 
marknader genom organiska nyetableringar.

För 2003 förväntas den organiska försäljningstillväxten att vara högre 
än förra året (18 procent 2002) och rörelsemarginalen att fortsätta 
förbättras (7,3 procent 2002).

Cash Handling Services
April – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -4 procent (18). 
Rörelsemarginalen var 0,6 procent (6,5) och har påverkats negativt 
av förluster och omstrukturering i Tyskland med 118 MSEK. 

Januari – juni 2003
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -7 procent (36). 
Justerat för euroinförandet var den organiska försäljningstillväxten 
-2 procent (26). Rörelsemarginalen var 3,5 procent (7,4).

Den pågående omstruktureringen av den tyska cash handling-
verksamheten har också påverkat resultatet före skatt med förluster 
och omstruktureringskostnader uppgående till 148 MSEK.

Euroinförandet 2002 genererade extra försäljning och tillväxt med 
högre genomsnittsmarginaler. Antalet distribuerade sedlar och mynt 
under det första kvartalet 2002 var stort och på nivåer som aldrig 
uppstår i den normala Cash Handling verksamheten. Omfattningen av 
projektet var i högsta grad av engångskaraktär för både Cash Handling 
branschen och för de involverade bankerna. 

I Tyskland har kombinationen av hög arbetsbelastning från 
euroinförandet och ny volym direkt relaterad till att samtidigt stödja 
två större banker med uppräkningstjänster, skapat ineffektivitet i och 
stora förluster för divisionen.

Resultatet för den tyska cash handling-verksamheten för det första 
halvåret 2003 var 110 MSEK lägre än det första halvåret 2002.

Ett omfattande omstruktureringsarbete pågår nu och omfattar 
elimineringen av olönsamma kontrakt, en minskning av 
kostnadsstrukturen och skapandet av en mer specialiserad och 
effektiv organisation. Detta ska delvis uppnås genom att lämna 
handelssegmentet med låga marginaler och helt fokusera på de 
kundsegment som består av finansiella institutioner. Helårseffekten 
av denna volymreduktion är uppskattad till 25-30 MEUR. Reduktionen 
har avslutats under det andra kvartalet 2003. 

De flesta delar av reduktionen av produktionskapacitet har 
implementerats under andra kvartalet 2003. Den totala arbetsstyrkan 
har minskat med mer än 900 medarbetare, fordonsparken med 250 
fordon och antalet platskontor reducerats från 36 till 26. Sammantaget 
motsvarar detta 40 procents minskning av kostnadsstrukturen. Den 
lönerelaterade kostnaden i procent av försäljningen kommer under det 
tredje kvartalet 2003 att reduceras från 60 procent till 50 procent av 
försäljningen. Dessa aktiviteter syftar till att den tyska Cash Handling-
verksamheten ska nå en break-evennivå i slutet av året.

Under euroinförandet i Tyskland uppstod en avräkningsdifferens hos 
en större kund. Sådana differenser uppstår ibland i Cash Handling 
Services och utreds normalt inom några månader och förklaras av 
tillfälliga tids- och matchningsdifferenser på kundens olika konton. 
I detta fall kvarstår differenserna trots en gemensam utredning av 
kunden och Securitas. Vid nuvarande stadie i utredningen, som 
fortfarande pågår uppgår differensen till 40,4 MEUR och ett eventuellt 
resulterande krav på Securitas från denna utredning förväntas täckas 
av försäkring.

Övriga delar av Cash Handling Services verksamheten i Europa 
exklusive Tyskland visar en acceptabel utveckling. Den organiska 
försäljningstillväxten i icke euroländer är 10 procent. För euroländerna 
är den organiska försäljningstillväxten dämpad av den svaga ekonomin 
och tillfälligt lägre aktivitet efter euroinförandet. Rörelsemarginalen är 
7,6 procent, kassaflödet från den löpande verksamheten är 95 procent 
och avkastningen på sysselsatt kapital 21 procent. Denna utveckling 
förväntas förbättras för resterande del av året.

Cash Handling Services USA har haft en långsammare utveckling 
under första halvåret än vad tidigare förväntats med en organisk 
försäljningstillväxt på 0 procent och en oförändrad marginal jämfört 
med det första halvåret 2002. Förlusten av ett större kundkontrakt 
och lägre tillfällig försäljning än tidigare år på grund av nedgången 
i ekonomin har inte till fullo kompenserats och prisökningarna har 
stannat på samma nivå som löneökningarna. Utvecklingen av volymer 
och marginal har varit svagare än förväntat. Denna utveckling förväntas 
fortsätta under resterande del av året. För att delvis kompensera denna 
utveckling kommer ökat fokus att vara på en reducering av kostnads- 
strukturen som är 3 procentenheter högre i USA än i Europa. Förvärvet 
av AMSA kommer att stödja denna utveckling.

För 2003 kommer den organiska försäljnings utvecklingen att belastas 
av det tyska omstruktureringsprojektet. Rörelsemarginalen förväntas 
minska jämfört med förra året (7,5 procent 2002).
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KASSAFLÖDE

April – juni 2003
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 835 
MSEK (1.060). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, 
netto efter avskrivningar, till -27 MSEK (-150). Förändring av 
övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till -292 MSEK (-2). 
Rörelsens kassaflöde var 517 MSEK (908), motsvarande 62 procent 
(86) av rörelseresultat före goodwillavskrivningar. Justerat för ej 
återkommande betalningar på 280 MSEK, huvudsakligen relaterade 
till projektet ”one company” i Security Services USA, var rörelsens 
kassaflöde 797 MSEK, motsvarande 95 procent av rörelseresultat före 
goodwillavskrivningar.

Det fria kassaflödet var 132 MSEK (683), motsvarande 25 procent 
(106) av justerat resultat. Det fria kassaflödet, exklusive de ovan 
nämnda ej återkommande betalningarna på 280 MSEK, var 412 
MSEK, motsvarande 79 procent av justerat resultat.

Januari – juni 2003
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 1.736 MSEK 
(2.137). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto efter 
avskrivningar, till -130 MSEK (-156). Förändring av övrigt operativt 
sysselsatt kapital uppgick till -773 MSEK (-334). Det genomsnittliga 
antalet utestående kundfordringsdagar i koncernen uppgick, beräknat i 

lokala valutor, till 43 (43 dagar per den 31 december 2002). Rörelsens 
kassaflöde var 833 MSEK (1.647), motsvarande 48 procent (77) 
av rörelseresultat före goodwillavskrivningar. Justerat för ej 
återkommande betalningar på 280 MSEK, huvudsakligen relaterade 
till projektet ”one company” i Security Services USA, var rörelsens 
kassaflöde 1.113 MSEK, motsvarande 64 procent av rörelseresultat 
före goodwillavskrivningar.

Minskningen av betald inkomstskatt är resultatet av tidigareläggandet 
av avdragsgilla kostnader i USA för försäkringsrelaterade skadereserver 
i samband med koncernens interna återförsäkring av dessa risker 
genom ett nystartat återförsäkringsbolag på Irland. Engångseffekten, 
som inträffade i det fjärde kvartalet 2002, har resulterat i lägre betald 
inkomstskatt under det första kvartalet 2003. 

Det fria kassaflödet var 377 MSEK (1.029), motsvarande 35 procent 
(80) av justerat resultat. Det fria kassaflödet, exklusive de ovan 
nämnda ej återkommande betalningarna på 280 MSEK, var 657 
MSEK, motsvarande 60 procent av justerat resultat.

Det fria kassaflödet i procent av justerat resultat förväntas för helåret 
vara i nivå med koncernmålet på 75-80 procent. Detta inkluderar de 
återstående helårseffekterna av ej återkommande betalningar.

SYSSELSATT KAPITAL, AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, NETTOSKULD OCH EGET KAPITAL

Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 5.781 MSEK 
(4.891 per den 31 december 2002), vilket motsvarar 10 procent (7 
per den 31 december 2002) av försäljningen justerat för förvärvens 
helårsförsäljning. Förvärv har under det första halvåret 2003 ökat 
det operativa sysselsatta kapitalet med 155 MSEK varav 114 MSEK 
under det andra kvartalet. Omstruktureringsreserven uppgick till 70 
MSEK (54 per den 31 december 2002). 

Avkastningen på sysselsatt kapital var 19 procent (19).

Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 21.924 MSEK 
(21.563 per den 31 december 2002). Förvärv har ökat koncernens 
goodwill med 1.039 MSEK under det första halvåret 2003 varav 845 
MSEK under det andra kvartalet. Koncernens sysselsatta kapital har 
under perioden minskat vid omräkningen av det utländska sysselsatta 
kapitalet till svenska kronor med 986 MSEK.

Konverteringar av konvertibla förlagslån har ökat koncernens egna 
kapital med 159 MSEK varav 2 MSEK avser aktiekapital och 157 
MSEK avser bundna reserver. Antalet utstående aktier till följd av 
konvertering har ökat med 2.002.991 och uppgick per 30 juni 2003 
till 365.058.897. 1998/2003 års konvertibla förlagslån var konverterat 
per 31 mars 2003, förutom 5 MSEK som ej konverterades. Totala 
antalet aktier efter full konvertering av samtliga utestående konvertibla 
förlagslån uppgår till 382.408.810.

Utdelning till aktieägarna på 730 MSEK har betalats under det andra 
kvartalet.

Periodens räntekostnad för de utestående konvertibla förlagslånen 
uppgick till 59 MSEK (27).

Räntetäckningsgraden uppgick till 5,2 (4,6).

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,97 (0,85 per 31 december 
2002).

Koncernens nettoskuld uppgick till 10.801 MSEK (9.887 per 31 
december 2002). Förvärv har ökat koncernens nettoskuld under det 
första halvåret 2003 med 1.207 MSEK varav utbetalda köpeskillingar 
uppgår till 1.169 MSEK, övertagna nettoskulder till 25 MSEK och 
under perioden utbetalda om-struktureringskostnader till 13 MSEK.

Koncernens nettoskuld har under perioden minskat vid omräkning av 
den utländska nettoskulden till svenska kronor med 464 MSEK.

Det egna kapitalet uppgick till 11.108 MSEK (11.663 per 31 december 
2002). Det egna kapitalet har under perioden minskat vid omräkning av 
utländska tillgångar och skulder till svenska kronor med 522 MSEK.
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Förvärv januari-juni 2003 (MSEK)

Bolag Division 1)
Årlig

försäljning 2)
Förvärvs- 

pris 3)
Enterprise 

value 4) Goodwill 5)

Varav 
omstruktu-

reringsreserv

Ingående balans 16.672 54

VNV, Nederländerna 6) Security Services - 632 632 632 -
Armored Motor Services 
of America, USA Cash Handling 440 288 288 150 15
Lincoln Security, USA Security Services 229 117 142 124 9
Respond Inc, USA Cash Handling 125 63 63 57 -
Ebro Vigilancia & 
Seguridad, Spanien Security Services 85 24 25 18 3
Övriga förvärv 7) 77 45 44 58 6

Totala förvärv januari – juni 2003 e/t 1.169 1.194 1.039 33
Goodwillavskrivningar/utnyttjad omstruktureringsreserv -560 -13
Omräkningsdifferenser -1.008 -4
Utgående balans 16.143 70
1) Avser division med huvudansvar för förvärvet     2) Uppskattad årlig försäljning vid tiden för förvärvet i SEK till valutakursen vid tidpunkten för förvärvet     3) Pris 
betalat till säljaren    4) Förvärvspris med tillägg av förvärvad nettoskuld     5) Total ökning av koncernens goodwill inkl. redan befintlig goodwill i det förvärvade 
bolaget       6) Tilläggsbetalning     7) Pharmacia, Sverige, Södra Norrlands Bevakning, Sverige (tilläggsbetalning), Garm Larmcentral, Sverige (tilläggsbetalning), 
Förenade Vakt, Sverige (tilläggsbetalning), Inter Security, Finland, Rühl, Tyskland, Belgacom, Belgien, Koetter Security Hungaria KFT, Ungern, kontraktsportfölj, 
Polen, IRG, USA, Great Lakes Armored, USA, Loomis, USA (uppskjuten köpeskilling)

FÖRVÄRV

Förvärv har ökat periodens försäljning med 341 MSEK och ökat 
koncernens goodwill med 1.039 MSEK, vilket medför 72 MSEK i 
ökade årliga goodwillavskrivningar.

Respond Inc, USA 
I januari 2003 förvärvade Cash Handling Services USA Respond Inc. 
med 440 anställda och en årlig försäljning på 15 MUSD (125 MSEK). 
Respond är ett bankomatserviceföretag med verksamhet i sju stater. 
Förvärvet kommer att förstärka verksamheten i västra USA. 

Enterprise value (förvärvspris och övertagen nettoskuld) uppgick till 7,4 
MUSD (63 MSEK), vilket gav upphov till goodwill på 6,7 MUSD (57 
MSEK) som skrivs av över tio år. 

Förvärvet konsolideras i Securitaskoncernen från den 1 januari 2003 och 
kommer att ge positiva effekter på koncernens resultat under 2003. 

Lincoln Security, USA 
I mars 2003 förvärvade Security Services USA Lincoln Security i 
Kalifornien, med 2.900 anställda och en årsförsäljning 2002 på 27 MUSD 
(229 MSEK). Företaget bedriver bevakningsverksamhet i Kalifornien, 
Nevada och Oregon. Förvärvet kommer att stärka Securitas position i 
södra Kalifornienregionen och ge tillgång till nya marknadssegment. 

Enterprise value (förvärvspris och övertagen nettoskuld) uppgick till 16,7 
MUSD (142 MSEK), vilket gav upphov till goodwill på 14,6 MUSD 
(124 MSEK) som skrivs av över tio år. 

Förvärvet konsolideras i Securitaskoncernen från 1 april 2003 och 
kommer att ge positiva effekter på koncernens resultat under 2003. 

VNV, Nederländerna
I april 2003 betalades en planerad uppskjuten köpeskilling uppgående 
till 632 MSEK avseende förvärvet av VNV.

Ebro Vigilancia & Seguridad SA, Spanien
I juni 2003 förvärvade Security Services Europe Ebro Vigilancia 
& Seguridad SA i Zaragoza, Spanien för att stärka sin verksamhet i 
Aragonregionen.

Ebro Vigilancia & Seguridad SA har en årlig försäljning inom bevakning 
på 9 MEUR (85 MSEK), 300 anställda och en rörelsemarginal 
uppgående till 7 procent. Enterprise value (förvärvspris och övertagen 
nettoskuld) uppgår till 2,8 MEUR (25 MSEK). Goodwill uppgår 
till 1,9 MEUR (18 MSEK) och kommer att skrivas av över fem år. 

Förvärvet konsolideras i Securitaskoncernen från den 1 juni 2003 och 
kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2003.

Armored Motor Services of America, USA
I juni 2003 förvärvade Cash Handling Services USA, genom Loomis, 
Armored Motor Services of America (”AMSA”). AMSA, som är ett 
ledande privatägt värdehanteringsföretag, kommer att förstärka och 
utvidga Securitas värdehanteringsnätverk i den viktiga nordöstra 
delen av USA, främst i New England och de norra delarna av staten 
New York.

AMSA har en årlig försäljning på 55 MUSD (440 MSEK), 1.300 
anställda och verksamhet i åtta stater i nordöstra USA. Företagets 
försäljning är delad mellan transport (46 procent), uppräkning (20 
procent), bankomatrelaterade tjänster (21 procent) och övriga tjänster 
(13 procent), huvudsakligen myntförpackning och kurirtjänster. Under 
2002 hade företaget en organisk försäljningstillväxt på 7 procent och 
en rörelsemarginal på 9 procent. Majoriteten av kunderna är finansiella 
instutioner. Förvärvet kommer att ge upphov till synergier avseende 
såväl operationell effektivitet som i kostnadsstruktur.

Net enterprise value (förvärvspris och övertagen nettoskuld) uppgår till 
32,0 MUSD (250 MSEK) inklusive skatteeffekt på goodwillavskrivningar 
på 4,0 MUSD (38 MSEK). Goodwill i samband med förvärvet uppgår till 
18,8 MUSD (150 MSEK) och kommer att skrivas av över tio år.

Förvärvet, som konsolideras i Securitaskoncernen från den 30 juni 2003, 
kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2003.
 
Südalarm Wachtel, Tyskland
I juli 2003, ingick Security Systems avtal om att förvärva Südalarm 
Wachtel i Stuttgart med en årlig försäljning på 14 MEUR (128 MSEK) 
och 120 anställda. Företaget, som grundades 1945, är huvudsakligen 
verksamt inom installation och service av säkerhetssystem för stora 
och mellanstora företag och kommer att skapa en plattform för Security 
Systems i Tyskland som möjliggör för Securitas att erbjuda sina tyska 
kunder kombinerade bevakningstjänster och systemlösningar.

Enterprise value (förvärvspris och övertagen nettoskuld) uppgår till 5,3 
MEUR (48 MSEK). Goodwill uppgår till 3,5 MEUR (32 MSEK) och 
kommer att skrivas av över tio år.

Förvärvet kommer att konsolideras i Securitaskoncernen från 
den 1 augusti 2003 och kommer inte att påverka resultatet för 
Securitaskoncernen 2003.
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MODERBOLAGETS VERKSAMHET

Securitaskoncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen 
operativ verksamhet. I Securitas AB finns enbart koncernledning 
och supportfunktioner. 

För 2003 förväntas en underliggande organisk försäljningstillväxt 
på cirka 2 procent och resultatet före skatt förväntas att vara i 
nivå med det underliggande resultatet före skatt 2002, inklusive 
omstruktureringskostnader men exklusive valutakurseffekter.

KONCERNENS UTVECKLING

Förändringar i styrelsen 
På bolagsstämman den 8 april 2003 beslutades att styrelsen skall ha 
nio medlemmar. Annika Bolin valdes till ny styrelsemedlem. 

Nomineringskommitté 
Bolagsstämman beslutade ett inrätta en nomineringskommitté. 
Gustaf Douglas och Melker Schörling valdes till ledamöter av 
nomineringskommittén och kommer att under tredje kvartalet utse 
två kandidater från de större institutionella ägarna för konsultation i 
nomineringsarbetet. Namn på dessa personer tillkännages i Securitas 
delårsrapport för januari-september 2003. 

Uppdatering av händelserna 11 september, 2001 
En utförlig redogörelse för utvecklingen kring händelserna den 11 
september 2001 har lämnats i pressmeddelanden och kvartalsrapporter 

publicerade efter den 11 september samt i årsredovisningen för 2001 
och 2002. 

Globe är, tillsammans med American Airlines och andra parter, 
svarande i 35 stämningar som avser händelserna den 11 september 
2001. I 29 av dessa stämningar nämns andra Securitasbolag som 
svarande. I samtliga stämningar nämns ett flertal parter som svarande 
utöver Globe och andra Securitasbolag. 28 stämningar avser personer 
som omkommit och sju stämningar avser skador på egendom och 
utebliven affärsverksamhet till följd av händelserna den 11 september 
2001. Globe Aviation Services och övriga nämnda Securitasbolag 
kommer att bestrida dessa stämningar. 

Ingen av stämningarna bedöms påverka Securitas affärsverksamhet 
eller finansiella ställning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Vid upprättandet av denna delårsrapport har Securitas tillämpat 
redovisningsprinciperna i not 1 på sidorna 52 till 53 i den publicerade 
årsredovisningen för 2002. De nya rekommendationerna från 

Redovisningsrådet, som trädde i kraft den 1 januari 2003, är tillämpade 
i denna rapport. Tillämpningen har inte föranlett justeringar av tidigare 
rapporterade perioder. 

STOCKHOLM, 7 AUGUSTI, 2003

Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef

Stockholm den 7 augusti, 2003 
PricewaterhouseCoopers AB 

 
 Göran Tidström                                              Anders Lundin 
 Auktoriserad revisor                                       Auktoriserad revisor
  Huvudansvarig 

Granskningsrapport 
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En 
översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram 

något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 
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Resultat   

MSEK apr-jun  2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Försäljning, fortgående verksamhet 14.420,4 15.513,6 29.059,6 30.716,2 61.580,8 47.999,5
Försäljning, förvärv 160,5 1.150,6 340,6 2.816,6 4.104,5 12.364,1
Total försäljning 14.580,9 16.664,2 29.400,2 33.532,8 65.685,3 60.363,6
Organisk försäljningstillväxt, % 1) -4 14 -4 12 8 7
Produktionskostnader 2) -11.326,0 -12.827,4 -22.840,8 -25.842,8 -50.625,0 -46.601,1
Bruttoresultat 3.254,9 3.836,8 6.559,4 7.690,0 15.060,3 13.762,5
Försäljnings- och administrationskostnader 2) -2.419,8 -2.776,6 -4.823,5 -5.553,5 -10.601,9 -9.908,0
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 835,1 1.060,2 1.735,9 2.136,5 4.458,4 3.854,5
Rörelsemarginal, % 5,7 6,4 5,9 6,4 6,8 6,4
Goodwillavskrivningar -282,7 -288,4 -559,6 -591,8 -1.164,5 -1.089,8
Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar 552,4 771,8 1.176,3 1.544,7 3.293,9 2.764,7
Finansiella poster -159,5 -208,7 -311,2 -417,0 -782,3 -862,8
Resultat före skatt 392,9 563,1 865,1 1.127,7 2.511,6 1.901,9
Nettomarginal, % 2,7 3,4 2,9 3,4 3,8 3,2
Aktuell skattekostnad -155,9 -205,6 -336,3 -437,9 -620,8 -548,3
Uppskjuten skattekostnad 6,3 -20,9 9,6 -16,2 -376,2 -170,0
Minoritetens andel av periodens nettoresultat -0,4 -4,6 -0,3 -9,3 -28,8 -0,9
Nettoresultat för perioden 242,9 332,0 538,1 664,3 1.485,8 1.182,7

Kassaflöde
Operativt kassaflöde MSEK apr-jun 2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Rörelsen
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 835,1 1.060,2 1.735,9 2.136,5 4.458,4 3.854,5
Investeringar i anläggningstillgångar -411,1 -518,3 -889,7 -897,8 -1.746,1 -1.764,3
Återföring av avskrivningar (exkl. goodwillavskrivningar) 384,3 368,4 760,0 741,5 1.493,5 1.377,2
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 3) -291,7 -2,4 -773,0 -333,6 982,4 -164,0
Rörelsens kassaflöde 516,6 907,9 833,2 1.646,6 5.188,2 3.303,4
Rörelsens kassaflöde, % 62 86 48 77 116 86
Betalda finansiella poster 3) -119,8 -197,6 -244,7 -348,5 -794,6 -774,6
Betald inkomstskatt 3) -264,7 -27,7 -211,2 -268,9 -678,2 -575,5
Fritt kassaflöde 132,1 682,6 377,3 1.029,2 3.715,4 1.953,3
Fritt kassaflöde, % 4) 25 106 35 80 122 80
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv -966,7 -411,0 -1.207,0 -1.316,4 -1.709,7 -3.001,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 271,8 214,6 598,4 885,2 29,5 -121,1
Periodens kassaflöde -562,8 486,2 -231,3 598,0 2.035,2 -1.169,3

Kassaflöde MSEK apr-jun 2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Kassaflöde från den löpande verksamheten 543,2 1.200,9 1.267,0 1.927,0 5.461,5 3.717,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.377,8 -929,3 -2.096,7 -2.214,2 -3.455,8 -4.765,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 271,8 214,6 598,4 885,2 29,5 -121,1
Periodens kassaflöde -562,8 486,2 -231,3 598,0 2.035,2 -1.169,3

Förändring av nettoskuld MSEK apr-jun 2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Ingående balans -9.603,0 -12.883,6 -9.886,8 -12.582,6 -12.582,6 -12.418,8
Periodens kassaflöde -562,8 486,2 -231,3 598,0 2.035,2 -1.169,3
Förändring av lån -930,7 -786,3 -1.147,2 -1.436,7 -414,0 2.452,7
Förändring av nettoskuld före omräkningsdifferenser -1.493,5 -300,1 -1.378,5 -838,7 1.621,2 1.283,4
Omräkningsdifferenser 295,2 769,0 464,0 1.006,6 1.074,6 -1.447,2
Förändring av nettoskuld -1.198,3 468,9 -914,5 167,9 2.695,8 -163,8
Utgående balans -10.801,3 -12.414,7 -10.801,3 -12.414,7 -9.886,8 -12.582,6

Sysselsatt kapital och finansiering
MSEK 30 jun 2003 31 mar 2003 31 dec 2002 30 jun 2002 31 mar 2002 31 dec 2001
Operativt sysselsatt kapital 5.780,6 5.316,6 4.890,9 6.163,7 5.644,9 5.854,1
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 76 84 83 73 73 61
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 5) 10 9 7 9 8 9
Goodwill 16.143,3 16.214,4 16.672,2 17.279,2 18.931,7 18.639,9
Andelar i intressebolag - - - 3,1 10,7 42,4
Sysselsatt kapital 21.923,9 21.531,0 21.563,1 23.446,0 24.587,3 24.536,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6) 19 20 21 19 17 16
Nettoskuld -10.801,3 -9.603,0 -9.886,8 -12.414,7 -12.883,6 -12.582,6
Minoritetsintressen 14,4 13,6 13,2 4,4 0,8 17,5
Eget kapital 11.108,2 11.914,4 11.663,1 11.026,9 11.702,9 11.936,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,97 0,81 0,85 1,13 1,10 1,05

För noter 1-6 hänvisas till sidan 11
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Data per aktie
SEK apr-jun 2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Börskurs vid utgången av perioden 82,00 189,00 82,00 189,00 104,00 199,00
Vinst efter aktuell skattekostnad efter full konvertering 0,67 0,98 1,49 1,89 5,14 3,73
Vinst efter full skatt, före full konvertering 0,67 0,92 1,48 1,84 4,10 3,30
Vinst efter full skatt, efter full konvertering 0,69 0,93 1,52 1,84 4,14 3,27
Utdelning - - - - 2,00 1,50
P/E-tal efter full konvertering - - - - 25 61
Antal utestående aktier 365.058.897 362.367.166 365.058.897 362.367.166 363.055.906 361.081.321
Genomsnittligt antal aktier 365.058.897 361.851.668 364.558.149 361.530.207 362.068.889 358.098.487
Antal aktier efter full konvertering 382.408.810 382.473.261 382.408.810 382.473.261 382.473.261 365.123.348
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering 382.408.810 376.689.957 382.424.923 370.906.652 376.689.957 365.123.348

Ytterligare information angående vinst per aktie
MSEK apr-jun 2003 apr-jun 2002 jan-jun 2003 jan-jun 2002 jan-dec 2002 jan-dec 2001
Nettoresultat för perioden 242,9 332,0 538,1 664,3 1.485,8 1.182,7
Räntekostnad för konvertibellånet, netto 28% skatt 20,2 17,6 42,8 19,6 73,7 10,2
Resultat som används i data per aktie kalkyl 263,1 349,6 580,9 683,9 1.559,5 1.192,9

Balans
MSEK 30 jun 2003 31 mar 2003 31 dec 2002 30 jun 2002 31 mar 2002 31 dec 2001
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 16.143,3 16.214,4 16.672,2 17.279,2 18.931,7 18.639,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar 298,0 301,3 263,0 288,0 280,3 295,4
Materiella anläggningstillgångar 5.262,1 5.247,7 5.256,5 5.136,2 5.163,5 5.182,2
Andelar i intressebolag - - - 3,1 10,7 42,4
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.656,0 2.618,3 2.734,2 3.156,4 3.399,8 3.485,0
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 144,1 148,0 147,3 145,8 69,6 83,9
Summa anläggningstillgångar 24.503,5 24.529,7 25.073,2 26.008,7 27.855,6 27.728,8
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 9.880,5 9.412,0 9.552,6 10.180,8 10.727,2 10.367,9
Likvida medel 2.371,6 3.065,3 2.851,2 1.423,0 1.021,6 978,6
Summa omsättningstillgångar 12.252,1 12.477,3 12.403,8 11.603,8 11.748,8 11.346,5
SUMMA TILLGÅNGAR 36.755,6 37.007,0 37.477,0 37.612,5 39.604,4 39.075,3

MSEK 30 jun 2003 31 mar 2003 31 dec 2002 30 jun 2002 31 mar 2002 31 dec 2001
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7.094,9 7.516,0 7.823,7 7.501,5 8.042,0 8.452,3
Fritt eget kapital 4.013,3 4.398,4 3.839,4 3.525,4 3.660,9 3.484,0
Summa eget kapital 11.108,2 11.914,4 11.663,1 11.026,9 11.702,9 11.936,3
Soliditet, % 30 32 31 29 30 31
Minoritetsintressen 14,4 13,6 13,2 4,4 0,8 17,5
Avsättningar
Räntebärande avsättningar 7) 35,2 35,7 34,8 49,3 48,2 33,6
Icke-räntebärande avsättningar 7) 2.263,6 2.338,8 2.433,9 2.586,2 2.944,4 3.129,3
Summa avsättningar 2.298,8 2.374,5 2.468,7 2.635,5 2.992,6 3.162,9
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 163,4 164,2 231,2 364,3 324,7 352,8
Räntebärande långfristiga skulder 7) 11.372,3 11.444,2 11.397,5 11.961,0 11.021,9 11.402,9
Summa långfristiga skulder 11.535,7 11.608,4 11.628,7 12.325,3 11.346,6 11.755,7
Kortfristiga skulder
Icke-räntebärande kortfristiga skulder 7) 9.889,0 9.759,7 10.250,3 9.647,2 10.656,8 9.994,3
Räntebärande kortfristiga skulder 7) 1.909,5 1.336,4 1.453,0 1.973,2 2.904,7 2.208,6
Summa kortfristiga skulder 11.798,5 11.096,1 11.703,3 11.620,4 13.561,5 12.202,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36.755,6 37.007,0 37.477,0 37.612,5 39.604,4 39.075,3

MSEK Aktiekapital
 Bundna 
reserver Fria reserver Summa

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ingående balans 363,1 7.460,6 3.839,4 11.663,1
Omräkningsdifferenser - -568,6 46,5 -522,1
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital - -319,4 319,4 -
Nettoresultat för perioden - - 538,1 538,1
Utdelning - - -730,1 -730,1
Konvertering 2,0 157,2 - 159,2
Utgående balans 365,1 6.729,8 4.013,3 11.108,2

För not 7 hänvisas till sidan 11
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Noter

1) Beräkningen av organisk försäljningstillväxt återfinns i tabellen Försäljning april-juni 
och januari-juni under sektionen Försäljning och resultat för koncernen.

2) Kostnader för platskontor, som tidigare redovisades som Produktionskostnader, har 
omklassificerats och ingår nu  i Försäljnings- och administrationskostnader. Jämförelsetal 
har justerats med 1.313,6 MSEK för det andra kvartalet 2002, med 2.710,1 MSEK för det 
första halvåret 2002 och med 5.377,0 MSEK för helåret 2001.

3) Uppställningen för kassaflödet har justerats för att inkludera förändringar i upplupna 
finansiella poster på raden Betalda finansiella poster och förändringar av aktuella 
skattefordringar och aktuella skatteskulder på raden Betald inkomstskatt. Motposten 
till dessa förändringar är inkluderad i raden Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital. Jämförelsetal för rörelsens kassaflöde har justerats med -189,0 MSEK för det 
andra kvartalet 2002, med -237,5 MSEK för det första halvåret 2002, med 69,7 MSEK för 
helåret 2002 och med -61,0 MSEK för helåret 2001. Fritt kassaflöde berörs inte av dessa 
förändringar.

4) Fritt kassaflöde i procent av rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskat med 
aktuell skattekostnad och finansiella poster (justerat resultat). 

5) Justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.

6) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (rullande 12 månader) i procent av 
utgående balans sysselsatt kapital (exklusive andelar i intressebolag).

7) Räntebärande avsättningar rapporteras separat. Tidigare rapporterades de 
under Räntebärande långfristiga skulder. Icke räntebärande avsättningar inkluderar 
omstruktureringsreserver som tidigare rapporterades under Icke räntebärande 
kortfristiga skulder. Omstruktureringsreserver uppgår till 70,0 MSEK per den 30 juni 
2003. Konvertibelt förlagslån 1998/2003 har omklassificerats från Räntebärande 
långfristiga skulder till Räntebärande kortfristiga skulder per den 31 mars 2002. 
Konvertibelt förlagslån 1998/2003 förföll i sin helhet den 28 februari 2003.

Total försäljning och Organisk 
försäljningstillväxt, H1 1999-2003

Rörelseresultat och 
Rörelsemarginal, H1 1999-2003

Sysselsatt kapital och Avkastning på 
sysselsatt kapital,H1 1999-2003

Räntetäckningsgrad och 
Nettoskuldsättningsgrad, H1 1999-2003

Vinst per aktie efter full skatt, 
H1 1999-2003

Resultat före skatt och Fritt 
kassaflöde, H1 1999-2003

NYCKELTAL – KONCERNEN, HALVÅR 1999-2003
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Securitas – en världsledare i säkerhet 
Securitas erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem 

och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 anställda och är 
verksam i 30 länder främst i USA och Europa.

Ytterligare information lämnas av:
Verkställande direktör och koncernchef Thomas Berglund, +44 20 8432 6500 
vice VD och ekonomi- och finansdirektör Håkan Winberg, +44 20 8432 6500

Henrik Brehmer, Investor Relations, +44 20 8432 6523, +44 7884 117 192

Informationsmöte och telefonkonferens
Informationsmöte kommer att hållas i samband med 

presentationen av delårsrapporten, torsdagen den 7 augusti 2003, kl 14.00
Informationsmötet äger rum på Securitas, Lindhagensplan 70, Stockholm

Telefonnummer för att lyssna på informationsmötet är +44 (0) 20 7162 0179
Mötet kan även följas på www.securitasgroup.com

Telefonkonferens med frågor och svar kommer att hållas kl. 16.00 
Telefonnummer +44 (0) 20 7162 0180 

Ärlighet  Vaksamhet  Hjälpsamhet

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

www.securitasgroup.com
Besöksadress Lindhagensplan 70


