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• Försäljningen uppgick till 16.425 MSEK (13.022) 

• Resultat före skatt uppgick till 714 MSEK (555)

• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, uppgick till 509 MSEK (401)

• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, uppgick till 1,40 SEK (1,10)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 

Den pågående globala lågkonjunkturen kan inte förklaras eller förutsägas med utgångspunkt i histo
riska utvecklingsmönster. I det nuvarande ekonomiska läget påverkas även Securitas, även om före
taget är förhållandevis motståndskraftigt och uppnådde en försäljningstillväxt på 1 procent (7) under 
första kvartalet, vilket enligt vår bedömning är i linje med säkerhetsmarknadens utveckling. Ett antal 
av våra kunder står inför ökade kostnadsbesparingar till följd av den globala  konjunkturnedgången. 
Vi anser det vara av största vikt att stödja våra kunder i optimeringen av deras totala kostnader för 
säkerhetstjänster och att vara kreativa och proaktiva för att hitta de mest kostnadseffektiva säkerhets
lösningarna. Vår ambition är också att försvara lönsamheten i kontraktsportföljen. 

Den organiska försäljningstillväxten för Security Services North America var –2 procent under 
första kvartalet. Efter justering för skottdagen i februari föregående år, så skulle den organiska 
försäljnings tillväxten vara i det närmaste noll, vilket endast är marginellt lägre än för fjärde kvartalet 
2008.  Konjunkturnedgången skapar ökade möjligheter för förvärv i Nordamerika och under första 
 kvartalet förvärvades två konkurrenter. Vi räknar även med att fler förvärvstillfällen dyker upp som 
vi  tänker utnyttja selektivt. Den organiska försäljnings tillväxten i Security Services Europe minskade 
till 2  procent under första kvartalet på grund av negativ organisk försäljningstillväxt på några större 
 marknader beroende på volymneddragningar i befintliga kontrakt i portföljen och lägre tilläggs
försäljning. Mobile and Monitoring bibehöll en god organisk försäljningstillväxt under  kvartalet 
på 5  procent (8). Inom  samtliga affärssegment var prisökningarna på ungefär samma nivå som 
lönekostnads utvecklingen under perioden.

Rörelseresultatet förbättrades till 872 MSEK (697) under årets första kvartal, främst som en följd av 
den svaga svenska kronan, men också beroende på en positiv reell förändring om 2 procent. Resultatet 
före skatt förbättrades i reella termer med 4 procent (6). Koncernens rörelsemarginal var 5,3  procent 
(5,4). Inom Security Services North America fortsatte de två senaste årens positiva trend med 
förädling av kontraktsportföljen och förbättring av rörelsemarginalen, vilken uppgick till 5,4 procent 
första kvartalet jämfört med 5,2 procent samma period föregående år. Inom Security Services Europe 
minskade rörelsemarginalen från 5,2 procent till 5,1 procent under samma perioder. Orsaken är en 
ökning av kundförluster, lägre tilläggsförsäljning och investeringar i säkerhetsutbildning, kompetens 
och säkerhetslösningar. Inom Mobile and Monitoring förbättrades rörelsemarginalen första kvartalet 
eftersom försäljningssatsningarna successivt har optimerats.

Alf Göransson
VD och koncernchef
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Januari–mars i sammandrag

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK
Kv 1 

2009
Kv 1 

2008
Total

förändr, %
Helår 
2008

Helår 
2007

Total
förändr, %

Försäljning 16.425 13.022 26 56.572 51.536 10

Organisk försäljningstillväxt, % 1 7 6 6

Rörelseresultat före avskrivningar 872 697 25 3.271 2.889 13

Rörelsemarginal, % 5,3 5,4 5,8 5,6

Reell förändring, % 2 7 10 8

Resultat före skatt, nedskrivning av 
goodwill och jämförelsestörande poster 714 555 29 2.646 2.317 14

Reell förändring, % 4 6 11 10

Resultat före skatt 714 555 29 2.617 1.889 39

Reell förändring, % 4 –3 34 21

Nettoresultat, kvarvarande 
verksamheter 509 401 27 1.890 1.354 40
Vinst per aktie, före jämförelsestörande 
poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 1) 1,40 1,10 27 5,24 4,82 9

1)  För uträkningen av vinst per aktie har nedskrivningen av goodwill 2007 även beaktats genom att återläggas. Vinst per aktie är beräknad före 
utspädning.
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Security Services North America –2 5 5,4 5,2

Security Services Europe 2 8 5,1 5,2

Mobile and Monitoring 5 8 10,5 9,9

Koncernen 1 7 5,3 5,4



3

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–mars, 2009

Koncernens utveckling

jANuARI–MARS 2009

Försäljning
Försäljningen uppgick till 16.425 MSEK (13.022). Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent 
(7), vilket bedöms vara i nivå med säkerhetsmarknadens tillväxt i såväl Nordamerika som i Europa. 
I enlighet med det historiska mönstret växte säkerhetsmarknaden snabbare än BNP även under första 
kvartalet 2009 trots den rådande makroekonomiska situationen. Den lägre organiska försäljnings
tillväxten är en konsekvens av utvecklingen på säkerhetsmarknaden och allmänt fokus på lönsamhet 
i koncernen. Skottdagen i februari 2008 hade en positiv effekt på första kvartalets försäljning föregå
ende år. 

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar var 872 MSEK (697), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en ökning med 2 procent.
 
Rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,4). Security Services North America förbättrade sin rörelse
marginal under första kvartalet, främst beroende på ett fortsatt arbete med optimering av kontrakts
portföljens sammansättning. Rörelsemarginalen för Security Services Europe påverkades negativt 
av kundförluster, lägre tilläggsförsäljning och investeringar i säkerhetsutbildning, kompetens och 
säkerhetslösningar. Föregående år belastades rörelsemarginalen med ökade lönekostnader under 
påskhelgen. Kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar påverkade koncernens rörelse
marginal negativt med cirka –0,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Prisjusteringarna under första kvartalet motsvarade i stort de totala lönekostnadsökningarna inom 
samtliga affärssegment. 

Rörelseresultat efter avskrivningar
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader påverkade kvartalet med –2 MSEK (0). 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –121 MSEK (–120).

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till –1 MSEK (1).

Resultat före skatt 
Resultat före skatt uppgick till 714 MSEK (555). Den reella förändringen var 4 procent (6). 

Skatt, nettoresultat och vinst per aktie
Koncernens skattesats var 28,7 procent (27,7). 

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter var 509 MSEK (401). Vinst per aktie från kvarvarande 
verksamheter var 1,40 SEK (1,10). 
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Affärssegmentens utveckling

SECuRITy SERVICES NORTH AMERICA
Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i uSA, Kanada 
och Mexiko. Affärssegmentet består av 18 affärsenheter: en organisation för nationella och 
globala kunder, tio geografiska regioner och fyra specialiserade kundsegment (fordonsindustri, 
energi, offentlig sektor och hälsovård) i uSA, samt Kanada, Mexiko och pinkerton Consulting & 
 Investigations (C&I). Totalt omfattar verksamheten 97 geografiska områden, drygt 600 plats
kontor och fler än 100.000 anställda. 
 

Security Services North America januari–mars januari–december

MSEK 2009 2008 2008

Total försäljning 6.528 4.872 21.327

Organisk försäljningstillväxt, % –2 5 3

Rörelseresultat före avskrivningar 350 255 1.218

Rörelsemarginal, % 5,4 5,2 5,7

Reell förändring, % 0 12 13

Januari–mars 2009
Den organiska försäljningstillväxten var –2 procent (5) under första kvartalet. Den organiska 
försäljnings tillväxten pressades på grund av reduktioner i befintliga kundkontrakt, bland annat inom 
fordonsindustrin, samt på grund av skottdagen i februari 2008. 

Nyförsäljningstakten var högre under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet föregående 
år, främst på grund av försäljningsframgångar i hälsovårdsegmentet. Bruttomarginalen på nyförsälj
ning var lägre än den genomsnittliga bruttomarginalen i portföljen.

Rörelsemarginalen var 5,4 procent (5,2). Den förbättrade lönsamheten berodde främst på ett 
fortlöpande arbete med att optimera kontraktsportföljens sammansättning och effektiviseringar 
i verksamheten. 

USdollarn hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella förändringen var 
0 procent under det första kvartalet. 

Bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt drygt 90 procent. Personalomsättningen 1), som ligger på 
cirka 52  procent, förbättrades jämfört med föregående år.
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1) Sättet att mäta är nu justerat för omsättning på grund av avslutade kontrakt.
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Affärssegmentens utveckling

SECuRITy SERVICES EuROpE
Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder 
specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 23 länder, och Aviation, 
som erbjuder flygplatssäkerhet i tolv länder. Organisationen har över 800 platskontor och fler 
än 110.000 anställda.

Security Services Europe januari–mars januari–december

MSEK 2009 2008 2008

Total försäljning 8.032 6.698 28.737

Organisk försäljningstillväxt, % 2 8 7

Rörelseresultat före avskrivningar 407 351 1.635

Rörelsemarginal, % 5,1 5,2 5,7

Reell förändring, % 2 4 9

Januari–mars 2009
Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent (8) under det första kvartalet, en minskning 
som förklaras av lägre försäljning i befintliga kontrakt och minskad tilläggsförsäljning. Nedgången 
i  Frankrike och Spanien under fjärde kvartalet 2008 fortsatte även under första kvartalet 2009, och 
den organiska försäljningstillväxten är nu negativ på båda dessa marknader. Aviations organiska 
försäljningstillväxt är nu ensiffrig. Strategin att prioritera lönsamhet framför volym är fortsatt en viktig 
faktor för den organiska försäljningstillväxten inom Securitas i Europa. För bevakningsverksamheten 
noterades fortfarande stark organisk försäljningstillväxt i länder såsom Finland, Sverige, Schweiz, 
Turkiet och länder i Östeuropa. 

Nyförsäljningstakten var något högre under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 
före gående år. Bruttomarginalen på nyförsäljning är fortfarande lägre än den genomsnittliga brutto
marginalen i portföljen. Detta beror på den ökade konkurrensen i rådande ekonomiska klimat samt 
på några nya större kontrakt med lägre bruttomarginal än genomsnittet för nyförsäljningen.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent (5,2). Skillnaden mot föregående år är emellertid större än 
0,1 procentenheter eftersom de ökade lönekostnaderna för påskhelgen i mars 2008  påverkar 
jämförelsen. Minskningen beror på lägre tilläggsförsäljning där marginalerna är högre än för 
 kontraktsportföljen, kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar samt investeringar i säker
hetsutbildning,  kompetens och säkerhetslösningar. Aviation har utökat sina bevakningstjänster på 
Charles de Gaulle i Paris och uppstartskostnaderna har påverkat kvartalet. Aviations rörelsemarginal 
ökade trots detta med 0,1 procentenheter under kvartalet jämfört med samma kvartal 2008.

Förstärkningen av euron hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella 
 förändringen var 2 procent för kvartalet.

Bibehållandet av kundkontrakt var strax under 90 procent. Personalomsättningen 1) på cirka 
28  procent förbättrades jämfört med föregående år.
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Affärssegmentens utveckling

MOBIlE ANd MONITORINg
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag medan Monitoring 
erbjuder elektronisk larmövervakning. Mobile har verksamhet i elva länder i Europa och cirka 
8.900 anställda fördelade på 37 regioner och 270 platskontor.

Monitoring, som även kallas Securitas Alert Services, har verksamhet i tio länder i Europa och 
cirka 900 anställda.

Mobile and Monitoring januari–mars januari–december

MSEK 2009 2008 2008

Total försäljning 1.524 1.275 5.546

Organisk försäljningstillväxt, % 5 8 8

Rörelseresultat före avskrivningar 160 126 647

Rörelsemarginal, % 10,5 9,9 11,7

Reell förändring, % 17 –6 9

Januari–mars 2009
Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent (8) under första kvartalet. Inom Mobile ökade den 
organiska  försäljningstillväxten i Belgien, Sverige och Tyskland jämfört med föregående år. Den orga
niska försäljningstillväxten i Spanien avtog och i Frankrike var den negativ. Den organiska försäljnings
tillväxten inom Monitoring var stark i Belgien och Sverige.

Rörelsemarginalen förbättrades till 10,5 procent (9,9) tack vare optimering av de försäljningssats
ningar som gjordes under 2008. Ökade kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar påver
kade rörelse marginalen negativt. Föregående år belastades rörelsemarginalen med investeringar 
i försäljnings organisationen och ökade lönekostnader under påskhelgen. Den reella förändringen 
under kvartalet var 17 procent. 
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Kassaflöde

Januari–mars 2009
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 872 MSEK (697). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick netto till 0 MSEK (–28). 

Förändring av kundfordringar uppgick till –290 MSEK (–311). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till –345 MSEK (–155). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 237 MSEK (203), motsvarande 27 procent (29) av rörelseresultat 
före avskrivningar.

Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –186 MSEK (–114). Ökningen beror främst på 
ett ökat antal omsatta lån och tillhörande räntebetalningar under första kvartalet. Betald inkomstskatt 
uppgick till –124 MSEK (–223). Det första kvartalet 2008 inkluderade en skattebetalning i Spanien 
hänförlig till förvärvet av Esabe.

Det fria kassaflödet var –73 MSEK (–134), motsvarande –13 procent (–30) av justerat resultat, vilket 
följer det normala säsongsmönstret med lägre kassaflöden under årets första hälft.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –140 MSEK (–118).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –1 MSEK (–1). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –1.188 MSEK (–1.027).

Kassaflöde för perioden, kvarvarande verksamheter, var –1.402 MSEK (–1.280).
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Sysselsatt kapital och finansiering

Sysselsatt kapital per den 31 mars 2009
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 3.693 MSEK (2.959 per den 31 december 2008) 
motsvarande 6 procent av försäljningen (5 per den 31 december 2008), justerat för förvärvens 
helårs försäljning.

Förvärv ökade det operativa sysselsatta kapitalet med 28 MSEK under första kvartalet 2009.

Förvärv ökade koncernens goodwill med 27 MSEK. Justerat för positiva omräkningsdifferenser om 
383 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 14.514 MSEK (14.104 per den 31 december 
2008). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 66 MSEK under första kvartalet 2009. 
Efter avskrivning med –34 MSEK och positiva omräkningsdifferenser om 1 MSEK, uppgick de för
värvsrelaterade immateriella tillgångarna till 784 MSEK (751 per den 31 december 2008). 

Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 19.096 MSEK (17.920 per den 31 december 2008). 
Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor (SEK) ökade koncernens 
 sysselsatta kapital med 571 MSEK. 

Avkastning på sysselsatt kapital var 18 procent (18 per den 31 december 2008).

Finansiering per den 31 mars 2009
Koncernens nettoskuld uppgick till 9.915 MSEK (9.413 per den 31 december 2008). Förvärv och 
förvärvsrelaterade betalningar ökade koncernens nettoskuld med 140 MSEK, varav utbetalda köpe
skillingar uppgick till 121 MSEK, övertagna nettoskulder till 0 MSEK och betalda förvärvs relaterade 
omstruktureringskostnader till 19 MSEK. Koncernens nettoskuld ökade med 273 MSEK vid omräk
ning av den utländska nettoskulden till svenska kronor. 
 
Den 8 april 2009 emitterade Securitas AB ett fyraårigt obligationslån på Eurobondmarknaden om 
500 MEUR inom ramen för sitt Euro Medium Term Noteprogram om 1.500 MEUR. Kupongräntan 
fastställdes till 6,50 procent. Behållningen från obligationslånet kommer att användas till att refinan
siera befintliga kreditfaciliteter som förfaller 2010. Obligationslånet förlänger profilen på löptiden 
för koncernens lån och diversifierar även finansieringskällorna. Obligationslånet är noterat på börsen 
i Luxemburg.

Därutöver har Securitas tillgång till bekräftad finansiering genom en Revolving Credit Facility om 
1.100 MUSD som förfaller 2012, en Term Loan Facility om 550 MEUR som förfaller 2010, vilken 
amorterades med 284 MEUR i april 2009 ur behållningen från Eurobondlånet, en så kallad club deal 
om 3.000 MSEK som också förfaller 2010 samt genom en bilateral Revolving Credit Facility om 
1.500 MSEK som förfaller i september 2009. Securitas har även tillgång till obekräftade banklån och 
ett svenskt företagscertifikatprogram på 5.000 MSEK för kortfristiga lånebehov. I juli 2008  emitterade 
Securitas ett femårigt lån med rörlig ränta, Floating Rate Notes, om 45 MEUR inom ramen för sitt Euro 
Medium Term Noteprogram om 1.500 MEUR. Den 5 februari 2009 emitterade Securitas ytterligare 
ett lån med rörlig ränta, Floating Rate Notes, om 45 MEUR inom samma program. Det femåriga lånet 
förfaller i sin helhet den 5 februari 2014.

Securitas har tillräckligt likviditetsutrymme genom de bekräftade kreditfaciliteterna, i linje med 
fastställda policies, vilka tillsammans med en stark generering av fritt kassaflöde gör det möjligt att 
tillgodose de kommande likviditetsbehoven i verksamheterna. 

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,2 (3,5). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,21 (0,18). 

Det egna kapitalet uppgick till 9.180 MSEK (8.507 per den 31 december 2008). Vid omräkning av 
utländska tillgångar och skulder till svenska kronor ökade det egna kapitalet med 132 MSEK efter att 
hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om –166 MSEK, och med 298 MSEK före säkring av 
nettoinvesteringar. För ytterligare information se sidan 15, Rapport över totalresultat. 

Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 31 mars 2009.
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Förvärv

Samtliga förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.

FÖRVäRV jANuARI–MARS 2009 (MSEK) 

Bolag Affärssegment 1)
Inkl. 

fr. o. m.

Årlig 
försälj

ning 2)
Enterprise 

value 3) goodwill

Förv. rel.
immateriella 

tillgångar

Ingående balans 14.104 751 
Akal Security, USA Security Services 

North America 26 feb 68 8  16 

Moore Security, USA Security Services 
North America 12 mars 113 37  36 

Övriga förvärv 4) 49 76 27 14 

Summa förvärv januari–mars 2009  121 27 66

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar  –34 

Omräkningsdifferenser 383 1

utgående balans  14.514 784 
1)  Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet. 
2) Uppskattad årlig försäljning. 
3) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld. 
4)  Guardias Blancas, Mexiko, AVS Bevakning (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, G4S, BEWAB och S.O.B. Objektschutz, Services  Tyskland, 

Eureca/Luxtracing, Alert Services Belgien, Agency of Security Fenix, Tjeckien, CPI Security Group, Rumänien, El Guardian, Patagua, 
 Seguridad Argentina och Vigilancias y Seguridad, Argentina, Polic Secuforce, Hongkong och Globe Partner Services, Egypten. 

Akal Security, USA
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Akal Security på Hawaii. Akal Security har 300 anställda 
och en årlig försäljning på cirka 68 MSEK. Förvärvet stärker Securitas marknadsledande position inom 
säkerhetstjänster i delstaten Hawaii. 

Moore Security, USA
Securitas har förvärvat det amerikanska säkerhetsföretaget Moore Security i Clarksville, Indiana. 
Moore Security, med 650 anställda, har en balanserad och diversifierad kundportfölj vad gäller 
storlek och kundsegment i Indiana och Kentucky. Den årliga försäljningen uppgår till cirka 113 MSEK. 
 Förvärvet stärker Securitas marknadsledande position inom säkerhetstjänster i området.
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Övriga väsentliga händelser

För kritiska uppskattningar och bedömningar, jämförelsestörande poster samt ansvarsförbindelser 
se sidorna 78–79 och 108109 i den publicerade Årsredovisningen för 2008. Om inga väsentliga 
händelser har inträffat som berör informationen i Årsredovisningen lämnas i delårsrapporten ingen 
ytterligare kommentar om respektive punkt.

Förändring i koncernledningen
Marc Pissens, divisionschef för Aviation, har utsetts till medlem i Securitas koncernledning från och 
med den 7 maj 2009. 

Marc Pissens har mer än 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen. Hos Securitas har han varit 
chef för Beneluxdivisionerna, chef för Securitas i Nederländerna och för Securis/Securair i Belgien 
samt chef för Globe Aviation (USA). Marc Pissens är ordförande i CoESS (Confederation of European 
Security Services).
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker i samband med Securitas löpande verksamhet kan indelas i två huvudsakliga kategorier, opera
tiva risker och finansiella risker. De operativa riskerna som uppstår i den lokala verksamheten hanteras 
på ett decentraliserat sätt medan den finansiella riskhanteringen är centraliserad till koncernens 
internbank. Utöver dessa finns även vissa risker i samband med koncernens förvärv.

Operativa risker
Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget 
erbjuder kunderna. Dessa risker kan uppstå när lagar och regler på det arbetsrättsliga området, eller 
tolkningarna av dessa, ändras eller när utförda tjänster inte motsvarar de ställda kraven och  resulterar 
i egendomsförlust, egendoms eller personskada. För att kunna utvärdera de operativa riskerna 
använder sig Securitas av en modell för löpande utvärdering av affärsrisker. 

En annan risk som hänför sig till rörelsen och kan påverka lönsamheten är risken att Securitas inte kan 
höja priserna gentemot kunderna och därmed inte fullt kan kompensera för lönehöjningar och övriga 
kostnadsökningar.

Finansiella risker
Finansiella risker uppstår på grund av att koncernen har behov av extern finansiering och är verksam 
i en rad olika valutor. Dessa risker utgörs huvudsakligen av:
– Ränterisk
– Valutarisk
– Finansieringsrisk
– Kredit/Motpartsrisk

Kundkreditrisken, det vill säga risken för att Securitas kunder inte kan uppfylla sina åtaganden att 
betala fakturorna för levererade tjänster, har ökat under finanskrisen. Risken reduceras av det stora 
antalet kunder som är fördelade på många branscher och geografiska områden samt av etablerade 
rutiner inom koncernföretagen för bevakning och indrivning av kundfordringar.

Förvärvsrisker
Koncernen har genomfört ett betydande antal förvärv under årens lopp och kommer, som ett led 
i företagets strategi, även fortsättningsvis att förvärva säkerhetsföretag. Även om koncernen tidigare 
visat förmåga att framgångsrikt integrera nya förvärvade verksamheter innebär integrationen av nya 
företag alltid en viss risk. Sådana förvärv genomförs i högre grad än tidigare även på nya marknader 
som Latinamerika och Asien. Lönsamheten i det förvärvade företaget kan vara lägre än väntat och 
kostnaderna i samband med köpet kan bli högre än väntat.

Jämförelsestörande poster
Under den kommande niomånadersperioden kan det faktiska finansiella utfallet av vissa jämförelse
störande poster och ansvarsförbindelser, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2008, komma att 
avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka 
koncernens lönsamhet och finansiella ställning.

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar 
och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balans
räkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra 
förutsättningar.
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Moderbolagets verksamhet

Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består 
endast av koncernledning och stödfunktioner.

Januari–mars 2009
Moderbolagets intäkter uppgick till 247 MSEK (105) och avser främst administrationsbidrag och 
övriga intäkter från dotterbolag.
 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –275 MSEK (71). Förändringen från föregående år beror 
huvudsakligen på lägre koncernintern aktieutdelning till följd av omstrukturering inom koncernen. 
Resultat efter finansiella poster uppgick till –128 MSEK (108). 
 
Per den 31 mars 2009
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 36.660 MSEK (36.592 per den 31 december 
2008) och består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 36.380 MSEK (36.335 per 
den 31 december 2008). Omsättningstillgångarna uppgick till 10.837 MSEK (13.299 per den 
31 december 2008), varav likvida medel uppgick till 574 MSEK (1.315 per den 31 december 2008). 

Det egna kapitalet uppgick till 20.927 MSEK (20.949 per den 31 december 2008). 

Moderbolagets skulder uppgick till 26.570 MSEK (28.942 per den 31 december 2008) och består 
i huvudsak av räntebärande skulder. 

För ytterligare information se Moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 22.
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Redovisningsprinciper 

Allmänt
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting 
 Standards” (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1.1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering.
 
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och  årsredovisningslagen. 
De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upp
rättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 68–75 i den publicerade Årsredo
visningen för 2008. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida  
www.securitas.com/sv/ under rubriken Investerarrelationer – Finansiellt – Redovisningsprinciper. 

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.1 
Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget 
väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 40 på sidan 115 i den publicerade Årsredovis
ningen för 2008.

IFRS 8 Rörelsesegment 
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2009 IFRS 8 Rörelsesegment, som ersätter IAS 14 
Segmentsrapportering. Den nya standarden kräver att segmentsinformationen presenteras utifrån 
ledningens perspektiv. För koncernen har införandet av IFRS 8 inneburit att de primära segmenten:

Security Services North America, •	
Security Services Europe och•	
Mobile and Monitoring•	

har ersatts med följande rapporteringsbara segment:

Security Services North America, •	
Security Services Europe (som består av en aggregering av de två operativa segmenten •	
 Security Services Europe och Aviation), 
Mobile and Monitoring (som består av en aggregering av de två operativa segmenten Mobile •	
och Securitas Alert Services) samt 
ett rapporteringsbart segment benämt Övrigt för alla övriga operativa segment.•	

Utvärderingen av segmenten och de mått som används för uppföljningen skiljer sig inte från den 
utvärdering och de mått som använts tidigare. Det primära resultatmåttet är fortfarande Rörelse
resultat före avskrivningar men information kommer även att fortsättningsvis lämnas för Rörelse
resultat efter avskrivningar.

IAS 1 (reviderad) Utformning av finansiella rapporter 
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2009 IAS 1 (reviderad) Utformning av finansiella 
rapporter. Den reviderade standarden har påverkat koncernens finansiella rapporter retroaktivt från 
den 31 december 2007. Alla förändringar i eget kapital exklusive transaktioner med aktieägare, som 
tidigare redovisades i redogörelse över redovisade intäkter och kostnader samt i förändringar i eget 
kapital, redovisas nu i rapport över totalresultat.
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Kalender finansiell information

Securitas publicerar finansiell information för 2009 enligt följande:

Delårsrapport januari–juni 2009
7 augusti 2009

Delårsrapport januari–september 2009
11 november 2009

Bokslutskommuniké januari–december 2009
4 februari 2010

 

Stockholm den 7 maj 2009

Alf Göransson
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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RESulTATRäKNINg
MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kvarvarande verksamheter
Försäljning 15.951,3 12.777,6 55.247,9 50.470,5
Försäljning, förvärv 473,9 244,9 1.323,7 1.065,6
Total försäljning 16.425,2 13.022,5 56.571,6 51.536,1
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 1 7 6 6
Produktionskostnader –13.464,3 –10.730,8 –46.122,9 –42.212,8
Bruttoresultat 2.960,9 2.291,7 10.448,7 9.323,3
Försäljnings och administrationskostnader –2.091,3 –1.601,3 –7.196,3 –6.453,0
Övriga rörelseintäkter 2) 3,2 6,1 18,7 18,2
Resultatandel i intressebolag 3) –0,8 0,3 –0,4 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 872,0 696,8 3.270,7 2.888,8
Rörelsemarginal, % 5,3 5,4 5,8 5,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 4) –34,1 –22,5 –102,2 –439,8
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –1,9  –52,6 –2,1
Jämförelsestörande poster   –29,3 –78,1
Rörelseresultat efter avskrivningar 836,0 674,3 3.086,6 2.368,8
Finansiella intäkter och kostnader –120,7 –119,7 –472,3 –475,2
Omvärdering av finansiella instrument 5) –0,8 0,7 2,7 –6,7
Resultatandel i intressebolag    2,2
Resultat före skatt 714,5 555,3 2.617,0 1.889,1
Nettomarginal, % 4,4 4,3 4,6 3,7
Aktuell skattekostnad –172,6 –125,0 –651,8 –425,2
Uppskjuten skattekostnad –32,6 –29,0 –75,3 –109,9
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 509,3 401,3 1.889,9 1.354,0
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter  92,3 431,8 –828,0
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 509,3 493,6 2.321,7 526,0

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 510,2 493,3 2.323,6 524,4
Minoritetens andel –0,9 0,3 –1,9 1,6

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,40 1,10 5,18 3,70
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)  0,25 1,18 –2,26
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,40 1,35 6,36 1,44

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,40 1,10 5,18 3,70
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)  0,25 1,18 –2,26
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,40 1,35 6,36 1,44

RAppORT ÖVER TOTAlRESulTAT
MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 509,3 493,6 2.321,7 526,0

Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 42,9 11,0 –464,6 44,5
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter –11,2 –22,3 –130,2 –20,5
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter –165,8 95,3 –232,8 74,8
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter 298,1 –527,7 2.188,1 –282,2
Övrigt totalresultat för perioden, alla verksamheter 6) 164,0 –443,7 1.360,5 –183,4
Totalresultat för perioden, alla verksamheter 673,3 49,9 3.682,2 342,6

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 674,1 49,6 3.683,0 341,1
Minoritetens andel –0,8 0,3 –0,8 1,5

Förändringar i eget kapital framgår av not 7 på sidan 21.

Noterna 1– 6 hänvisar till sidorna 20–21.

Koncernens finansiella rapporter
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KASSAFlÖdESANAlyS
Operativt kassaflöde MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 872,0 696,8 3.270,7 2.888,8
Investeringar i anläggningstillgångar –234,6 –218,4 –977,0 –838,1
Återföring av avskrivningar 234,8 190,7 839,9 775,6
Förändring av kundfordringar –289,8 –310,9 7,8 –780,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital –345,3 –155,1 107,3 1.069,1
Rörelsens kassaflöde 237,1 203,1 3.248,7 3.114,8
Rörelsens kassaflöde, % 27 29 99 108
Betalda finansiella intäkter och kostnader –185,9 –114,1 –433,4 –396,2
Betald inkomstskatt –124,7 –222,6 –803,5 –457,6
Fritt kassaflöde –73,5 –133,6 2.011,8 2.261,0
Fritt kassaflöde, % –13 –30 94 114
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –139,8 –118,7 –1.021,5 –584,4
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –0,8 –0,6 –110,8 –15,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1.187,7 –1.027,1 –199,3 372,1
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter –1.401,8 –1.280,0 680,2 2.033,6
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter  402,1 –790,5 658,9
periodens kassaflöde, alla verksamheter –1.401,8 –877,9 –110,3 2.692,5

Kassaflöde MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 141,5 84,2 2.858,1 3.081,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter  –41,2 436,8 302,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 141,5 43,0 3.294,9 3.384,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –355,6 –337,1 –1.978,6 –1.420,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter  –115,0 –764,5 –1.017,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter –355,6 –452,1 –2.743,1 –2.437,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –1.187,7 –1.027,1 –199,3 372,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter  558,3 –462,8 1.373,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter –1.187,7 –468,8 –662,1 1.745,9
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter –1.401,8 –1.280,0 680,2 2.033,6
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter  402,1 –790,5 658,9
periodens kassaflöde, alla verksamheter –1.401,8 –877,9 –110,3 2.692,5

Förändring av nettoskuld MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Ingående balans –9.412,6 –9.878,0 –9.878,0 –9.734,6
Periodens kassaflöde, alla verksamheter –1.401,8 –877,9 –110,3 2.692,5
Förändring av lån, alla verksamheter 1.187,7 468,8 –469,6 –2.877,6
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräknings differenser, alla verksamheter –214,1 –409,1 –579,9 –185,1
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 5) –15,9 –30,3 –178,2 –35,2
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter –272,7 271,3 –1.313,0 76,9
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter   2.536,5 
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter –502,7 –168,1 465,4 –143,4
utgående balans –9.915,3 –10.046,1 –9.412,6 –9.878,0

Not 5 hänvisar till sidan 21.

Koncernens finansiella rapporter
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SySSElSATT KApITAl OCH FINANSIERINg
MSEK 31 mars 2009 31 dec 2008 31 mars 2008 31 dec 2007
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 3.693,5 2.959,4 3.552,7 3.061,9
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 6 5 7 6
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 103 108 84 86
Goodwill, kvarvarande verksamheter 14.513,9 14.104,3 10.801,1 11.260,4
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 783,8 751,3 516,0 548,7
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 104,5 104,9 94,6 103,5
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 19.095,7 17.919,9 14.964,4 14.974,5
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 18 18 19 19
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter   3.945,6 3.717,5
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 19.095,7 17.919,9 18.910,0 18.692,0
Nettoskuld, alla verksamheter –9.915,3 –9.412,6 –10.046,1 –9.878,0
Eget kapital, alla verksamheter 7) 9.180,4 8.507,3 8.863,9 8.814,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 1,08 1,11 1,13 1,12

BAlANSRäKNINg
MSEK 31 mars 2009 31 dec 2008 31 mars 2008 31 dec 2007
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14.513,9 14.104,3 13.192,8 13.793,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 783,8 751,3 585,6 624,0
Övriga immateriella tillgångar 259,0 255,2 235,8 234,4
Materiella anläggningstillgångar 2.481,0 2.460,1 4.501,2 4.651,5
Andelar i intressebolag 104,5 104,9 94,6 103,5
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.423,1 2.366,4 1.929,6 2.012,9
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 158,1 150,6 265,8 286,3
Summa anläggningstillgångar 20.723,4 20.192,8 20.805,4 21.706,1
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 12.655,8 11.532,2 12.020,5 11.679,5
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 12,7 42,4 45,1 1.448,9
Likvida medel 2.568,9 3.951,5 3.416,0 4.350,7
Summa omsättningstillgångar 15.237,4 15.526,1 15.481,6 17.479,1
SuMMA TIllgÅNgAR 35.960,8 35.718,9 36.287,0 39.185,2

MSEK 31 mars 2009 31 dec 2008 31 mars 2008 31 dec 2007
EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 9.174,7 8.500,6 8.861,7 8.812,1
Minoritetsintressen 5,7 6,7 2,2 1,9
Summa eget kapital 7) 9.180,4 8.507,3 8.863,9 8.814,0
Soliditet, % 26 24 24 22
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 230,7 201,6 141,3 145,5
Räntebärande långfristiga skulder 5.410,5 7.148,4 6.586,8 7.349,0
Icke räntebärande avsättningar 2.823,3 2.811,9 2.619,9 2.840,6
Summa långfristiga skulder 8.464,5 10.161,9 9.348,0 10.335,1
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 11.071,4 10.641,0 10.888,9 11.421,2
Räntebärande kortfristiga skulder 7.244,5 6.408,7 7.186,2 8.614,9
Summa kortfristiga skulder 18.315,9 17.049,7 18.075,1 20.036,1
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 35.960,8 35.718,9 36.287,0 39.185,2

Not 7 hänvisar till sidan 21.

Koncernens finansiella rapporter



18

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–mars, 2009

dATA pER AKTIE
SEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Börskurs vid utgången av perioden (omräknat efter utdelningen av Loomis AB) 60,00 65,00 64,00 75,00

Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster,  kvarvarande verksamheter 1,40 1,10 5,24** 4,82*
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, avvecklade verksamheter  0,25 1,18 –0,04
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, alla verksamheter 1,40 1,35 6,42 4,78

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter 1,40 1,10 5,18 3,70
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter  0,25 1,18 –2,26
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter 1,40 1,35 6,36 1,44

Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter 1,40 1,10 5,24 4,82*
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, avvecklade verksamheter  0,25 1,18 –0,04
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, alla verksamheter 1,40 1,35 6,42 4,78

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter 1,40 1,10 5,18 3,70
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter  0,25 1,18 –2,26
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter 1,40 1,35 6,36 1,44

Vinst per aktie före utspädning, jämförelsestörande poster och  utredningskostnader avseende LCM , alla verksamheter e/t e/t e/t 5,36
Utdelning   2,90*** 3,10
P/Etal efter utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter   12 16
Antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 365.058.897 365.058.897 365.058.897 369.365.776

* För denna beräkning av vinst per aktie, har nedskrivningen av goodwill beaktats genom att återläggas.
**  Securitas anser att vinst per aktie om 5,24 SEK för helåret 2008 är den relevanta utgångspunkten för resultatjämförelser under 2009.
*** För jan–dec 2008 föreslagen utdelning

Koncernens finansiella rapporter
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jANuARI–dECEMBER 2008

 
MSEK 

Security 
Services  

North America

Security  
Services 

Europe

Mobile  
and  

Monitoring Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljning, extern 6.528 8.014 1.456 427  16.425
Försäljning, intern  18 68  –86 
Total försäljning 6.528 8.032 1.524 427 –86 16.425
Organisk försäljningstillväxt, % –2 2 5 - - 1
Rörelseresultat före avskrivningar 350 407 160 –45  872
varav resultatandel i intressebolag - 0 - –1 - –1
Rörelsemarginal, % 5,4 5,1 10,5 - - 5,3
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar 1)  –4 –13 –12 –5  –34
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader    –2  –2
Jämförelsestörande poster      
Rörelseresultat efter avskrivningar 346 394 148 –52  836
Finansiella intäkter och kostnader      –121
Omvärdering av finansiella instrument      –1
Resultatandelar i intressebolag      
Resultat före skatt      714

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –4 –13 –12 –5 - –34
Nedskrivning av goodwill - - - - - -
Totalt –4 –13 –12 –5  –34

jANuARI–dECEMBER 2007

 
MSEK 

Security 
Services  

North America

Security  
Services 

Europe

Mobile  
and  

Monitoring Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljning, extern 4.872 6.680 1.230 240  13.022
Försäljning, intern  18 45  –63 
Total försäljning 4.872 6.698 1.275 240 –63 13.022
Organisk försäljningstillväxt, % 5 8 8 - - 7
Rörelseresultat före avskrivningar 255 351 126 –35  697
varav resultatandel i intressebolag - 0 - 0 - 0
Rörelsemarginal, % 5,2 5,2 9,9 - - 5,4
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar 1)  –3 –9 –9 –2  –23
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader      
Jämförelsestörande poster      
Rörelseresultat efter avskrivningar 252 342 117 –37  674
Finansiella intäkter och kostnader      –120
Omvärdering av finansiella instrument      1
Resultatandelar i intressebolag      
Resultat före skatt      555

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –3 –9 –9 –2 - –23
Nedskrivning av goodwill - - - - - -
Totalt –3 –9 –9 –2  –23

Segmentsöversikt januari–mars 2009 och 2008

jANuARI–MARS 2009

jANuARI–MARS 2008
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Not 1 Organisk försäljningstillväxt
Beräkningen av organisk försäljningstillväxt (och specifikation av valutakursförändringar på rörelseresultat och resultat före skatt) framgår nedan:

Försäljning, MSEK 
jan–mar jan–mar jan–mar

2009 2008 %
Total försäljning 16.425 13.022 26
Förvärv/avyttringar –474 
Valutaförändring från 2008 –2.823 
Organisk försäljning 13.128 13.022 1

Rörelseresultat, MSEK 
jan–mar jan–mar jan–mar

2009 2008 %
Rörelseresultat 872 697 25
Valutaförändring från 2008 –162 
Rörelseresultat 710 697 2

Resultat före skatt, MSEK 
jan–mar jan–mar jan–mar

2009 2008 %
Resultat före skatt 714 555 29
Valutaförändring från 2008 –139 
Resultat före skatt 575 555 4

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB och Niscayah Group AB (f.d. Securitas Systems AB). Varumärkesarvoden från Niscayah Group AB 
upphörde i november 2008.

Not 3 Resultatandel i intressebolag
Securitas redovisar resultatandel i intressebolag beroende på avsikten med investeringen:
· Intressebolag som har förvärvats för att bidra till rörelsen (operativa) ingår i rörelseresultat före avskrivningar.
· Intressebolag som har förvärvats som ett led i koncernens finansiering (finansiella investeringar) ingår i resultat före skatt som en separat rad inom finansnettot.

Intressebolag vilka klassificerats som operativa:

MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Walsons Services PVT Ltd –0,8 0,3 –0,4 0,3
Facility Network A/S 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatandel i intressebolag ingående i rörelseresultat före  avskrivningar –0,8 0,3 –0,4 0,3

Intressebolag vilka klassificerats som finansiella investeringar:

MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.    2,2
Resultatandel i intressebolag ingående i resultat före skatt    2,2

Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. likviderades under 2007.

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –34,1 –22,5 –102,2 –89,9
Nedskrivning av goodwill    –349,9
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –34,1 –22,5 –102,2 –439,8

Varav nedskrivning av goodwill avseende: 
Security Services Europe    –239,4
Mobile and Monitoring    –110,5
Totalt    –349,9

Noter
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Not 5 Omvärdering av finansiella instrument

MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Redovisat i resultaträkningen
Omvärdering av finansiella instrument –0,8 0,7 2,7 –6,7
Uppskjuten skatt 0,2 –0,2 –0,8 1,9
påverkan på nettoresultat –0,6 0,5 1,9 –4,8

Redovisat via rapport över totalresultat
Kassaflödessäkringar –15,1 –31,0 –180,9 –28,5
Uppskjuten skatt 3,9 8,7 50,7 8,0
Kassaflödessäkringar efter skatt –11,2 –22,3 –130,2 –20,5

Total omvärdering före skatt –15,9 –30,3 –178,2 –35,2
Total uppskjuten skatt 4,1 8,5 49,9 9,9
Total omvärdering efter skatt –11,8 –21,8 –128,3 –25,3

Det belopp som redovisas i specifikationen Förändring av nettoskuld är den totala omvärderingen före skatt.

Not 6 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat

MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Uppskjuten skatt på aktuariella vinster och förluster –26,4 –5,6 250,2 –14,3
Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar 3,9 8,7 50,7 8,0
Uppskjuten skatt på säkring av nettoinvesteringar 59,2 –57,9 280,0 –29,1
uppskjuten skatt på övrigt totalresultat 36,7 –54,8 580,9 –35,4

Not 7 Förändringar i eget kapital

31 mars 2009 31 dec 2008 31 mars 2008
Hänförligt  
till moder

bolagets 
aktieägare

Minoritets
intressen Summa 

Hänförligt  
till moder

bolagets 
aktieägare

Minoritets
intressen Summa 

Hänförligt  
till moder

bolagets 
aktieägare

Minoritets
intressen Summa MSEK

Ingående balans 1 januari 2008/2007 8.500,6 6,7 8.507,3 8.812,1 1,9 8.814,0 8.812,1 1,9 8.814,0
Totalresultat för perioden, alla verksamheter 674,1 –0,8 673,3 3.683,0 –0,8 3.682,2 49,6 0,3 49,9
Transaktioner med minoritetsintressen  –0,2 –0,2  5,6 5,6   
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare    –1.131,7  –1.131,7   
Utdelning av nettotillgångar i Loomis    –2.862,8  –2.862,8   
utgående balans 31 mars / 31 december 2009/2008 9.174,7 5,7 9.180,4 8.500,6 6,7 8.507,3 8.861,7 2,2 8.863,9

Noter
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RESulTATRäKNINg
MSEK jan–mar 2009 jan–mar 2008
Administrationsbidrag och övriga intäkter 247,3 104,9
Bruttoresultat 247,3 104,9
Administrationskostnader –100,3 –68,0
Rörelseresultat 147,0 36,9
Finansiella intäkter och kostnader –275,0 71,2
Resultat efter finansiella poster –128,0 108,1
Bokslutsdispositioner  
Resultat före skatt –128,0 108,1
Skatt –5,0 –4,1
Nettoresultat för perioden –133,0 104,0

BAlANSRäKNINg
MSEK 31 mars 2009 31 dec 2008
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 36.379,5 36.335,1
Aktier i intressebolag 112,1 112,1
Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 146,4 145,2
Räntebärande anläggningstillgångar 22,2 
Summa anläggningstillgångar 36.660,2 36.592,4
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 1.010,9 2.668,7
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 9.252,3 9.315,1
Likvida medel 573,5 1.314,8
Summa omsättningstillgångar 10.836,7 13.298,6
SuMMA TIllgÅNgAR 47.496,9 49.891,0

EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7.727,7 7.727,7
Fritt eget kapital 13.198,9 13.221,1
Summa eget kapital 20.926,6 20.948,8
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar 108,7 67,7
Räntebärande långfristiga skulder 8.384,2 7.011,1
Summa långfristiga skulder 8.492,9 7.078,8
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 922,5 392,0
Räntebärande kortfristiga skulder 17.154,9 21.471,4
Summa kortfristiga skulder 18.077,4 21.863,4
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 47.496,9 49.891,0

Definitioner 
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus ränteintäkter (rullande 12 månader) i förhållande till räntekostnader (rullande 12 månader).

Fritt kassaflöde, %
Fritt kassaflöde i procent av justerat resultat (rörelseresultat före avskrivningar justerat för finansiella intäkter och kostnader samt aktuell  
skattekostnad).

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld
Fritt kassaflöde (rullande 12 månader) i förhållande till utgående balans för nettoskuld.

Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning
Operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.

Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av genomsnittliga  
balansen för operativt sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av utgående balansen  
för sysselsatt kapital, exklusive andelar i intressebolag klassificerade som finansiella investeringar.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Moderbolaget
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FÖR yTTERlIgARE INFORMATION:

Alf Göransson, VD och koncernchef, 
+46 10 470 3000

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, 
Corporate Communications and Public Affairs, 
+46 10 470 3011

Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer, 
+46 10 470 3013
 

INFORMATIONSMÖTE

Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 maj 2009 kl. 09.30 CET. 
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen  
 registrera er i förväg via följande länk:  
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=589833&Conf=165885  
och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0025 eller +46 (0) 8 505 201 10.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webcasts

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webbsandningar 
efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till 
och med midnatt den 21 maj på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 832398.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med  Värdepappersmarknadslagen 
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för 
offentliggörande kl 8.00 (CET) torsdagen den 7 maj 2009.

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att 
fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den 
enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar  tillväxt 
och lönsamhet i 37 länder i Nordamerika, Latinamerika, 
Europa och Asien. Överallt – från små butiker till flygplatser – 
gör våra 240.000 medarbetare skillnad.

Securitas AB, Box 12307, SE102 28 Stockholm
Tel 010470 3000, Fax 010470 3122
www.securitas.com
Besöksadress: Lindhagensplan 70

Organisationsnummer 556302–7241


