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• Försäljningen uppgick till 31.578 MSEK (30.800) 

• Resultat före skatt uppgick till 1.409 MSEK (1.097)

• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (–195)

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 1.040 MSEK (465) 

• Vinst per aktie uppgick till 2,85 SEK (1,27)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER  

”Den organiska försäljningstillväxten för koncernen var 6 procent (5). Bevakningsverksamheterna  
i USA och Europa redovisade en fortsatt god organisk försäljningstillväxt. Den organiska försälj
nings  tillväxten i Security Services North America ligger kvar kring 4 procent. Vår tillväxt i USA är nu 
i nivå med marknaden, som visar tecken på en lägre tillväxt. Security Services Europes organiska 
försäljnings tillväxt påverkades positivt av fotbollsEM och skottdagen i februari och uppgick till  
8 procent. Den stigande inflationen i Europa gör det nödvändigt att justera priserna, vilket är ett 
fortsatt prioriterat område.

Rörelsemarginalen steg till 5,5 procent (5,2) under första halvåret och till 5,6 procent (5,0) under 
andra kvartalet. Den förbättrade rörelsemarginalen är främst hänförlig till Security Services North 
America och Loomis. 

Loomis rörelsemarginal var 5,7 procent (5,1). Justerad för den avyttrade Loomis Cash Management
verksamheten (LCM) i Storbritannien var rörelsemarginalen 6,9 procent under första halvåret 2007. 
Den lägre rörelsemarginalen för Loomis exklusive LCMverksamheten, jämfört med föregående år, 
beror främst på den  amerikanska och brittiska verksamheten där åtgärder vidtagits för att förbättra 
lönsamheten. Rörelsemarginalen förbättras emellertid för varje kvartal och Loomis utvecklas i riktning 
mot en rörelsemarginal på minst 8 procent senast år 2010. En börsnotering av Loomis på OMX 
 Nordic Exchange beräknas ske i december 2008.”

Alf Göransson
VD och koncernchef
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Första halvåret i sammandrag

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK
Kv 2 

2008
Kv 2 

2007
Total

förändr. % H1 2008 H1 2007
Total

förändr. %

Försäljning 15.916 15.583 2 31.578 30.800 3

Organisk försäljningstillväxt, % 6 4 6 5

Rörelseresultat före avskrivningar 897 783 15 1.735 1.606 8

Rörelsemarginal, % 5,6 5,0 5,5 5,2

Reell förändring, % 19 –3 12 2

Resultat före skatt, nedskrivning av 
goodwill och jämförelsestörande poster 740 622 19 1.409 1.292 9

Reell förändring, % 22 –2 12 2

Resultat före skatt 740 403 84 1.409 1.097 28

Reell förändring, % 88 61 31 26

Nettoresultat för perioden, kvarvarande 
verksamheter 546 –53 - 1.040 465 124
Vinst per aktie, före jämförelsestörande 
poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 1) 1,50 1,12 34 2,85 2,50 14

Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter 
(SEK)  1) 1,50 –0,14 - 2,85 1,27 124

1)  För uträkningen av vinst per aktie har nedskrivningen av goodwill 2007 även beaktats genom att återläggas. Vinst per aktie är beräknad före 
utspädning.

FÖRSälJNINgSuTVECKlINg uTVECKlINg AV RÖRElSERESulTAT  
pER KVARTAl, KONCERNEN pER KVARTAl, KONCERNEN

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

3

4

5

6

7

8

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING PER KVARTAL KONCERNEN

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2

%MSEK

2007 2008 Organisk försäljningstillväxt, %

 

500

600

700

800

900

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

UTVECKLINGEN AV RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL KONCERNEN

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2

%MSEK

2007 2008 Rörelsemarginal, %

uTVECKlINg AV ORgANISK FÖRSälJNINgSTIllVäXT OCH RÖRElSEMARgINAl pER dIVISION

%

2008 2007

Kv 2 H1 Kv 2 H1
Organisk 

försälj- 
nings- 

tillväxt 

Rörel-
se mar-

ginal    

Organisk 
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Security Services North America 4 5,6 4 5,4 3 5,1 4 5,0

Security Services Europe 8 5,5 8 5,4 7 5,1 8 5,3

Mobile and Monitoring 8 10,6 8 10,2 7 10,9 7 11,2

Security Services 6 5,5 7 5,4 5 5,1 6 5,2

Loomis 4 6,1 3 5,7 0 4,8 1 5,1

Koncernen 6 5,6 6 5,5 4 5,0 5 5,2
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Koncernens utveckling

ApRIl–JuNI 2008

Försäljning
Försäljningen uppgick till 15.916 MSEK (15.583). Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent 
(4). Den organiska försäljningstillväxten för bevakningsverksamheterna i USA och Europa var fortsatt 
god.

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar var 897 MSEK (783), vilket justerat för valutakursförändringar var 
en ökning med 19 procent.
 
Rörelsemarginalen var 5,6 procent (5,0). Rörelseresultatet för Security Services North America 
belastades under andra kvartalet föregående år med –12 MSEK avseende en uppgörelse i en arbets
tvist inom Pinkerton Consulting & Investigations. Security Services Europes rörelsemarginal för 
kvartalet utvecklades positivt eftersom effekten av högre löner under påskhelgen belastade första 
kvartalet 2008 i motsats till 2007, då påskhelgen inföll under andra kvartalet. FotbollsEM hade 
också en positiv effekt. Rörelsemarginalen i Loomis minskade med 0,8 procentenheter efter justering 
för den avyttrade LCMverksamheten  i Storbritannien.

Rörelseresultat efter avskrivningar
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader har påverkat kvartalet med –1 MSEK (–1).

Jämförelsestörande poster har påverkat kvartalet med 0 MSEK (–219). Av de jämförelsestörande 
posterna i andra kvartalet 2007 var –206 MSEK hänförliga till LCMverksamhetens avsättning 
för s. k. Note Circulation Scheme (NCS) deklarationer och  –13 MSEK till Loomis kostnader för 
varumärkesbyte.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –131 MSEK (–138).

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 1 MSEK (4).

Resultat före skatt 
Resultat före skatt uppgick till 740 MSEK (403). Under andra kvartalet 2007 hade ovan nämnda jäm
förelsestörande poster en negativ effekt på resultatet före skatt. Justerad för den negativa effekten 
av jämförelsestörande poster om –219 MSEK föregående år och för valutakursförändringar, var den 
reella för ändringen 22 procent.

Skatt, nettoresultat och vinst per aktie
Koncernens skattesats var 26,2 procent (113,0). Justerad för skatteeffekter från jämförelsestörande 
poster var skattesatsen 34,4 procent under 2007. Den underliggande skattesatsen, som är den 
relevanta för jämförelsen, var 25,2 procent för 2007, justerad för nedskrivning av uppskjutna skatte
fordringar hänförliga till förlustavdrag med hänsyn till tyska och danska skattereformer. Nettoresulta
tet var 546 MSEK (–53). Vinst per aktie var 1,50 SEK (–0,14).

JANuARI–JuNI 2008

Försäljning
Försäljningen uppgick till 31.578 MSEK (30.800). Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent 
(5). Den organiska försäljningstillväxten för bevakningsverksamheterna i USA och Europa var fortsatt 
god. Nyförsäljningen går fortfarande bra i både USA och Europa, men har avtagit något jämfört med 
första halvåret 2007.  

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar var 1.735 MSEK (1.606), vilket justerat för valutakursförändringar 
var en ökning med 12 procent.
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Koncernens utveckling

Rörelsemarginalen var 5,5 procent (5,2). Det är framför allt Security Services North America 
som  svarar för ökningen av rörelsemarginalen tack vare starkt fokus på lönsamhet med stöd av 
incitaments system och effektiviseringar i verksamheten, men också av att Loomis rörelsemarginal 
förbättras kvartal för kvartal. 

Rörelseresultat efter avskrivningar
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader har påverkat första halvåret 2008 med –1 MSEK (–1).

Jämförelsestörande poster har påverkat första halvåret 2008 med 0 MSEK (–195). Av de jämförelse
störande posterna första halvåret 2007 var 50 MSEK hänförliga till uppgörelsen i Globe/Federal 
Aviation Administrationtvisten i USA. Därutöver var –206 MSEK hänförliga till LCMverksamhetens 
avsättning för NCSdeklarationer och –39 MSEK till Loomis kostnader för varumärkesbyte.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –274 MSEK (–266).

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 2 MSEK (3).

Resultat före skatt 
Resultat före skatt uppgick till 1.409 MSEK (1.097). Under första halvåret 2007 påverkades 
 resultatet före skatt av jämförelsestörande poster enligt ovan. Justerat för den negativa effekten 
av jämförelse störande poster om –195 MSEK föregående år och för valutakursförändringar ökade 
 resultatet före skatt med 12 procent. 

Skatt, nettoresultat och vinst per aktie
Koncernens skattesats var 26,2 procent (57,6). Justerad för skatteeffekter från jämförelsestörande 
poster var skattesatsen 29,4 procent för 2007. Den underliggande skattesatsen, som är den 
 relevanta för jämförelsen, var 25,0 procent för 2007, justerad för nedskrivning av uppskjutna skatte
fordringar hänförliga till förlustavdrag med hänsyn till tyska och danska skattereformer. Nettoresulta
tet var 1.040 MSEK (465). Vinst per aktie var 2,85 SEK (1,27).  

pÅVERKAN FRÅN NEdSKRIVNINg AV gOOdWIll OCH JäMFÖRElSESTÖRANdE pOSTER

MSEK Kv 2 2008 Kv 2 2007 H1 2008 H1 2007 Helår 2007

Rörelseresultat före skatt, nedskrivning av 
goodwill och jämförelsestörande poster 740 622 1.409 1.292 2.465
Nedskrivningar av goodwill 1)     –350

Jämförelsestörande poster
Globe/FAA    50 50

LCM försäljning av tillgångar och rörelse     –160

LCM avsättning för NCSdeklarationer  –206  –206 –375

Byte av varumärke  –13  –39 –46 

Övertidsersättning i Spanien     –187

Summa jämförelsestörande poster - –219 - –195 –718
Total påverkan från nedskrivning av 
goodwill och jämförelsestörande poster - –219 - –195 –1.068
Resultat före skatt 740 403 1.409 1.097 1.397

1) Redovisade som avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
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Divisionernas utveckling

SECuRITy SERVICES NORTH AMERICA
Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i Kanada, uSA 
och Mexiko. divisionen består av 17 affärsenheter, en organisation för nationella och globala 
kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade kundsegment (fordonsindustrin, den 
offentliga sektorn och energisektorn) i uSA, samt Kanada, Mexiko och pinkerton Consulting & 
Investigations (C&I). Totalt omfattar verksamheten 97 geografiska områden, drygt 600 plats-
kontor och mer än 100.000 anställda.

Security Services North Americas tjänsteutbud omfattar alla kundsegment i de flesta branscher.
 

Security Services North America April–juni Januari–juni Januari–december

MSEK 2008 2007 2008 2007 2007

Total försäljning 4.809 5.232 9.681 10.466 20.933

Organisk försäljningstillväxt, % 4 3 4 4 4

Rörelseresultat före avskrivningar 267 265 522 525 1.080

Rörelsemarginal, % 5,6 5,1 5,4 5,0 5,2

Reell förändring, % 14 5 13 8 8

April–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (3) under andra kvartalet. 

Rörelsemarginalen var 5,6 procent (5,1). Vid jämförelsen med föregående år bör hänsyn tas till att 
rörelseresultatet för andra kvartalet 2007 belastades med –12 MSEK avseende en uppgörelse i en 
arbetstvist inom Pinkerton Consulting & Investigations. Justerad för uppgörelsen var rörelsemargina
len 5,3 procent 2007. 

En svagare USdollar påverkar rörelseresultatet i svenska kronor negativt. Den reella förändringen var  
14 procent under andra kvartalet. 

Januari–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (4) under första halvåret 2008. Också efter 
justering för skottdagen i februari var den organiska försäljningstillväxten oförändrad jämfört med 
föregående år.

Rörelsemarginalen var 5,4 procent (5,0). Den förbättrade rörelsemarginalen är främst hänförlig till 
bevakningsverksamheten i USA. Utöver den allmänna fokuseringen på lönsamhet är det flera faktorer 
som lett fram till förbättringen: effektivisering av det operativa arbetet, stabila arbetsgivar avgifter, 
lägre riskkostnad och förbättrad portföljsammansättning. Avslutande av kontrakt med låg lönsamhet 
har bidragit till den positiva marginalutvecklingen. Rörelseresultatet för andra kvartalet föregående 
år belastades med –12 MSEK avseende en uppgörelse i en arbetstvist inom Pinkerton Consulting & 
Investigations. Justerad för uppgörelsen var rörelsemarginalen 5,1 procent 2007. 

En svagare USdollar påverkar rörelseresultatet i svenska kronor negativt. Den reella förändringen var  
13 procent under första halvåret 2008. 

Bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt över 90 procent. Personalomsättningen på cirka 70 pro
cent var oförändrad jämfört med första halvåret 2007.
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Divisionernas utveckling

SECuRITy SERVICES EuROpE
Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder 
specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 20 länder, och Aviation, 
som erbjuder flygplatssäkerhet i tio länder. Organisationen har över 800 platskontor och mer än 
100.000 anställda.

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

MSEK 2008 2007 2008 2007 2007

Total försäljning 6.903 6.275 13.601 12.265 25.353

Organisk försäljningstillväxt, % 8 7 8 8 8

Rörelseresultat före avskrivningar 379 317 730 647 1.433

Rörelsemarginal, % 5,5 5,1 5,4 5,3 5,7

Reell förändring, % 18 9 11 10 9

April–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (7) under andra kvartalet. FotbollsEM bidrog 
positivt till den organiska försäljningstillväxten med cirka 1 procent. Stark organisk försäljnings  tillväxt 
redovisades bland annat i Danmark, Finland, Irland, Schweiz, Storbritannien, Turkiet, Österrike och 
Östeuropa. Tyskland påverkades av förlusten av US Armykontraktet. Justerad för US Armykontrak
tet skulle tillväxttakten i Tyskland ha varit i nivå med genomsnittet för divisionen.

Aviation fortsätter att uppvisa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt även om tillväxttakten avtagit. 

Överlag var nyförsäljningen i divisionen lägre under andra kvartalet 2008 jämfört med samma 
kvartal 2007. Detta är ett resultat av ökat fokus på förbättrade bruttomarginaler. Bruttomarginalen på 
nyförsäljning är fortfarande lägre än genomsnittet i portföljen, men förbättras i långsam takt. 

Rörelsemarginalen var 5,5 procent (5,1). Rörelsemarginalen utvecklades positivt under kvartalet till 
följd av att effekten av högre löner under påskhelgen inföll i första kvartalet 2008 i stället för i andra 
kvartalet, vilket var fallet 2007. FotbollsEM hade också en positiv effekt. Aviation utvecklas positivt 
och bidrog till förbättringen av rörelsemarginalen under kvartalet.

Den förvärvade G4Sverksamheten i Tyskland, som konsoliderades i koncernen från och med den  
30 juni 2008, kommer att ha en negativ effekt på rörelsemarginalen under andra halvåret 2008. 
Detta beror på att den förvärvade verksamheten inledningsvis väntas generera ett nollresultat. 
Omstrukturering och integration kommer att genomföras under andra halvåret 2008. Omstrukture
ringskostnaderna beräknas uppgå till 30–50 MSEK för Security Services Europe och Mobile and 
Monitoring.

Den reella förändringen av rörelseresultatet var 18 procent under kvartalet. 

Januari–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (8). FotbollsEM bidrog positivt till den orga niska 
försäljningstillväxten. Skottdagen i februari hade också en positiv effekt. Stark organisk försäljnings
tillväxt uppvisades i Danmark, Finland, Schweiz, Turkiet, Österrike och Östeuropa. Tyskland 
påverkades av förlusten av US Armykontraktet. Justerad för US Armykontraktet skulle tillväxt takten 
i Tyskland ha varit i nivå med genomsnittet för divisionen. 

Aviation fortsätter att uppvisa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt även om tillväxttakten avtagit. 

Överlag var nyförsäljningen i divisionen lägre under första halvåret 2008 jämfört med samma period 
föregående år. Detta är ett resultat av ökat fokus på förbättrade bruttomarginaler. Brutto marginalen 
på nyförsäljning är fortfarande lägre än genomsnittet i portföljen men uppvisar en svagt positiv trend. 

Oron för hög löneinflation i Europa har inneburit en stark fokusering på priserna. Omfattande pris
justeringsåtgärder har inletts och genomförts med gott resultat under första halvåret. Prissättningen 
förblir ett viktigt fokusområde. Under första halvåret motsvarar prisjusteringarna ungefär de totala 
lönekostnadsökningarna.
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Rörelsemarginalen var 5,4 procent (5,3). Rörelsemarginalen för bevakningsverksamheten var i stort 
sett oförändrad jämfört med förra året, medan Aviation redovisade en ökning. 

Rörelseresultatet uppvisade en reell förändring om 11 procent under första halvåret 2008. 

Bibehållandet av kundkontrakt var stabilt runt 90 procent. Personalomsättningen låg kring 38 procent 
(37).
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Divisionernas utveckling

MOBIlE ANd MONITORINg
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag medan Monitoring 
erbjuder elektronisk larmövervakning. divisionen är verksam på den europeiska marknaden. 

Mobiles tjänster omfattar allt från rondbevakning och utryckningstjänster till citybevakning och 
nyckelförvaring. Kundbasen utgörs av företag som inte kan ha eller inte behöver en bevaknings-
tjänst på heltid. Mobile har verksamhet i elva länder i Europa och 8.600 anställda fördelade på 
37 regioner och 274 platskontor.

Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning och verkar under varumärket Alert Services. 
Företagets kärnverksamhet är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säker-
hets- och bevakningstjänster till både hushåll och företag. Alert Services har verksamhet i åtta 
länder i Europa och 700 anställda.

Mobile and Monitoring April–juni Januari–juni Januari–december

MSEK 2008 2007 2008 2007 2007

Total försäljning 1.341 1.198 2.616 2.341 4.836

Organisk försäljningstillväxt, % 8 7 8 7 7

Rörelseresultat före avskrivningar 142 131 268 263 578

Rörelsemarginal, % 10,6 10,9 10,2 11,2 12,0

Reell förändring, % 7 –4 0 –1 –4

April–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (7) under andra kvartalet och har utvecklats positivt 
tack vare uppbyggnaden av en större försäljningsorganisation.  

Inom Mobile redovisade Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Spanien, Stor
britannien och Tyskland tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt. Monitorings organiska försäljnings
tillväxt var stark i Belgien, Nederländerna, Polen och Sverige.

Rörelsemarginalen var 10,6 procent (10,9). Förändringen beror främst på kostnaderna för uppbygg
nad av försäljningsorganisationen och etableringen av nya ronderingstjänster. Jämfört med andra 
kvartalet 2007 har andra kvartalet 2008 inte belastats av högre löner under påskhelgen eftersom 
den inföll under första kvartalet 2008.
   
Januari–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (7) under första halvåret till följd av tillväxtstrategin. 

Rörelsemarginalen var 10,2 procent (11,2). Förändringen beror främst på kostnaderna för uppbygg
naden av försäljningsorganisationen och etableringen av nya ronderingstjänster. Dessutom har 
förlusten av några få kontrakt med hög marginal, ersatta av nya kontrakt med lägre marginaler, haft en 
negativ inverkan på rörelsemarginalen.
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Divisionernas utveckling

lOOMIS
loomis erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har 21.000 
anställda i tio europeiska länder samt i uSA. Företagets tjänster riktar sig främst till central-
banker, kommersiella banker, detaljhandelskedjor och butiker. loomis erbjuder sina kunder en 
säker och effektiv service för kontanthantering. Tjänsterna är indelade i tre områden: värde-
transporter, kontanthantering och tekniska tjänster. loomis utgör en separat juridisk enhet 
inom koncernen Securitas.

Securitas planerar att börsnotera loomis på OMX Nordic Exchange i december 2008.  

loomis April–juni Januari–juni Januari–december

MSEK 2008 2007 2008 2007 2007

Total försäljning 2.669 2.790 5.316 5.592 11.397

Organisk försäljningstillväxt, % 4 0 3 1 1

Rörelseresultat före avskrivningar 164 135 305 283 293

Rörelsemarginal, % 6,1 4,8 5,7 5,1 2,6

Reell förändring, % 25 –31 11 –23 –63

Rörelseresultat före avskrivningar, 
exkl. lCM 164 178 305 353 601

Rörelsemarginal, exkl. LCM, % 6,1 6,9 5,7 6,9 5,7

April–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (0) och påverkades främst av prisjusteringar och 
bränsletillägg. Den organiska försäljningstillväxten var god i länder som Norge, Spanien, Sverige 
och USA. I Danmark, Portugal och Storbritannien var den organiska försäljningstillväxten negativ. 
Nedgången i Danmark och Storbritannien beror på avslutade förlustkontrakt som ett led i strategin att 
vända resultatet. Syftet är att utveckla portföljen genom att prioritera lönsamhet före volymtillväxt.

Rörelsemarginalen var 6,1 procent (4,8). Justerad för den avyttrade Loomis Cash Management 
verksamheten (LCM) i Storbritannien var rörelsemarginalen 6,9 procent under andra kvartalet 2007. 
Den lägre rörelsemarginalen exklusive LCMverksamheten, jämfört med 2007, kan framför allt 
hänföras till bristande effektivitet i verksamheten i USA och Storbritannien. Omorganisationen, som 
trädde i kraft den 1 april 2008 och som innebär att USA drivs i tre regioner i stället för som tidigare 
fem, visade en positiv utveckling. Antalet platskontor med lönsamhetsproblem är dock fortfarande 
för stort och utgör i ökande grad ett område där åtgärdsplaner kommer att initieras. I Spanien är 
lönsamheten fortsatt stark även om löneökningarna har påverkat marginalen negativt under kvartalet. 
I Danmark har ett avslutat kontrakt med en stor kund och ett rån i en av depåerna påverkat rörelse
marginalen negativt. Situationen i den brittiska kontanthanteringsverksamheten, som beror på den 
forcerade verksamhetsstarten efter överlåtelsen av LCMverksamheten, förbättras för varje månad. 
Frankrike, Norge, Schweiz och Sverige redovisade en bra marginalutveckling. 

Den reella förändringen av rörelseresultatet var 25 procent under kvartalet. Justerad för den 
 avyttrade LCMverksamheten i Storbritannien var den reella förändringen  –4 procent.

Januari–juni 2008
Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (1) och förklaringen för andra kvartalet gäller även 
för första halvåret.
 
Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,1). Justerad för den avyttrade LCMverksamheten i Stor
britannien var rörelsemarginalen 6,9 procent under första halvåret 2007, men den negativa rörelse
marginaltrenden har vänts. Loomis utvecklas i riktning mot en rörelsemarginal på minst 8 procent 
senast år 2010. 
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Rörelseresultatet uppvisade en reell förändring om 11 procent under första halvåret 2008. Justerad 
för den avyttrade LCMverksamheten i Storbritannien var den reella förändringen –10 procent.
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Kassaflöde

April–juni 2008
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 897 MSEK (783). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick, netto efter avskrivningar, till –77 MSEK (41). 

Förändring av kundfordringar uppgick till –185 MSEK (–337). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till 133 MSEK (333). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 768 MSEK (820), motsvarande 86 procent (105) av rörelse
resultat före avskrivningar. Rörelsens kassaflöde 2007 påverkades positivt med 181 MSEK från den 
pågående likvidationen av Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –96 MSEK (–130). Betald inkomstskatt uppgick 
till –203 MSEK (–314). 

Det fria kassaflödet var 469 MSEK (376), motsvarande 77 procent (73) av justerat resultat. Det fria 
kassaflödet 2007 påverkades positivt med 181 MSEK från den pågående likvidationen av Securitas 
Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –494 MSEK (–117), främst på grund av betal
ningen avseende förvärvet av G4S verksamhet för bevakning och larmövervakning i Tyskland.

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –479 MSEK (–43). Denna post består huvudsakligen 
av uppgörelsen med Bank of England avseende NCSdeklarationerna, uppgörelser avseende krav  
från den avyttrade LCMverksamheten samt betalningen till Esabes konkursförvaltare i Spanien. 
Samtliga betalningar täcks av tidigare gjorda avsättningar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –400 MSEK (–496).

Kassaflöde för perioden var –904 MSEK (–280).

Januari–juni 2008
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1.735 MSEK (1.606). Investeringar i anläggnings
tillgångar uppgick, netto efter avskrivningar, till –63 MSEK (24). 

Förändring av kundfordringar uppgick till –569 MSEK (–473). Denna utveckling är hänförlig till 
 organisk försäljningstillväxt och en mindre ökning av antalet utestående kundfordringsdagar. Föränd
ring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till –292 MSEK (89).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 811 MSEK (1.246), motsvarande 47 procent (78) av rörelseresultat 
före avskrivningar. Rörelsens kassaflöde påverkades positivt med 181 MSEK under 2007 från den 
pågående likvidationen av Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –208 MSEK (–220). Betald inkomstskatt 
uppgick till –422 MSEK (–445). 

Det fria kassaflödet var 181 MSEK (581), motsvarande 16 procent (55) av justerat resultat. Det fria 
kassaflödet 2007 påverkades positivt med 181 MSEK från den pågående likvidationen av Securitas 
Employee Convertible 2002 Holding S.A. För helåret väntas det fria kassaflödet i procent av justerat 
resultat vara i nivå med tidigare år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten, förvärv, var –613 MSEK (–262), vilket inkluderar betal
ningen avseende förvärvet av G4S verksamhet för bevakning och larmövervakning i Tyskland. 

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –482 MSEK (–28). Denna post består huvudsakligen 
av uppgörelsen med Bank of England avseende NCSdeklarationerna, uppgörelser avseende krav 
från den avyttrade LCMverksamheten samt betalningen till Esabes konkursförvaltare i  Spanien. 
Samtliga betalningar täcks av tidigare gjorda avsättningar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –868 MSEK (1.543).

Kassaflöde för perioden var –1.782 MSEK (1.834).
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Sysselsatt kapital och finansiering

Per den 30 juni 2008
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 5.627 MSEK (4.171 per den 31 december 
2007) motsvarande 9 procent av försäljningen (7 per den 31 december 2007), justerat för förvär
vens helårsförsäljning.

Förvärv ökade det operativa sysselsatta kapitalet med 155 MSEK under första halvåret 2008. 

Förvärv ökade koncernens goodwill med 395 MSEK. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om 
–473 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 13.715 MSEK (13.793 per den 31 december 
2007). 

Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 62 MSEK under första halvåret 2008. 
Efter avskrivning med –53 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om –2 MSEK, uppgick de 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 631 MSEK (624 per den 31 december 2007). 

Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 20.065 MSEK (18.692 per den 31 december 
2007). Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor minskade koncernens 
sysselsatta kapital med –529 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar, och med 
–618 MSEK före säkring av nettoinvesteringar om 89 MSEK. 

Avkastning på sysselsatt kapital var 14 procent (13 per den 31 december 2007).

Koncernens nettoskuld uppgick till 11.721 MSEK (9.878 per den 31 december 2007). Förvärv och 
förvärvsrelaterade betalningar under första halvåret 2008 ökade koncernens nettoskuld med 613 
MSEK, varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 585 MSEK, övertagna nettoskulder till 27 MSEK 
samt betalda förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader till 1 MSEK. Vid omräkning av den 
 utländska nettoskulden till svenska kronor minskade koncernens nettoskuld med –203 MSEK under 
första halvåret 2008. 

Utdelning till aktieägarna om 1.132 MSEK (1.132) betalades ut i april 2008.

Den 14 mars 2008 förföll ett Eurobondlån på 500 MEUR och återbetalades fullt ut. Det amerikanska 
värdepapperiseringsprogrammet om 250 MUSD förföll i juni 2008 och har också återbetalats fullt ut.  
Den 11 juli 2008 emitterade Securitas ett lån med rörlig ränta, Floating Rate Notes, om 45 MEUR 
inom ramen för sitt Euro Medium Term Noteprogram om 1.500 MEUR. Det femåriga lånet förfaller 
i sin helhet den 11 juli 2013. Dessutom har Securitas tillgång till bekräftad finansiering genom en 
Revolving Credit Facility om 1,1 miljarder USD som förfaller 2012, en Term Loan  Facility om 550 
MEUR som förfaller 2010, en så kallad club deal om 3 miljarder SEK som också förfaller 2010 samt 
genom en bilateral Revolving Credit Facility om 1,5 miljarder SEK som förfaller 2009, vilken teck
nades i mars 2008. Syftet med de två sistnämnda kreditfaciliteterna är att ge Securitas utrymme 
medan lånemöjlig heterna på kreditmarknaden undersöks. Securitas har även tillgång till obekräftade 
banklån och ett svenskt företagscertifikatsprogram på 5 miljarder SEK för kortfristiga lånebehov.

På Securitas begäran återkallades Moody’s långsiktiga kreditrating av Securitas den 12 juni 2008. 
Securitas kommer fortsatt att ha en rating från Standard & Poor’s, där den erhållna ratingen är: long
term BBB+, shortterm A –2 och Nordic shortterm K –1.  

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 (4,4). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,17 (0,21). 

Det egna kapitalet uppgick till 8.343 MSEK (8.814 per den 31 december 2007). Vid omräkning av 
utländska tillgångar och skulder till svenska kronor minskade det egna kapitalet med –326 MSEK 
efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 89 MSEK, och med –415 MSEK före 
säkring av nettoinvesteringar. För ytterligare information se sidan 23, Redogörelse över redovisade 
intäkter och kostnader. 

Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 30 juni 2008.
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Förvärv

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

FÖRVäRV JANuARI–JuNI 2008 (MSEK)

Bolag division 1)
Inkl. 

fr. o. m.

Årlig 
försälj-

ning 2)
Enterprise 

value 3) goodwill

Förv. rel.
immateriella 

tillgångar

Ingående balans 13.793 624

Black Star, Spanien 4) Security Services Europe e/t  47  

KARE, Turkiet 4) Security Services Europe e/t  38  

GRB Security Ltd, 
Storbritannien Security Services Europe 1 mars 49 21 17 3

PSI, Spanien 5) Security Services Europe e/t  43  

SATS och Servicios de 
Seguridad, Uruguay Latin America 15 maj 71 36 45 10

FM Seguridad, Chile Latin America 1 juni 53 44 32 7

Keepway, Frankrike Loomis 30 juni 74 41  

G4S, Tyskland
Security Services Europe
Mobile and Monitoring 30 juni 932 323 305 30

Övriga förvärv 6) 14 19 –4 12

Summa förvärv januari–juni 2008 - 612 395 62

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar  –53

Omräkningsdifferenser  –473 –2

utgående balans 13.715 631
1)  Avser division med huvudansvar för förvärvet. 
2) Uppskattad årlig försäljning.  
3) Förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld. 
4) Tilläggsköpeskilling betald första kvartalet för Black Star och KAREförvärven.
5) Tilläggsköpeskilling betald i andra kvartalet för PSIförvärvet.
6)  PBB Borlänge (kontraktsportfölj), Värmlandsvakt (kontraktsportfölj) och Skandinaviska Bevakning (kontraktsportfölj), Services Sverige,  

365 Vagt (kontraktsportfölj), Services Danmark, Turvavalvonta ja Vartiointi Valvo Oy (kontraktsportfölj), Services Finland, Schutz u.  
Wachdienst CSS (kontraktsportfölj), Services Tyskland, Aufschaltungen Drees (kontraktsportfölj), Alert Services Tyskland, NTS (kontrakts
portfölj), Services Frankrike, Hummel (kontraktsportfölj) och Vision (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Vigiliancias y Seguridad 
och Seguridad Argentina SA, Services Argentina, Tecnisegur (kontraktsportfölj), Aseco och Proguard, Services Uruguay, Burns de Colombia 
SA, Services Colombia, Forza SA, Services Peru och DSG Dynamic Solutions Group SA, Services Chile.

GRB Security, Storbritannien
Securitas har förvärvat säkerhetsbolaget GRB Security i Storbritannien. GRB, med 175 anställda, har 
en årlig försäljning på cirka 49 MSEK. Företaget tillhandahåller ett brett utbud av säkerhetstjänster 
till sina kunder i regionen Midlands, bland annat bevakning, mobila säkerhetstjänster och elektronisk 
larmmottagning. Företaget, som är godkänd leverantör av Security Industry Authority (SIA), kommer 
att stärka Securitas ställning i denna nyckelregion i Storbritannien.

SATS och Servicios de Seguridad, Uruguay
Securitas har förvärvat säkerhetsföretagen SATS och Servicios de Seguridad i Uruguay. Merparten  
av verksamheten är geografiskt förlagd till städerna Montevideo och Canelonas. Tillsammans har  
de båda företagen verksamhet inom bevakning, larmövervakning och utryckningstjänster.  Företagen 
har totalt 1.500 anställda och en årlig försäljning på cirka 71 MSEK. Förvärven ger Securitas en 
marknadsledande ställning i Uruguay, med en marknadsandel på 16 procent av den officiella bevak
ningsmarknaden.

FM Seguridad, Chile
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget FM Seguridad i Chile. Företaget är främst verksamt inom 
bevakning, men erbjuder även larmövervakning. För närvarande bedrivs verksamheten främst  
i Santiago de Chile och i La Serena i norra Chile. Företaget, med 1.200 anställda, har en prognosti
cerad årlig försäljning på 53 MSEK.  
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Keepway, Frankrike
Loomis har förvärvat tillgångarna i Keepway, ett dotterbolag till den franska betalnings och doku
menthanteringsleverantören Tessi SA. Loomis förvärvade värdetransportfordon, värdecentraler och 
bankomatverksamhet, inklusive filialer i Lognes, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon och Saint Etienne. 
Verksamheterna har en årlig försäljning på cirka 74 MSEK och 130 anställda. 

G4S, Tyskland
Securitas har förvärvat G4S bevaknings och larmövervakningsverksamhet i Tyskland med en årlig 
försäljning på cirka 932 MSEK. Företaget har en bred kontraktsportfölj och en stabil kundbas. 
Förvärvet kompletterar Securitas nuvarande verksamhet i Tyskland, både när det gäller kunder och 
geografiska områden. Företaget har 4.100 anställda. Per den 30 juni var förvärvet godkänt av tyska 
konkurrens myndigheten.

Förvärv



15

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–juni, 2008

Övriga väsentliga händelser

För kritiska uppskattningar och bedömningar, jämförelsestörande poster samt ansvarsförbindelser 
hänvisas till sidorna 58 och 80 i årsredovisningen för 2007. Om inga väsentliga händelser har ägt 
rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen eller delårsrapporten för första kvartalet 
2008 lämnas inga ytterligare kommentarer för respektive ärenden i delårsrapporten.

Tyskland – Welo 
Under 2001 åtog sig Securitas i Tyskland, efter kundförfrågan, kontantbokningsåtaganden utöver de 
värdehanteringstjänster som man tidigare erbjudit i Tyskland. I samband med utförandet av dessa 
tjänster, under tiden för euroinförandet i Tyskland, uppstod en förlust hos en stor kund. Förlust beloppet 
utbetalades av Securitas i Tyskland till kunden i två delbetalningar enligt gällande avtal. Motsvarande 
belopp har krävts mot tillämpliga försäkringar.

Den 8 april 2008 avkunnade domstolen i Düsseldorf sin dom i målet. Domstolen dömde till Securitas 
nackdel. Den försäkringsrelaterade fordran reserverades fullt ut per den 30 juni 2006. Securitas har 
beslutat att inte överklaga domen av den 8 april 2008 från domstolen i Düsseldorf. 

Spanien – Esabe
Den spanska domstolen har godkänt det förlikningsavtal som ingåtts mellan konkursförvaltaren  
i Esabe och Securitas. Ersätt ningen i uppgörelsen har utbetalats och avtalet kommer att verkställas  
i enlighet med sitt innehåll.   

Storbritannien – Loomis Cash Management (LCM)
I en slutlig överenskommelse per den 19 juni har Securitas och Bank of England enats avseende 
de av LCMverksamheten upprättade deklarationerna som inte var i enlighet med reglerna i Bank of 
Englands Note Circulation Scheme (NCS). Beloppet som avtalades i uppgörelsen täcks av tidigare 
avsättningar. Inga ytterligare resultateffekter förväntas. LCM överlät merparten av sin verksamhet 
till Vaultex UK Ltd (samägt av HSBC Bank och Barclays Bank) den 24 november 2007 då medlem
skapet i NCS överfördes till Vaultex.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker i samband med Securitas löpande verksamheter kan indelas i två huvudsakliga kategorier, 
operativa 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 koncer
nens 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 resul
terar i egendomsförlust, egendoms eller personskada. För att kunna utvärdera de operativa riskerna 
använder sig Securitas av en modell för 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

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 sexmånadersperioden kan det faktiska finansiella utfallet av vissa jämförelse
störande poster, vilka beskrivs under rubriken Övriga väsentliga händelser i rapporten för det första 
och andra kvartalet 2008 och i årsredovisningen för 2007, komma att avvika från de  finansiella 
bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen och därmed påverka lönsamheten i koncernen.

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 antaganden 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–juni 2008
Moderbolagets intäkter uppgick till 233 MSEK (198) och avser främst administrationsbidrag och 
övriga intäkter från dotterbolag.
 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1.502 MSEK (–66). Förändringen från föregående år 
beror på högre koncernintern aktieutdelning till följd av omstrukturering inom koncernen. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till 1.576 MSEK (–21).  

Per den 30 juni 2008
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 34.568 MSEK (51.264 per den 31 december 
2007) och består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 34.298 MSEK (51.050 per 
den 31 december 2007). Aktier i dotterbolag har minskat till följd av omstrukturering inom kon
cernen. Omsättningstillgångarna uppgick till 19.303 MSEK (19.453 per den 31 december 2007), 
varav likvida medel uppgick till 1.432 MSEK (3.187 per den 31 december 2007). 

Det egna kapitalet uppgick till 24.907 MSEK (24.483 per den 31 december 2007). 

Moderbolagets skulder uppgick till 28.965 MSEK (46.234 per den 31 december 2007) och består  
i huvudsak av räntebärande skulder. Även minskningen av skulderna är hänförlig till omstrukture
ringen inom koncernen.

För ytterligare information se Moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 27.
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Redovisningsprinciper 

Allmänt
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting 
Standards” (IAS/IFRS sådana de antagits av Europeiska Unionen) utgivna av ”International Account
ing Standards Board” och uttalanden utgivna av ”International Financial Reporting Interpretations 
Committee” (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De 
väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet 
av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 52–56 i den publicerade Årsredovisningen för 
2007. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.securitas.com 
under rubriken Investerarrelationer – Finansiellt – Finansiella nyckeltal – Redovisningsprinciper. 

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.1 
Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna åter
finns i not 40 på sidan 86 i den publicerade Årsredovisningen för 2007.

Klassificering av 550 MEUR lånefacilitet
Per den 30 juni 2008 har lånefaciliteten om 550 MEUR (5.204 MSEK) i sin helhet klassificerats som 
långfristig efter att tidigare ha klassificerats som kortfristig. Omklassificeringen speglar bättre låne
facilitetens återbetalningsprofil. I jämförande syfte har lånet omklassificerats i jämförelseperioderna. 
Ytterligare information finns i not 7 på sidan 26.
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Finansiell information

Securitas publicerar finansiell information för 2008 enligt följande:

Januari–september
6 november 2008

Januari–december
16 februari 2009 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 
Stockholm den 7 augusti 2008

Melker Schörling
Ordförande

Annika Falkengren
Styrelseledamot

Marie Ehrling
Styrelseledamot

Carl Douglas
Styrelseledamot

Berthold Lindqvist
Styrelseledamot

Fredrik Cappelen
Styrelseledamot

Fredrik Palmstierna
Styrelseledamot

Stuart E. Graham
Styrelseledamot

Sofia Schörling Högberg
Styrelseledamot

Susanne Bergman Israelsson
Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

Åse Hjelm
Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

Jan Prang
Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

Alf Göransson
Verkställande direktör och koncernchef
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Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Securitas AB (publ.) för perioden 1 januari till 
30 juni 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga 
granskning.

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

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Stockholm den 7 augusti 2008
PricewaterhouseCoopers

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig

Lennart Danielsson 
Auktoriserad revisor
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RESulTAT
MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Kvarvarande verksamheter
Försäljning 15.593,3 15.303,3 30.863,9 30.285,9 61.551,8 59.552,5
Försäljning, förvärv 322,5 279,3 714,0 514,2 1.355,8 970,5
Total försäljning 15.915,8 15.582,6 31.577,9 30.800,1 62.907,6 60.523,0
Organisk försäljningstillväxt, % 1) 6 4 6 5 5 6
Produktionskostnader –12.932,1 –12.737,5 –25.742,1 –25.117,8 –51.135,5 –49.029,8
Bruttoresultat 2.983,7 2.845,1 5.835,8 5.682,3 11.772,1 11.493,2
Försäljnings och administrationskostnader –2.091,8 –2.067,3 –4.112,3 –4.085,0 –8.608,3 –7.907,0
Övriga rörelseintäkter 2) 4,6 4,9 10,7 8,8 18,2 4,9
Resultatandel i intressebolag 3) 0,3  0,6  0,3 
Rörelseresultat före avskrivningar 896,8 782,7 1.734,8 1.606,1 3.182,3 3.591,1
Rörelsemarginal, % 5,6 5,0 5,5 5,2 5,1 5,9
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar 4) –25,9 –27,4 –52,6 –52,2 –458,0 –93,3
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –0,8 –0,9 –0,8 –0,9 –39,0 –0,4
Jämförelsestörande poster  –218,8  –195,1 –718,1 –2.060,2
Rörelseresultat efter avskrivningar 870,1 535,6 1.681,4 1.357,9 1.967,2 1.437,2
Finansiella intäkter och kostnader –131,3 –137,8 –274,5 –266,3 –565,2 –519,8
Omvärdering av finansiella instrument 5) 1,4 3,6 2,1 3,3 –6,7 –35,8
Resultatandel i intressebolag 3)  1,8  2,2 2,2 1,2
Resultat före skatt 740,2 403,2 1.409,0 1.097,1 1.397,5 882,8
Nettomarginal, % 4,7 2,6 4,5 3,6 2,2 1,5
Aktuell skattekostnad –153,4 –129,7 –302,8 –285,6 –515,5 –690,7
Uppskjuten skattekostnad –40,2 –326,0 –66,0 –346,3 –356,0 321,4
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 546,6 –52,5 1.040,2 465,2 526,0 513,5
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter      338,5
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 546,6 –52,5 1.040,2 465,2 526,0 852,0

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 546,4 –52,5 1.039,7 465,2 524,4 850,4
Minoritetens andel 0,2 0,0 0,5 0,0 1,6 1,6

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 1,41
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)      0,92
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 2,33

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 1,41
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)      0,90
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 2,31

KASSAFlÖdE
Operativt kassaflöde MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 896,8 782,7 1.734,8 1.606,1 3.182,3 3.591,1
Investeringar i anläggningstillgångar –431,9 –314,8 –765,3 –690,8 –1.574,8 –1.511,8
Återföring av avskrivningar 354,4 355,8 702,0 715,2 1.448,0 1.477,9
Förändring av kundfordringar –184,7 –336,9 –568,7 –473,6 –832,8 –702,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 132,8 332,8 –292,4 89,1 1.351,9 210,5
Rörelsens kassaflöde 767,4 819,6 810,4 1.246,0 3.574,6 3.065,1
Rörelsens kassaflöde, % 86 105 47 78 112 85
Betalda finansiella intäkter och kostnader –96,3 –129,5 –208,0 –220,0 –505,5 –516,1
Betald inkomstskatt –202,6 –313,8 –421,4 –445,0 –656,7 –769,0
Fritt kassaflöde 468,5 376,3 181,0 581,0 2.412,4 1.780,0
Fritt kassaflöde, % 77 73 16 55 115 75
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –493,9 –117,3 –612,6 –261,8 –901,8 –361,2
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –479,0 –42,6 –481,9 –28,5 –564,0 –129,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –399,8 –496,2 –868,6 1.543,3 1.745,9 – 1.106,3
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter –904,2 –279,8 –1.782,1 1.834,0 2.692,5 183,2
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter      –1.251,0
periodens kassaflöde, alla verksamheter –904,2 –279,8 –1.782,1 1.834,0 2.692,5 –1.067,8

Kassaflöde MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 420,6 647,6 463,6 1.242,4 3.384,2 3.162,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter      563,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 420,6 647,6 463,6 1.242,4 3.384,2 3.725,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –925,0 –431,2 –1.377,1 –951,7 –2.437,6 –1.872,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter      –676,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter –925,0 –431,2 –1.377,1 –951,7 –2.437,6 –2.549,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –399,8 –496,2 –868,6 1.543,3 1.745,9 –1.106,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter      –1.138,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter –399,8 –496,2 –868,6 1.543,3 1.745,9 –2.244,3
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter –904,2 –279,8 –1.782,1 1.834,0 2.692,5 183,2
periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter - - - - - –1.251,0
periodens kassaflöde, alla verksamheter –904,2 –279,8 –1.782,1 1.834,0 2.692,5 –1.067,8

Noterna 1–4 hänvisar till sidan 25 och not 5 hänvisar till sidan 26.

Koncernen
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Förändring av nettoskuld MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Ingående balans –10.046,1 –9.885,5 –9.878,0 –9.734,6 –9.734,6 –11.944,8
Periodens kassaflöde, alla verksamheter –904,2 –279,8 –1.782,1 1.834,0 2.692,5 –1.067,8
Förändring av lån, alla verksamheter –731,9 –635,5 –263,1 –2.675,0 –2.877,6 966,6
Förändring av nettoskuld före omvärdering och omräknings-
differenser, alla verksamheter –1.636,1 –915,3 –2.045,2 –841,0 –185,1 –101,2
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 5) 29,4 17,6 –0,9 9,3 –35,2 –16,2
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter –68,5 120,4 202,8 –96,5 76,9 695,2
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter      1.632,4
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter –1.675,2 –777,3 –1.843,3 –928,2 –143,4 2.210,2
utgående balans –11.721,3 –10.662,8 –11.721,3 –10.662,8 –9.878,0 –9.734,6

SySSElSATT KApITAl OCH FINANSIERINg
MSEK 30 jun 2008 31 mar 2008 31 dec 2007 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006
Operativt sysselsatt kapital 5.627,5 5.037,0 4.171,0 5.143,3 5.241,6 4.669,2
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 9 8 7 8 8 8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 57 53 56 35 32 29
Goodwill 13.715,2 13.192,8 13.793,5 14.228,9 14.423,0 14.031,6
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 630,5 585,6 624,0 540,0 469,9 464,2
Andelar i intressebolag 91,6 94,6 103,5  178,8 172,7
Sysselsatt kapital 20.064,8 18.910,0 18.692,0 19.912,2 20.313,3 19.337,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14 13 13 9 8 8
Nettoskuld –11.721,3 –10.046,1 –9.878,0 –10.662,8 –9.885,5 –9.734,6
Eget kapital 6) 8.343,5 8.863,9 8.814,0 9.249,4 10.427,8 9.603,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,40 1,13 1,12 1,15 0,95 1,01

BAlANS
MSEK 30 jun 2008 31 mar 2008 31 dec 2007 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 13.715,2 13.192,8 13.793,5 14.228,9 14.423,0 14.031,6
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 630,5 585,6 624,0 540,0 469,9 464,2
Övriga immateriella tillgångar 277,0 235,8 234,4 206,5 204,5 172,7
Materiella anläggningstillgångar 4.645,8 4.501,2 4.651,5 4.777,7 4.811,2 4.746,5
Andelar i intressebolag 91,6 94,6 103,5  178,8 172,7
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 1.954,0 1.929,6 2.012,9 2.124,0 2.491,6 2.464,3
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 282,6 265,8 286,3 182,2 1.405,2 1.251,8
Summa anläggningstillgångar 21.596,7 20.805,4 21.706,1 22.059,3 23.984,2 23.303,8
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 12.390,5 12.020,5 11.679,5 11.758,9 11.296,9 10.500,7
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 25,8 45,1 1.448,9 1.215,8 87,3 247,3
Likvida medel 2.526,7 3.416,0 4.350,7 3.522,2 3.812,0 1.668,0
Summa omsättningstillgångar 14.943,0 15.481,6 17.479,1 16.496,9 15.196,2 12.416,0
SuMMA TIllgÅNgAR 36.539,7 36.287,0 39.185,2 38.556,2 39.180,4 35.719,8

MSEK 30 jun 2008 31 mar 2008 31 dec 2007 30 jun 2007 31 mar 2007 31 dec 2006
EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 8.337,8 8.861,7 8.812,1 9.249,1 10.427,5 9.602,7
Minoritetsintressen 5,7 2,2 1,9 0,3 0,3 0,4
Summa eget kapital 6) 8.343,5 8.863,9 8.814,0 9.249,4 10.427,8 9.603,1
Soliditet, % 23 24 22 24 27 27
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 164,4 141,3 145,5 189,8 203,4 368,9
Räntebärande långfristiga skulder 7) 6.623,3 6.586,8 7.349,0 5.301,4 253,8 4.906,9
Icke räntebärande avsättningar 2.667,6 2.619,9 2.840,6 3.624,2 3.586,3 3.536,1
Summa långfristiga skulder 9.455,3 9.348,0 10.335,1 9.115,4 4.043,5 8.811,9
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 10.807,8 10.888,9 11.421,2 9.909,8 9.772,9 9.310,0
Räntebärande kortfristiga skulder 7) 7.933,1 7.186,2 8.614,9 10.281,6 14.936,2 7.994,8
Summa kortfristiga skulder 18.740,9 18.075,1 20.036,1 20.191,4 24.709,1 17.304,8
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 36.539,7 36.287,0 39.185,2 38.556,2 39.180,4 35.719,8

Noterna 5–7 hänvisar till sidan 26.
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REdOgÖRElSE ÖVER REdOVISAdE INTäKTER OCH KOSTNAdER
30 jun 2008 31 dec 2007 30 jun 2007

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

Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
Aktuariella vinster och förluster efter skatt –55,3  –55,3 44,5  44,5 202,2  202,2
Kassaflödessäkringar efter skatt –2,1  –2,1 –20,5  –20,5 4,3  4,3
Säkring av nettoinvesteringar 89,0  89,0 74,8  74,8 10,2  10,2
Omräkningsdifferenser –413,9 –1,6 –415,5 –282,1 –0,1 –282,2 96,2 –0,1 96,1
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital –382,3 –1,6 –383,9 –183,3 –0,1 –183,4 312,9 –0,1 312,8
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 1.039,7 0,5 1.040,2 524,4 1,6 526,0 465,2 0,0 465,2
Summa intäkter och kostnader för perioden 657,4 –1,1 656,3 341,1 1,5 342,6 778,1 –0,1 778,0

Förändringar i eget kapital framgår av not 6 på sidan 26.

dATA pER AKTIE
SEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Börskurs vid utgången av perioden 70,00 109,00 70,00 109,00 90,00 106,00
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
 kvarvarande verksamheter 1,50 1,12 2,85 2,50 4,78* 6,00
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 1,41
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter      0,92
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 2,33
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,50 1,12 2,85 2,50 4,78* 5,97
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 1,41
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter      0,90
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter 1,50 –0,14 2,85 1,27 1,44 2,31
Vinst per aktie före utspädning, jämförelsestörande poster och 
 utredningskostnader avseende LCM ** e/t e/t e/t e/t 5,36 e/t
Utdelning     3,10 3,10
P/E-tal efter utspädning och före jämförelsestörande poster,  
kvarvarande verksamheter - - - - 19 18
Antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal utestående aktier 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Antal aktier efter utspädning 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 379.614.554
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 365.058.897 367.938.038 365.058.897 373.744.040 369.365.776 376.165.189

* För denna beräkning av vinst per aktie, har nedskrivningen av goodwill beaktats genom att återläggas.
**  För denna beräkning av vinst per aktie, har nedskrivningen av goodwill och utredningskostnader avseende LCM och NCS beaktats genom att återläggas. Rörelse förlusterna i LCM har ej beaktats. Vinst per aktie 

för helåret 2007 om 5,36 SEK anser Securitas utgöra den relevanta utgångspunkten för framtida jämförelser. Detta mått avseende vinst per aktie beräknas endast för detta syfte och därför anges inte några 
jämförelsetal.



24

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–juni, 2008

JANuARI–JuNI 2008

 
MSEK 

Security 
Services 

North 
America

Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

Elimine-
ringar

Security 
Services loomis

Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 9.681 13.568 2.505 510  26.264 5.314  31.578
Försäljning, intern  33 111  –132 12 2 –14 
Total försäljning 9.681 13.601 2.616 510 –132 26.276 5.316 –14 31.578
Organisk försäljningstillväxt, % 4 8 8 - - 7 3 - 6
Rörelseresultat före avskrivningar 522 730 268 –90 - 1.430 305 - 1.735
varav resultatandel i intressebolag - - - 1 - 1 - - 1
Rörelsemarginal, % 5,4 5,4 10,2 - - 5,4 5,7 - 5,5
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs
relaterade immateriella tillgångar 1) –5 –17 –18 –5  –45 8  –53
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader    –1  –1   –1
Jämförelsestörande poster         
Rörelseresultat efter avskrivningar 517 713 250 –96 - 1.384 297 - 1.681

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs-
relaterade immateriella tillgångar

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar –5 –17 –18 –5 - –45 –8 - –53
Nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar - - - - - - - - -
Nedskrivning av goodwill - - - - - - - - -
Totalt –5 –17 –18 –5 - –45 –8 - –53

JANuARI–JuNI 2007

 
MSEK 

Security 
Services 

North 
America

Security 
Services 

Europe
Mobile and 
Monitoring Övrigt

Elimine-
ringar

Security 
Services loomis

Elimine-
ringar Koncernen

Försäljning, extern 10.466 12.265 2.265 214  25.210 5.590  30.800
Försäljning, intern  0 76  –65 11 2 –13 
Total försäljning 10.466 12.265 2.341 214 –65 25.221 5.592 –13 30.800
Organisk försäljningstillväxt, % 4 8 7 - - 6 1 - 5
Rörelseresultat före avskrivningar 525 647 263 –112 - 1.323 283 - 1.606
varav resultatandel i intressebolag - - - - - - - - -
Rörelsemarginal, % 5,0 5,3 11,2 - - 5,2 5,1 - 5,2
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs
relaterade immateriella tillgångar 1) –8 –15 –19 –4  –46 –6  –52
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader  0 –1   –1   –1
Jämförelsestörande poster 50     50 –245  –195
Rörelseresultat efter avskrivningar 567 632 243 –116 - 1.326 32 - 1.358

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs-
relaterade immateriella tillgångar

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar –8 –15 –19 –4 - –46 –6 - –52
Nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar - - - - - - - - -
Nedskrivning av goodwill - - - - - - - - -
Totalt –8 –15 –19 –4 - –46 –6 - –52

Divisionsöversikt
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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 
Apr–jun Jan–jun

2008 2007 % 2008 2007 %
Total försäljning 15.916 15.583 2 31.578 30.800 3
Förvärv/avyttringar –323 –231 –714 –446
Valutaförändring från 2007 671  1.311 
Organisk försäljning 16.264 15.352 6 32.175 30.354 6

Rörelseresultat, MSEK 
Apr–jun Jan–jun

2008 2007 % 2008 2007 %
Rörelseresultat 897 783 15 1.735 1.606 8
Valutaförändring från 2007 33  66 
Rörelseresultat 930 783 19 1.801 1.606 12

Resultat före skatt, MSEK 
Apr–jun Jan–jun

2008 2007 % 2008 2007 %
Resultat före skatt 740 403 84 1.409 1.097 28
Valutaförändring från 2007 18  33 
Resultat före skatt 758 403 88 1.442 1.097 31

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB och Niscayah AB (f.d. Securitas Systems AB).

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 Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Walsons Services PVT Ltd 0,3  0,6  0,3 
Facility Network A/S 0,0  0,0  0,0 
Resultatandel i intressebolag ingående i rörelseresultat före 
 avskrivningar 0,3 - 0,6 - 0,3 -

Intressebolag vilka klassificerats som finansiella investeringar:

MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.,  1,8  2,2 2,2 1,2
Resultatandel i intressebolag ingående i resultat före skatt - 1,8 - 2,2 2,2 1,2

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

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar –25,9 –27,4 –52,6 –52,2 –108,1 –93,3
Nedskrivning av goodwill     –349,9 
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar –25,9 –27,4 –52,6 –52,2 –458,0 –93,3

Varav nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar avseende:
Loomis - -   –0,6 
Totalt - -   –0,6 

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

I december 2006 redovisades en nedskrivning av goodwill om 41,2 MSEK avseende Loomis Cash Management. Detta belopp redovisades som en jämförelsestörande post och 
ingår därmed inte i Jan–dec 2006 ovan.

Noter
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Not 5 Omvärdering av finansiella instrument

MSEK Apr–jun 2008 Apr–jun 2007 Jan–jun 2008 Jan–jun 2007 Jan–dec 2007 Jan–dec 2006
Redovisat i resultaträkningen
Omvärdering av finansiella instrument 1,4 3,6 2,1 3,3 –6,7 –35,8
Uppskjuten skatt –0,4 –1,0 –0,6 –0,9 1,9 10,0
påverkan på nettoresultat 1,0 2,6 1,5 2,4 –4,8 –25,8
Redovisat via redogörelse över redovisade intäkter och kostnader
Kassaflödessäkringar 28,0 14,0 –3,0 6,0 –28,5 19,6
Uppskjuten skatt –7,8 –4,1 0,9 –1,7 8,0 –5,5
Kassaflödessäkringar efter skatt 20,2 9,9 –2,1 4,3 –20,5 14,1

Total omvärdering före skatt 29,4 17,6 –0,9 9,3 –35,2 –16,2
Total uppskjuten skatt –8,2 –5,1 0,3 –2,6 9,9 4,5
Total omvärdering efter skatt 21,2 12,5 –0,6 6,7 –25,3 –11,7

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

Not 6 Förändringar i eget kapital

30 jun 2008 31 dec 2007 30 jun 2007
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 8.812,1 1,9 8.814,0 9.602,7 0,4 9.603,1 9.602,7 0,4 9.603,1
Aktuariella vinster och förluster efter skatt –55,3  –55,3 44,5  44,5 202,2  202,2
Kassaflödessäkringar efter skatt –2,1  –2,1 –20,5  –20,5 4,3  4,3
Säkring av nettoinvesteringar 89,0  89,0 74,8  74,8 10,2  10,2
Omräkningsdifferenser –413,9 –1,6 –415,5 –282,1 –0,1 –282,2 96,2 –0,1 96,1
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital –382,3 –1,6 –383,9 –183,3 –0,1 –183,4 312,9 –0,1 312,8
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 1.039,7 0,5 1.040,2 524,4 1,6 526,0 465,2 0,0 465,2
Summa intäkter och kostnader för perioden 657,4 –1,1 656,3 341,1 1,5 342,6 778,1 –0,1 778,0
Transaktioner med minoritetsintressen  4,9 4,9      
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare –1.131,7  –1.131,7 –1.131,7  –1.131,7 –1.131,7  –1.131,7
utgående balans 30 juni/31 december, 2008/2007 8.337,8 5,7 8.343,5 8.812,1 1,9 8.814,0 9.249,1 0,3 9.249,4

Not 7 Klassificering av 550 MEuR lånefacilitet
Per den 30 juni 2008 har lånefaciliteten om 550 MEUR (5.204,2 MSEK) i sin helhet klassificerats som långfristig efter att tidigare ha klassificerats som kortfristig.  
Omklassificeringen speglar bättre lånefacilitetens återbetalningsprofil. I jämförande syfte har lånet omklassificerats i jämförelseperioderna (per 31 mars 2008 5.162,6 MSEK,  
per 31 december 2007 5.184,3 MSEK och per 30 juni 2007 5.086,3 MSEK). Justeringarna i balansräkningen mellan raderna Räntebärande långfristiga skulder (ökning) och  
Räntebärande kortfristiga skulder (minskning) är följande: per 31 mars 2008 3.942,4 MSEK, per 31 december 2007 3.176,6 MSEK och per 30 juni 2007 5.086,3 MSEK  
(lånet i sin helhet).
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RESulTATRäKNINg
MSEK Jan–jun 2008 Jan–jun 2007
Administrationsbidrag och övriga intäkter 232,9 198,4
Bruttoresultat 232,9 198,4
Administrationskostnader –159,1 –153,3
Rörelseresultat 73,8 45,1
Finansiella intäkter och kostnader 1.502,2 –66,3
Resultat efter finansiella poster 1.576,0 –21,2
Bokslutsdispositioner  –0,7
Resultat före skatt 1.576,0 –21,9
Skatt –6,7 –5,0
periodens resultat 1.569,3 –26,9

BAlANSRäKNINg
MSEK 30 jun 2008 31 dec 2007
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 34.298,2 51.050,1
Aktier i intressebolag 111,9 110,1
Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 141,6 90,9
Räntebärande anläggningstillgångar 16,6 13,1
Summa anläggningstillgångar 34.568,3 51.264,2
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 1.008,4 2.417,0
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 16.862,7 13.849,0
Likvida medel 1.432,4 3.187,3
Summa omsättningstillgångar 19.303,5 19.453,3
SuMMA TIllgÅNgAR 53.871,8 70.717,5

EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7.727,7 7.727,7
Fritt eget kapital 17.179,5 16.755,7
Summa eget kapital 24.907,2 24.483,4
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar 67,0 58,8
Räntebärande långfristiga skulder 7) 6.422,9 7.119,6
Summa långfristiga skulder 6.489,9 7.178,4
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 529,5 555,4
Räntebärande kortfristiga skulder 7) 21.945,2 38.500,3
Summa kortfristiga skulder 22.474,7 39.055,7
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 53.871,8 70.717,5

Not 7 hänvisar till sidan 26.

dEFINITIONER

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

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



28

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–juni, 2008

FÖR yTTERlIgARE INFORMATION:

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

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, 
+46 10 470 3011

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

INFORMATIONSMÖTE

Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 augusti 2008 kl. 9.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via  
följande länk: https://eventreg3.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=906716&Conf=457424
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 9961 or +46 (0) 8 505 203 37.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på Securitas webbplats efter informa
tionsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med 
den 8 augusti på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 805237.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med  Värdepappersmarknadslagen 
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för 
offentlig  görande kl 8.00 (CET) torsdagen den 7 augusti 2008.

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 över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, 
Europa och Asien. Överallt – från små butiker till flygplatser – 
gör våra 250.000 medarbetare skillnad.

Securitas AB, Box 12307, SE102 28 Stockholm
Tel 010470 30 00, Fax 010470 31 22
www.securitas.com
Besöksadress: Lindhagensplan 70

Organisationsnummer 556302–7241


