
Securitas AB
Delårsrapport
Januari–september 2009

• Försäljning 47.433 MSEK (40.532) 

• Resultat före skatt 2.148 MSEK (1.880)

• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, 1.508 MSEK (1.358)

• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, 4,13 SEK (3,72)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 

Securitas uppvisade en organisk försäljningstillväxt på –1 procent (6) under årets första nio månader, 
vilket vi bedömer vara i nivå med utvecklingen på säkerhetsmarknaden. Det ekonomiska läget är 
fortfarande besvärligt och många av våra kunder är pressade att sänka sina kostnader, bland annat 
kostnaderna för säkerhet. Vår strategi är att upprätthålla lönsamheten i vår kontrakts portfölj och bistå 
kunderna med att finna de mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna för att anpassa tjänsterna och 
tjänsternas omfattning till den rådande situationen. 

Inom Security Services North America fortsatte minskningarna av de befintliga kundkontraktens 
volym att påverka den organiska försäljningstillväxten negativt. Insourcing av bevakningstjänster inom 
energi sektorn, ytterligare minskningar av volymen inom segmentet fordonsindustri och  minskad 
tilläggs försäljning påverkade den organiska försäljningstillväxten för det tredje kvartalet negativt. 
Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe minskade främst på grund av det kärva 
ekonomiska läget på vissa större marknader, lägre tilläggs försälj ning och lägre inflation. Mobile and 
Monitoring uppvisade god organisk försäljningstillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till 2.696 MSEK (2.297) under årets första nio månader, främst som en 
följd av den svagare svenska kronan, men också genom en positiv reell förändring om 2 procent. 
 Koncernens rörelsemarginal är trots högre kundförluster oförändrad jämfört med fjolårets första nio 
månader, 5,7 procent (5,7). Under tredje kvartalet förbättrade samtliga affärssegment sina rörelse
marginaler jämfört med föregående år. Fokuseringen på lönsamhet, effektivisering av verksamheten, 
lägre personalomsättning och kostnadsbesparingar är viktiga faktorer bakom utvecklingen. Inom 
samtliga affärssegment var prisökningarna i kontraktsportföljen på ungefär samma nivå som löne
kostnadsutvecklingen under perioden. 

Den nuvarande lågkonjunkturen skapar ökade möjligheter för förvärv på mogna såväl som på 
nya marknader, och vi tänker utnyttja dessa selektivt när de uppstår.

Alf Göransson
VD och koncernchef
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Januari–september i sammandrag

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK
Kv 3 

2009
Kv 3 

2008
Total

förändr, %
9M 

 2009
9M 

 2008
Total

förändr, %

Försäljning 15.101 14.256 6 47.433 40.532 17

Organisk försäljningstillväxt, % –2 6 –1 6

Rörelseresultat före avskrivningar 944 868 9 2.696 2.297 17

Rörelsemarginal, % 6,2 6,1 5,7 5,7

Reell förändring, % 2 10 2 11

Resultat före skatt och jämförelse
störande poster 754 717 5 2.148 1.880 14

Reell förändring, % –1 10 –2 13

Resultat före skatt 754 717 5 2.148 1.880 14

Reell förändring, % –1 145 –2 38

Nettoresultat, kvarvarande 
verksamheter 530 518 2 1.508 1.358 11
Vinst per aktie, före jämförelsestörande 
poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,45 1,42 2 4,13 3,72 11
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uTVECKlINg AV ORgANISK FÖRSäljNINgSTIllVäXT OCH  
RÖRElSEMARgINAl pER AFFäRSSEgMENT

%

Organisk försäljningstillväxt Rörel se mar ginal

Kv 3 9M Kv 3 9M

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Security Services North America –5 4 –3 4 6,1 5,6 5,7 5,5

Security Services Europe –1 6 0 7 5,8 5,7 5,3 5,5

Mobile and Monitoring 3 8 3 8 13,4 13,2 11,5 11,3

Koncernen –2 6 –1 6 6,2 6,1 5,7 5,7
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Koncernens utveckling

julI–SEpTEMBER 2009

Försäljning
Försäljningen uppgick till 15.101 MSEK (14.256). Den organiska försäljningstillväxten var –2  procent 
(6), vilket vi bedömer vara i nivå med säkerhetsmarknadens utveckling i Europa och något lägre 
i Nordamerika. Den lägre organiska försäljningstillväxten är en konsekvens av utvecklingen på 
säkerhetsmarknaden i en global recession. Under dessa omständigheter är det många företag som 
omvärderar sina säkerhetslösningar, vilket skapar möjlighet till nyförsäljning, men också ett behov 
av kostnads besparingar, vilket för närvarande väger tyngre än effekten av nyförsäljningen. Samtliga 
affärssegment upplever minskad volym i befintliga kundkontrakt. Inom Security Services North 
 America avslutades några stora kontrakt under kvartalet. Inom Security Services Europe påverkade 
lägre tilläggsförsäljning den organiska försäljningstillväxten negativt. Nedgången av den organiska 
 försäljningstillväxten måste också ses mot bakgrund av koncernens strategiska beslut att prioritera 
 lönsamhet framför volym. 

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar var 944 MSEK (868) vilket, justerat för valutakursförändringar, var 
en ökning med 2 procent.
 
Rörelsemarginalen var 6,2 procent (6,1). Samtliga affärssegment förbättrade rörelsemarginalen 
jämfört med föregående år. Fokuseringen på lönsamhet, effektivisering av verksamheten, lägre 
personalomsättning och kostnadsbesparingar är viktiga faktorer bakom utvecklingen. Kundförluster 
och avsättningar för osäkra fordringar påverkade koncernens rörelse marginal negativt med cirka 
–0,2   procentenheter vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 

Rörelseresultat efter avskrivningar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –35 MSEK (–26).

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader påverkade kvartalet med –2 MSEK (–9).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –154 MSEK (–115). Det ökade finansnettot beror delvis 
på den svagare svenska kronan, då merparten av koncernens upplåning sker i utländsk valuta, och 
delvis på emissionen av Eurobondlånet på 500 MEUR i april 2009, vars räntekostnad är högre än 
lånen som refinansierades.

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till 1 MSEK (0).

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till 754 MSEK (717). Den reella förändringen var –1 procent.

Skatt, nettoresultat och vinst per aktie
Koncernens skattesats var 29,7 procent (27,7). Den spanska skattemyndigheten har i ett skatte
beslut i juni 2009 ifrågasatt avdrag för räntekostnader som koncernen gjort i Spanien. För att undvika 
framtida problem har koncernen justerat kapitaliseringen i Securitas Spanien. Till följd av detta ökade 
skattesatsen under tredje kvartalet med 0,6 procentenheter. För ytterligare information, se delårs
rapporten för januari–juni 2009.

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter var 530 MSEK (518). Vinst per aktie från kvarvarande 
verksamheter var 1,45 SEK (1,42) 
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jANuARI–SEpTEMBER 2009

Försäljning
Försäljningen uppgick till 47.433 MSEK (40.532). Den organiska försäljningstillväxten var –1 
 procent (6), vilket vi bedömer vara i nivå med säkerhetsmarknadens utveckling. Den lägre organiska 
försäljnings tillväxten är en konsekvens av utvecklingen på säkerhetsmarknaden och kundernas 
fortsatta behov att sänka kostnaderna i ett kärvt ekonomiskt klimat. Utvecklingen beträffande minsk
ningar av  volymen i befintliga kundkontrakt och lägre tilläggsförsäljning återspeglades i samtliga 
affärs segment i koncernen. Nedgången i organisk försäljningstillväxt måste också ses mot bakgrund 
av koncernens  strategiska beslut att prioritera lönsamhet framför volym.

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar var 2.696 MSEK (2.297) vilket, justerat för valutakursförändringar, 
var en ökning med 2 procent.
 
Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,7). Inom Security Services North America bidrog det fort
löpande arbetet med att optimera kontraktsportföljens sammansättning och effektivisering av 
verksamheten till att förbättra rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen inom Security Services Europe 
minskade något under perioden på grund av lägre tilläggsförsäljning, kundförluster och investe ringar 
i säkerhetsspecialisering. Kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar påverkade koncernens 
rörelsemarginal negativt med cirka –0,2 procentenheter (–0,1).

Prisjusteringarna under årets första nio månader motsvarade i stort de totala lönekostnadsökningarna 
inom samtliga affärssegment.

Rörelseresultat efter avskrivningar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –103 MSEK (–71).

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader påverkade perioden med –4 MSEK (–10).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –440 MSEK (–338). Det ökade finansnettot beror delvis 
på den svagare svenska kronan, då merparten av koncernens upplåning sker i utländsk valuta, och 
delvis på emissionen av Eurobondlånet på 500 MEUR i april 2009, vars räntekostnad är högre än 
lånen som refinansierades.

Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till –1 MSEK (2).

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till 2.148 MSEK (1.880). Den reella förändringen var –2 procent.

Skatt, nettoresultat och vinst per aktie
Koncernens skattesats var 29,8 procent (27,7). Den spanska skattemyndigheten har i ett skatte
beslut i juni 2009 ifrågasatt avdrag för räntekostnader som koncernen gjort i Spanien. För att undvika 
framtida problem har koncernen justerat kapitaliseringen i Securitas Spanien. Till följd av detta ökade 
skattesatsen under de första nio månaderna med 0,6 procentenheter. För ytterligare information, 
se delårsrapporten för januarijuni 2009.

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter var 1.508 MSEK (1.358). Vinst per aktie från kvar
varande verksamheter var 4,13 SEK (3,72).

Koncernens utveckling
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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 mer än 100.000 anställda.    

Security Services North America juli–september januari–september januari–december

MSEK 2009 2008 2009 2008 2008

Total försäljning 5.528 5.292 18.133 14.973 21.327

Organisk försäljningstillväxt, % –5 4 –3 4 3

Rörelseresultat före avskrivningar 336 297 1.039 819 1.218

Rörelsemarginal, % 6,1 5,6 5,7 5,5 5,7

Reell förändring, % 3 10 2 12 13

Juli–september 2009
Den organiska försäljningstillväxten var –5 procent (4) under tredje kvartalet. Den organiska för
säljningstillväxten pressades framför allt av minskningen av volymen i befintliga kundkontrakt, men 
också på grund av förlusten av några stora kontrakt. Insourcing av bevakningstjänster inom energi
sektorn, volymminskning inom kundsegmentet fordonsindustri och mindre tilläggsförsäljning står 
sammantaget för en betydande del av den negativa organiska försäljningstillväxten under tredje 
kvartalet.

Nyförsäljningstakten utvecklades väl jämfört med föregående år och ett antal nya stora kontrakt 
tecknades. Bruttomarginalen på nyförsäljning var lägre än den genomsnittliga bruttomarginalen 
i portföljen.

Rörelsemarginalen var 6,1 procent (5,6). Den förbättrade lönsamheten beror främst på det fort
löpande arbetet med att optimera kontraktsportföljens sammansättning och effektivisering av verk
samheten inklusive minskade kostnader i samband med rekrytering. Kostnadsbesparingar, såsom 
personalneddragningar och minskade utgifter, har också haft en positiv effekt på rörelsemarginalen 
under kvartalet. 

USdollarn hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella förändringen var 
3 procent för tredje kvartalet. 

Januari–september  2009
Den organiska försäljningstillväxten var –3 procent (4) under årets nio första månader. I likhet med 
kvartalet, så pressades den organiska försäljningstillväxten av negativ nettoförändring i kontrakts
portföljen. Volymneddragningar i befintliga kundkontrakt, främst för kundsegmentet fordons industri, 
är en viktig förklaring till utvecklingen. 

God tillväxt inom kundsegmentet hälsovård är en av de faktorer som har bidragit till ökningen av 
nyförsäljnings takten under de första nio månaderna 2009 jämfört med de första nio månaderna 
2008. Brutto marginalen på nyförsäljningen var lägre än den genomsnittliga bruttomarginalen i 
portföljen.

Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,5). Den förbättrade lönsamheten beror främst på ett 
 fort  löpande arbete med att optimera kontraktsportföljens sammansättning samt effektivisering av 
verksamheten. Kostnadsbesparingar under perioden påverkade också rörelsemarginalen positivt. 
 Perioden uppvisar en tydlig trend mot lägre personalomsättning vilket har bidragit positivt till rörelse
marginalens utveckling.
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USdollarn hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella förändringen var 
2 procent under årets första nio månader. 

Nivån på bibehållandet av kundkontrakt minskade till 87 procent på grund av förlusten av några stora 
kontrakt. Personalomsättningen1) var 43 procent och har förbättrats avsevärt under året. 
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Affärssegmentens utveckling

1) Detta mått är 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 tjänster inom flygplatssäkerhet i tretton länder. Organisationen har över 800 
platskontor och drygt 110.000 anställda.

Security Services Europe juli–september januari–september januari–december

MSEK 2009 2008 2009 2008 2008

Total försäljning 7.680 7.277 23.692 20.878 28.737

Organisk försäljningstillväxt, % –1 6 0 7 7

Rörelseresultat före avskrivningar 446 413 1.266 1.143 1.635

Rörelsemarginal, % 5,8 5,7 5,3 5,5 5,7

Reell förändring, % 4 8 1 10 9

Juli–september 2009
Den organiska försäljningstillväxten var –1 procent (6) under tredje kvartalet, en minskning som 
främst förklaras av minskad tilläggsförsäljning och volymneddragningar i befintliga kundkontrakt. 
Det ekonomiska läget med lägre inflationstakt är ytterligare en faktor bakom den negativa utveck
lingen. Den europeiska marknaden är fragmenterad vilket återspeglas i variationerna i organisk 
försäljningstillväxt. I länder som Frankrike, Norge och Spanien var den organiska försäljningstillväxten 
negativ, medan bland annat Danmark, Finland, Sverige och Turkiet hade stark organisk försäljnings
tillväxt. Aviation redovisade tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt under tredje kvartalet. 

Nyförsäljningstakten var något lägre under tredje kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet föregå
ende år, men var på en fortsatt god nivå. Bruttomarginalen på nyförsäljning var lägre än den genom
snittliga bruttomarginalen i portföljen.

Rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,7). Förbättringen beror delvis på lägre personalomsättning, 
vilket i viss mån motverkas av lägre tilläggsförsäljning där marginalerna är högre än för kontrakts
portföljen, och kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar. Kostnadsbesparingar samt den 
från G4S förvärvade verksamheten i Tyskland hade också en positiv inverkan på rörelsemarginalen 
under kvartalet. Aviations rörelsemarginal minskade med –0,3 procentenheter under kvartalet jämfört 
med samma kvartal föregående år.

Förstärkningen av euron hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella 
 förändringen var 4 procent för kvartalet.

Januari–september 2009
Den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (7) under årets nio första månader. Det  ekonomiska 
klimatet påverkade de europeiska länderna på olika sätt vad gäller den organiska försäljnings 
tillväxten. En utveckling som märkts i de flesta länderna är dock att tilläggsförsäljningen har gått ned. 
Minskad volym i befintliga kundkontrakt är en annan konsekvens av det ekonomiska klimatet och 
pressar den organiska försäljningstillväxten ytterligare. I länder som Danmark, Finland, Tyskland och 
Sverige var den organiska försäljningstillväxten positiv medan bland annat Frankrike och Spanien 
hade en  negativ organisk försäljningstillväxt. Aviation redovisade tvåsiffrig organisk försäljnings
tillväxt under årets första nio månader. 

Nyförsäljningstakten var något lägre under de första nio månaderna 2009 jämfört med föregående 
år. Bruttomarginalen på nyförsäljning var lägre än den genomsnittliga bruttomarginalen i portföljen. 

Rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,5). Fokuseringen på att optimera kontraktsportföljens sam
mansättning och lägre personalomsättning har resulterat i förbättrad lönsamhet under de första nio 
månaderna. Den positiva effekten har dock motverkats av lägre tilläggsförsäljning där marginalerna är 
högre än för kontraktsportföljen, kundförluster och avsättningar för osäkra fordringar samt investe
ringar i säkerhetsutbildning, kompetens och säkerhetslösningar. Konsolideringen av den från G4S 
i Tyskland förvärvade verksamheten påverkade också rörelsemarginalen negativt. Aviations rörelse
marginal under de första nio månaderna var oförändrad jämfört med samma period föregående år.



8

Securitas AB 
Delårsrapport, januari–september 2009

Förstärkningen av euron hade en positiv effekt på rörelseresultatet i svenska kronor. Den reella 
 förändringen var 1 procent för perioden.

Nivån på bibehållandet av kundkontrakt låg strax under 90 procent. Personalomsättningen1) på cirka 
19  procent har förbättrats avsevärt jämfört med förra året.
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Affärssegmentens utveckling

1) Detta mått är justerat för omsättning på grund av avslutade kontrakt.
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Affärssegmentens utveckling

MOBIlE ANd MONITORINg
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag medan Monitoring 
erbjuder elektroniska larmövervakningstjänster. 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 juli–september januari–september januari–december

MSEK 2009 2008 2009 2008 2008

Total försäljning 1.520 1.414 4.590 4.030 5.546

Organisk försäljningstillväxt, % 3 8 3 8 8

Rörelseresultat före avskrivningar 204 186 529 454 647

Rörelsemarginal, % 13,4 13,2 11,5 11,3 11,7

Reell förändring, % 6 14 9 5 9

Juli–september 2009
Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (8). Inom Mobile redovisade alla länder utom 
Frankrike och Spanien positiv organisk försäljningstillväxt. Inom Monitoring hade länder som Belgien 
och Sverige stark organisk tillväxt. Huvudorsaken till den minskade organiska försäljningstillväxten 
jämfört med föregående år är det kärva ekonomiska klimatet som tvingar många små kunder till 
kostnadsbesparingar. En konsekvens av detta är att de  utvärderar sina säkerhetsbehov och lösningar 
vilket leder till att fler befintliga kundkontrakt sägs upp eller  minskas i omfattning. 

Rörelsemarginalen var 13,4 procent (13,2). Ökad effektivisering av verksamheten, till exempel 
förbättrad planering av rutter och lägre rekryteringskostnader, har bidragit till den förbättrade 
rörelse marginalen. Detta motverkas till viss del av ökade kundförluster och avsättningar för osäkra 
 fordringar. Föregående år belastades rörelsemarginalen med investeringar i försäljningsorganisa
tionen. Den reella förändringen var 6 procent för kvartalet.
 
Januari–september 2009
Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (8) och leddes av de nordiska länderna, Belgien 
och Tyskland. Frankrike och Spanien uppvisade en negativ organisk försäljningstillväxt inom Mobile. 
Minskningen i organisk försäljningstillväxt jämfört med föregående år förklaras främst av en ökning av 
uppsagda kontrakt och lägre tilläggsförsäljning beroende på det tuffa ekonomiska klimatet för många 
av de mindre kunderna. 

Rörelsemarginalen var 11,5 procent (11,3). Den förbättrade rörelsemarginalen beror på effektivi
sering av verksamheten, till exempel förbättrad planering av rutter och lägre rekryterings kostnader. 
 Förbättringen har till viss del motverkats av ökade kundförluster och avsättningar för osäkra 
 fordringar. Fram till och med tredje kvartalet föregående år påverkades rörelsemarginalen negativt 
av investeringar i försäljningsorganisationen. Den reella förändringen var 9 procent för perioden. 

 uTVECKlINg AV RÖRElSERESulTAT  
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Kassaflöde

Juli–september 2009
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 944 MSEK (868). Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick netto till 17 MSEK (13). 

Förändring av kundfordringar uppgick till 19 MSEK (17). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till 396 MSEK (100). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1.376 MSEK (998), motsvarande 146 procent (115) av rörelse
resultat före avskrivningar. Kvartalet påverkades positivt av tidpunkten för löneutbetalningar i den 
amerikanska verksamheten. 

Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –75 MSEK (–92). Betald inkomstskatt uppgick 
till –182 MSEK (–159). 

Det fria kassaflödet var 1.119 MSEK (747), motsvarande 190 procent (127) av justerat resultat. 
Kvartalet påverkades positivt av tidpunkten för löneutbetalningar i den amerikanska verksamheten.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –179 MSEK (–169).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –3 MSEK (–1). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –448 MSEK (1.518).

Kassaflöde för perioden, kvarvarande verksamheter, var 489 MSEK (2.095).

Januari–september 2009
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2.696 MSEK (2.297). Investeringar i anläggnings
tillgångar uppgick netto till –6 MSEK (–37). 

Förändring av kundfordringar uppgick till –302 MSEK (–446). Förändring av övrigt operativt sysselsatt 
kapital uppgick till –230 MSEK (42). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 2.158 MSEK (1.856), motsvarande 80 procent (81) av rörelseresul
tat före avskrivningar.

Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –373 MSEK (–262). Ökningen jämfört med före
gående år beror huvudsakligen på ett ökat antal omsatta lån och tillhörande räntebetalningar samt 
ett ökat finansnetto på grund av högre räntekostnader. Betald inkomstskatt uppgick till –543 MSEK 
(–579). De första nio månaderna 2008 inkluderade en skattebetalning i Spanien avseende 
Esabeförvärvet. 

Det fria kassaflödet var 1.242 MSEK (1.015), motsvarande 73 procent (66) av justerat resultat.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –371 MSEK (–741).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –6 MSEK (–80).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var –1.712 MSEK (–269).

Kassaflöde för perioden, kvarvarande verksamheter, var –847 MSEK (–75).
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Sysselsatt kapital och finansiering

Sysselsatt kapital per den 30 september 2009
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 2.790 MSEK (2.959 per den 31 december 2008) 
motsvarande 4 procent av försäljningen (5 per den 31 december 2008), justerat för förvärvens 
helårsförsäljning.
Förvärv har minskat det operativt sysselsatta kapitalet med –57 MSEK under de första nio månaderna 
2009.
Förvärv har ökat koncernens goodwill med 204 MSEK. Justerat för negativa omräkningsdifferenser 
om –1.187 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 13.121 MSEK (14.104 per den 31 decem
ber 2008). 
Den årliga prövning av nedskrivningsbehovet av goodwill i koncernens kassagenererande enheter 
som krävs enligt IFRS ägde rum under tredje kvartalet 2009 i samband med att affärsplanerna för 
2010 utarbetades. Ingen av de kassagenererande enheter vars nedskrivningsbehov prövades hade 
ett bokfört värde som översteg återvinningsvärdet. Följaktligen har ingen nedskrivning redovisats för 
2009. För 2008 redovisades inte heller någon nedskrivning. 
Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 196 MSEK under de första nio måna
derna 2009. Efter avskrivning med –103 MSEK och negativa omräkningsdifferenser om –58 MSEK, 
uppgick de förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 786 MSEK (751 per den 31 december 
2008). 
Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 16.788 MSEK (17.920 per den 31 december 2008). 
Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor minskade koncernens syssel
satta kapital med –2.073 MSEK.
Avkastning på sysselsatt kapital var 22 procent (18 per den 31 december 2008).

Finansiering per den 30 september 2009
Koncernens nettoskuld uppgick till 8.775 MSEK (9.413 per den 31 december 2008). Förvärv och 
förvärvsrelaterade betalningar ökade koncernens nettoskuld med 371 MSEK, varav utbetalda köpe
skillingar uppgick till 338 MSEK, övertagna nettoskulder till 5 MSEK och betalda förvärvs relaterade 
omstruktureringskostnader till 28 MSEK. Koncernens nettoskuld minskade med 786 MSEK vid 
omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor.
Utdelning till aktieägarna om 1.059 MSEK (1.132) betalades i maj 2009.
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 har använts till att refinansiera befint
liga 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 och en så kallad club 
deal om 3.000 MSEK som också förfaller 2010. En bilateral Revolving Credit Facility om 1.500 
MSEK som förfaller i september 2009 annullerades av Securitas under andra kvartalet. Securitas har 
även tillgång till obekräftade banklån och ett svenskt företagscertifikatprogram på 5.000 MSEK för 
kortfristiga lånebehov. I 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. 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 5,2 (3,7). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 
0,26 (0,20). 
Det egna kapitalet uppgick till 8.013 MSEK (8.507 per den 31 december 2008). Vid omräkning av 
utländska tillgångar och skulder till svenska kronor minskade det egna kapitalet med –972 MSEK efter 
att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 316 MSEK, och med –1.288 MSEK före säkring 
av nettoinvesteringar. För ytterligare information se sidan 19, Rapport över totalresultat. 
Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 30 september 2009.
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Förvärv

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

FÖRVäRV jANuARI–SEpTEMBER 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 febr 59  11  16  

Moore Security, USA Security Services 
North America 12 mars 91  39   39  

World Wide Security, 
Chile Övrigt 1 juli 132  80  41 27  

MKB Tactical, Sydafrika Övrigt 1 juli 11  3  5   

Interlabora, Spanien Security Services Europe 8 juli 61  71  64 64  

Vigilan, Argentina Övrigt 1 sept  94 8  59 35  

Övriga förvärv 4) 63  131  35 15  

Summa förvärv januari–september 2009    343 204  196

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar  –103 

Omräkningsdifferenser –1.187  –58

utgående balans 13.121 786  
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) och Dalslands Bevakning (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, G4S, BEWAB och 

S.O.B. Objektschutz, Services Tyskland, Securiveil, Mobile Frankrike, Eureca/Luxtracing, Alert Services Belgien, Eureca, Alert Services Neder
länderna, Agency of Security Fenix, Tjeckien, CPI Security Group, Rumänien, SCP International, Serbien, DAK Güvenlik, Services  Turkiet, 
El Guardian, Patagua, Seguridad Argentina och Vigilancias y Seguridad, Argentina, SATS, Servicios de Seguridad, Trancilo och Gadonal, 
Uruguay, Macroresguardos (kontraktsportfölj), Peru, FM Seguridad, Chile, Polic Secuforce, Hongkong och Globe Partner Services, Egypten.

Akal Security, USA
Securitas har förvärvat tillgångarna och kontraktsportföljen i säkerhetsföretaget Akal Security på 
Hawaii med 300 anställda. Förvärvet stärker Securitas marknadsledande position inom säkerhets
tjänster i delstaten Hawaii. 

Moore Security, USA
Securitas har förvärvat de kommersiella kontrakten och rörelsetillgångarna i säkerhetsföretaget 
Moore Security i Indiana, USA. Moore Security, med 650 anställda, har en balanserad och diversi
fierad kundportfölj vad gäller storlek och kundsegment i Indiana och Kentucky. Förvärvet stärker 
Securitas marknadsledande position inom säkerhetstjänster i området.

World Wide Security, Chile
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget World Wide Security i Chile. World Wide Security, med 
cirka 1.800 anställda, är det femte största säkerhetsföretaget i Chile och är framför allt verksamt inom 
bevakning, men har även verksamhet inom larmövervakning. Förvärvet kommer att öka affärstäck
ningen, särskilt i södra delen av Chile. 

MKB Tactical, Sydafrika
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget MKB Tactical i Sydafrika. MKB Tactical har 250 anställda. 
Företaget är främst verksamt inom mobil säkerhet, larmövervakning och bevakning i bostadsområ
den i Johannesburg. 

Interlabora, Spanien
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Interlabora i Spanien. Interlabora har cirka 390 anställda. 
Företaget är främst verksamt inom detaljhandeln. 
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Vigilan, Argentina
Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Vigilan i Argentina, med cirka 1.060 anställda. Företaget är 
verksamt inom bevakning och larmövervakning i södra Argentina. Genom detta förvärv expanderar 
Securitas sin verksamhet i södra delen av Argentina och kan nu erbjuda tjänster i hela landet. 

Guardforce, Hongkong
Securitas har avtalat att förvärva verksamheten och tillgångarna som tillhör bevakningsverksam heten 
inom Guardforce Ltd i Hongkong från UTC Fire and Security, en enhet inom United  Technologies 
Corporation (NYSE:UTX). Överenskommelsen är föremål för vissa villkor. Guardforce, med en 
ledande ställning på bevakningsmarknaden i Hongkong, har en årlig försäljning på cirka 114 MSEK 
(125 MHKD) och cirka 1.000 anställda. Företaget har försäljning inom många viktiga kundsegment, 
men framför allt inom transport och logistik samt bostads och finans sektorerna.  Förvärvet förväntas 
konsolideras i Securitas under fjärde kvartalet 2009.

FÖRVäRV EFTER TREdjE KVARTAlET 2009

Socovig, Colombia
Securitas har avtalat att slå samman sin verksamhet i Colombia med det colombianska säkerhetsfö
retaget Socovig Ltd. Socovig har cirka 1.100 anställda. Den årliga försäljningen uppgår till omkring 
69 MSEK (19.000 MCOP). Företaget är främst verksamt inom bevakningstjänster men även inom 
mobila säkerhetstjänster och övervakning. Förvärvet har konsoliderats i Securitas från och med 
den 1  oktober 2009.
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Övriga väsentliga händelser

För kritiska uppskattningar och bedömningar, jämförelsestörande poster samt ansvarsförbindelser, 
se sidorna 78–79 och 108–109 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.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker i samband med Securitas löpande verksamhet 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 
 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 uppfyller sina åtaganden att betala 
fakturorna för levererade tjänster, har ökat under den rådande lågkonjunkturen. 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 tremånadersperioden 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–september 2009
Moderbolagets intäkter uppgick till 714 MSEK (382) och avser främst administrationsbidrag och 
övriga intäkter från dotterbolag.
 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 915 MSEK (1.082). Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 1.335 MSEK (1.232). 

Per den 30 september 2009
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 34.983 MSEK (36.592 per den 31 december 
2008) och består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 34.337 MSEK (36.335 
per den 31 december 2008). Omsättningstillgångarna uppgick till 9.060 MSEK (13.299 per den 
31 december 2008), varav likvida medel uppgick till 261 MSEK (1.315 per den 31 december 2008). 

Det egna kapitalet uppgick till 20.865 MSEK (20.949 per den 31 december 2008). 

Moderbolagets skulder uppgick till 23.178 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 26.
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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 2010 enligt följande:

Bokslutskommuniké januari–december 2009
4 februari 2010

Januari–mars 2010
4 maj 2010

Januari–juni 2010
6 augusti 2010

Januari–september 2010
10 november 2010

Årsstämma 2010

Securitas årsstämma kommer att hållas tisdagen den 4 maj 2010 klockan 16.00 på Grand Hotel 
i Stockholm.

 

 

Stockholm den 11 november 2009

Alf Göransson
VD och koncernchef

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.
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RESulTATRäKNINg
MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kvarvarande verksamheter
Försäljning 14.858,1 13.839,0 46.243,4 39.694,9 55.247,9 50.470,5
Försäljning, förvärv 243,3 417,1 1.189,9 836,9 1.323,7 1.065,6
Total försäljning 15.101,4 14.256,1 47.433,3 40.531,8 56.571,6 51.536,1
Organisk försäljningstillväxt, % 1) –2 6 –1 6 6 6
Produktionskostnader –12.280,4 –11.638,7 –38.755,7 –33.218,0 –46.122,9 –42.212,8
Bruttoresultat 2.821,0 2.617,4 8.677,6 7.313,8 10.448,7 9.323,3
Försäljnings och administrationskostnader –1.878,7 –1.755,3 –5.987,9 –5.033,5 –7.196,3 –6.453,0
Övriga rörelseintäkter 2) 2,8 5,8 8,8 16,5 18,7 18,2
Resultatandel i intressebolag 3) –1,3 –0,3 –2,9 0,3 –0,4 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 943,8 867,6 2.695,6 2.297,1 3.270,7 2.888,8
Rörelsemarginal, % 6,2 6,1 5,7 5,7 5,8 5,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar 4) –34,6 –25,9 –102,7 –70,7 –102,2 –439,8
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –1,8 –9,4 –3,7 –10,2 –52,6 –2,1
Jämförelsestörande poster     –29,3 –78,1
Rörelseresultat efter avskrivningar 907,4 832,3 2.589,2 2.216,2 3.086,6 2.368,8
Finansiella intäkter och kostnader –154,4 –115,4 –440,6 –338,7 –472,3 –475,2
Omvärdering av finansiella instrument 5) 1,2 0,0 –0,5 2,1 2,7 –6,7
Resultatandel i intressebolag      2,2
Resultat före skatt 754,2 716,9 2.148,1 1.879,6 2.617,0 1.889,1
Nettomarginal, % 5,0 5,0 4,5 4,6 4,6 3,7
Aktuell skattekostnad –200,2 –161,4 –552,9 –423,1 –651,8 –425,2
Uppskjuten skattekostnad –23,9 –37,4 –87,6 –98,1 –75,3 –109,9
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 530,1 518,1 1.507,6 1.358,4 1.889,9 1.354,0
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter  136,0  335,9 431,8 –828,0
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 530,1 654,1 1.507,6 1.694,3 2.321,7 526,0

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget 528,4 653,1 1.506,2 1.692,8 2.323,6 524,4
Minoritetens andel 1,7 1,0 1,4 1,5 –1,9 1,6

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,45 1,42 4,13 3,72 5,18 3,70
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)  0,37  0,92 1,18 –2,26
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,45 1,79 4,13 4,64 6,36 1,44

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,45 1,42 4,13 3,72 5,18 3,70
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)  0,37  0,92 1,18 –2,26
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,45 1,79 4,13 4,64 6,36 1,44

RAppORT ÖVER TOTAlRESulTAT
MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 530,1 654,1 1.507,6 1.694,3 2.321,7 526,0

Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter –13,4 –125,4 –4,7 –180,7 –464,6 44,5
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter 18,7 –7,0 34,3 –9,1 –130,2 –20,5
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter 280,0 –191,6 316,2 –102,6 –232,8 74,8
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter –1.078,6 1.092,8 –1.287,6 677,3 2.188,1 –282,2
Övrigt totalresultat för perioden, alla verksamheter 6) –793,3 768,8 –941,8 384,9 1.360,5 –183,4
Totalresultat för perioden, alla verksamheter –263,2 1.422,9 565,8 2.079,2 3.682,2 342,6

Varav hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget –264,4 1.422,0 565,0 2.079,4 3.683,0 341,1
Minoritetens andel 1,2 0,9 0,8 –0,2 –0,8 1,5

Förändringar i eget kapital framgår av not 7 på sidan 25.

Noterna 1– 6 hänvisar till sidorna 24–25.

Koncernens finansiella rapporter
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KASSAFlÖdESANAlyS
Operativt kassaflöde MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kvarvarande verksamheter
Rörelsen
Rörelseresultat före avskrivningar 943,8 867,6 2.695,6 2.297,1 3.270,7 2.888,8
Investeringar i anläggningstillgångar –205,9 –179,1 –696,2 –611,5 –977,0 –838,1
Återföring av avskrivningar 222,9 192,1 689,8 574,8 839,9 775,6
Förändring av kundfordringar 19,0 17,5 –301,8 –446,5 7,8 –780,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 395,8 100,1 –229,8 42,1 107,3 1.069,1
Rörelsens kassaflöde 1.375,6 998,2 2.157,6 1.856,0 3.248,7 3.114,8
Rörelsens kassaflöde, % 146 115 80 81 99 108
Betalda finansiella intäkter och kostnader –75,2 –91,6 –372,8 –262,2 –433,4 –396,2
Betald inkomstskatt –181,6 –159,1 –543,3 –578,5 –803,5 –457,6
Fritt kassaflöde 1.118,8 747,5 1.241,5 1.015,3 2.011,8 2.261,0
Fritt kassaflöde, % 190 127 73 66 94 114
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –178,8 –169,6 –371,2 –741,5 –1.021,5 –584,4
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –3,1 –0,8 –6,2 –80,4 –110,8 –15,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –447,5 1.518,2 –1.711,7 –268,7 –199,3 372,1
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 489,4 2.095,3 –847,6 –75,3 680,2 2.033,6
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter  –640,0  –251,5 –790,5 658,9
periodens kassaflöde, alla verksamheter 489,4 1.455,3 –847,6 –326,8 –110,3 2.692,5

Kassaflöde MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 1.318,6 916,4 1.903,7 1.536,2 2.858,1 3.081,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter  397,8  241,6 436,8 302,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter 1.318,6 1.314,2 1.903,7 1.777,8 3.294,9 3.384,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –381,7 –339,3 –1.039,6 –1.342,8 –1.978,6 –1.420,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter  –204,1  –577,7 –764,5 –1.017,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter –381,7 –543,4 –1.039,6 –1.920,5 –2.743,1 –2.437,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter –447,5 1.518,2 –1.711,7 –268,7 –199,3 372,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter  –833,7  84,6 –462,8 1.373,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter –447,5 684,5 –1.711,7 –184,1 –662,1 1.745,9
periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 489,4 2.095,3 –847,6 –75,3 680,2 2.033,6
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter  –640,0  –251,5 –790,5 658,9
periodens kassaflöde, alla verksamheter 489,4 1.455,3 –847,6 –326,8 –110,3 2.692,5

Förändring av nettoskuld MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Ingående balans –10.406,0 –11.721,3 –9.412,6 –9.878,0 –9.878,0 –9.734,6
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 489,4 1.455,3 –847,6 –326,8 –110,3 2.692,5
Förändring av lån, alla verksamheter 447,5 –684,5 653,0 –947,6 –469,6 –2.877,6
Förändring av nettoskuld före omvärdering och 
 omräknings differenser, alla verksamheter 936,9 770,8 –194,6 –1.274,4 –579,9 –185,1
Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter 5) 26,5 –9,6 46,0 –10,5 –178,2 –35,2
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter 667,2 –553,3 785,8 –350,5 –1.313,0 76,9
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter     2.536,5 
Förändring av nettoskuld, alla verksamheter 1.630,6 207,9 637,2 –1.635,4 465,4 –143,4
utgående balans –8.775,4 –11.513,4 –8.775,4 –11.513,4 –9.412,6 –9.878,0

Not 5 hänvisar till sidan 25.

Koncernens finansiella rapporter
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SySSElSATT KApITAl OCH FINANSIERINg
MSEK 30 sep 2009 30 jun 2009 31 dec 2008 30 sep 2008 30 jun 2008 31 dec 2007
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 2.790,4 3.880,6 2.959,4 3.422,8 3.781,3 3.061,9
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 4 6 5 6 7 6
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 127 104 108 91 84 86
Goodwill, kvarvarande verksamheter 13.121,2 13.964,0 14.104,3 12.376,4 11.299,5 11.260,4
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 785,6 736,5 751,3 624,4 563,5 548,7
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 91,0 102,3 104,9 95,3 91,6 103,5
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 16.788,2 18.683,4 17.919,9 16.518,9 15.735,9 14.974,5
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 22 19 18 18 18 19
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter    4.761,1 4.328,9 3.717,5
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 16.788,2 18.683,4 17.919,9 21.280,0 20.064,8 18.692,0
Nettoskuld, alla verksamheter –8.775,4 –10.406,0 –9.412,6 –11.513,4 –11.721,3 –9.878,0
Eget kapital, alla verksamheter 7) 8.012,8 8.277,4 8.507,3 9.766,6 8.343,5 8.814,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 1,10 1,26 1,11 1,18 1,40 1,12

BAlANSRäKNINg
MSEK 30 sep 2009 30 jun 2009 31 dec 2008 30 sep 2008 30 jun 2008 31 dec 2007
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 13.121,2 13.964,0 14.104,3 15.042,0 13.715,2 13.793,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 785,6 736,5 751,3 698,5 630,5 624,0
Övriga immateriella tillgångar 268,5 269,9 255,2 281,6 277,0 234,4
Materiella anläggningstillgångar 2.342,5 2.453,7 2.460,1 4.893,3 4.645,8 4.651,5
Andelar i intressebolag 91,0 102,3 104,9 95,3 91,6 103,5
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 2.013,7 2.262,9 2.366,4 2.161,7 1.954,0 2.012,9
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 154,3 156,2 150,6 208,0 282,6 286,3
Summa anläggningstillgångar 18.776,8 19.945,5 20.192,8 23.380,4 21.596,7 21.706,1
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 11.467,2 12.351,3 11.532,2 13.089,8 12.390,5 11.679,5
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 51,9 36,3 42,4 7,0 25,8 1.448,9
Likvida medel 3.016,1 2.599,0 3.951,5 4.070,2 2.526,7 4.350,7
Summa omsättningstillgångar 14.535,2 14.986,6 15.526,1 17.167,0 14.943,0 17.479,1
SuMMA TIllgÅNgAR 33.312,0 34.932,1 35.718,9 40.547,4 36.539,7 39.185,2

MSEK 30 sep 2009 30 jun 2009 31 dec 2008 30 sep 2008 30 jun 2008 31 dec 2007
EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 8.006,9 8.271,3 8.500,6 9.759,8 8.337,8 8.812,1
Minoritetsintressen 5,9 6,1 6,7 6,8 5,7 1,9
Summa eget kapital 7) 8.012,8 8.277,4 8.507,3 9.766,6 8.343,5 8.814,0
Soliditet, % 24 24 24 24 23 22
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder 198,2 176,2 201,6 205,2 164,4 145,5
Räntebärande långfristiga skulder 7.293,9 7.754,4 7.148,4 7.415,1 6.623,3 7.349,0
Icke räntebärande avsättningar 2.641,7 2.741,5 2.811,9 3.061,2 2.667,6 2.840,6
Summa långfristiga skulder 10.133,8 10.672,1 10.161,9 10.681,5 9.455,3 10.335,1
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 10.461,6 10.539,5 10.641,0 11.715,8 10.807,8 11.421,2
Räntebärande kortfristiga skulder 4.703,8 5.443,1 6.408,7 8.383,5 7.933,1 8.614,9
Summa kortfristiga skulder 15.165,4 15.982,6 17.049,7 20.099,3 18.740,9 20.036,1
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 33.312,0 34.932,1 35.718,9 40.547,4 36.539,7 39.185,2

Not 7 hänvisar till sidan 25.

Koncernens finansiella rapporter
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dATA pER AKTIE
SEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Börskurs vid utgången av perioden (omräknad efter utdelningen av 
Loomis  AB) 67,30 63,90 67,30 63,90 64,00 75,00

Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
 kvarvarande verksamheter 1,45 1,42 4,13 3,72 5,24** 4,82*
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
 avvecklade verksamheter  0,37  0,92 1,18 –0,04
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, 
alla verksamheter 1,45 1,79 4,13 4,64 6,42 4,78

Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter 1,45 1,42 4,13 3,72 5,18 3,70
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter  0,37  0,92 1,18 –2,26
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter 1,45 1,79 4,13 4,64 6,36 1,44

Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
kvarvarande verksamheter 1,45 1,42 4,13 3,72 5,24 4,82*
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
 avvecklade verksamheter  0,37  0,92 1,18 –0,04
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, 
alla verksamheter 1,45 1,79 4,13 4,64 6,42 4,78

Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter 1,45 1,42 4,13 3,72 5,18 3,70
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter  0,37  0,92 1,18 –2,26
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter 1,45 1,79 4,13 4,64 6,36 1,44

Vinst per aktie före utspädning, jämförelsestörande poster och 
 utredningskostnader avseende LCM , alla verksamheter e/t e/t 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 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
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 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 365.058.897 369.365.776

* 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.

Koncernens finansiella rapporter
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jANuARI–SEpTEMBER 2009

 
MSEK 

Security 
Services  

North America

Security  
Services 

Europe

Mobile  
and  

Monitoring Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljning, extern 18.133 23.633 4.387 1.280  47.433
Försäljning, intern  59 203  –262 
Total försäljning 18.133 23.692 4.590 1.280 –262 47.433
Organisk försäljningstillväxt, % –3 0 3 - - –1
Rörelseresultat före avskrivningar 1.039 1.266 529 –138  2.696
varav resultatandel i intressebolag - 0 - –3 - –3
Rörelsemarginal, % 5,7 5,3 11,5 - - 5,7
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar 1)  –15 –37 –36 –15  –103
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader    –4  –4
Jämförelsestörande poster      
Rörelseresultat efter avskrivningar 1.024 1.229 493 –157  2.589
Finansiella intäkter och kostnader      –440
Omvärdering av finansiella instrument      –1
Resultatandelar i intressebolag      
Resultat före skatt      2.148

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –15 –37 –36 –15 - –103
Nedskrivning av goodwill - - - - - -
Totalt –15 –37 –36 –15  –103

jANuARI–SEpTEMBER 2008

 
MSEK 

Security 
Services  

North America

Security  
Services 

Europe

Mobile  
and  

Monitoring Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljning, extern 14.973 20.819 3.870 870  40.532
Försäljning, intern  59 160  –219 
Total försäljning 14.973 20.878 4.030 870 –219 40.532
Organisk försäljningstillväxt, % 4 7 8 - - 6
Rörelseresultat före avskrivningar 819 1.143 454 –119  2.297
varav resultatandel i intressebolag - 0 - 0 - 0
Rörelsemarginal, % 5,5 5,5 11,3 - - 5,7
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar 1)  –8 –27 –28 –8  –71
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader  –6 –2 –2  –10
Jämförelsestörande poster      
Rörelseresultat efter avskrivningar 811 1.110 424 –129  2.216
Finansiella intäkter och kostnader      –338
Omvärdering av finansiella instrument      2
Resultatandelar i intressebolag      
Resultat före skatt      1.880

1)  Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –8 –27 –28 –8 - –71
Nedskrivning av goodwill - - - - - -
Totalt –8 –27 –28 –8  –71

Segmentsöversikt januari–september 2009 och 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 
jul–sep jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–sep

2009 2008 % 2009 2008 %
Total försäljning 15.101 14.256 6 47.433 40.532 17
Förvärv/avyttringar –243  –1.190 
Valutaförändring från 2008 –870  –5.924 
Organisk försäljning 13.988 14.256 –2 40.319 40.532 –1

Rörelseresultat, MSEK 
jul–sep jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–sep

2009 2008 % 2009 2008 %
Rörelseresultat 944 868 9 2.696 2.297 17
Valutaförändring från 2008 –55  –351 
Rörelseresultat 889 868 2 2.345 2.297 2

Resultat före skatt, MSEK 
jul–sep jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–sep

2009 2008 % 2009 2008 %
Resultat före skatt 754 717 5 2.148 1.880 14
Valutaförändring från 2008 –45  –299 
Resultat före skatt 709 717 –1 1.849 1.880 –2

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB och Niscayah Group AB (tidigare 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 jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Walsons Services PVT Ltd –1,3 –0,3 –2,9 0,3 –0,4 0,3
Facility Network A/S  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatandel i intressebolag ingående i rörelseresultat 
före   avskrivningar –1,3 –0,3 –2,9 0,3 –0,4 0,3

Intressebolag vilka klassificerats som finansiella investeringar:

MSEK jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 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 jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade 
 immateriella   tillgångar –34,6 –25,9 –102,7 –70,7 –102,2 –89,9
Nedskrivning av goodwill      –349,9
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade 
 immateriella  tillgångar –34,6 –25,9 –102,7 –70,7 –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 jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Redovisat i resultaträkningen
Omvärdering av finansiella instrument 1,2 0,0 –0,5 2,1 2,7 –6,7
Uppskjuten skatt –0,3 0,0 0,1 –0,6 –0,8 1,9
påverkan på nettoresultat 0,9 0,0 –0,4 1,5 1,9 –4,8

Redovisat i rapport över totalresultat
Kassaflödessäkringar 25,3 –9,6 46,5 –12,6 –180,9 –28,5
Uppskjuten skatt –6,6 2,6 –12,2 3,5 50,7 8,0
Kassaflödessäkringar efter skatt 18,7 –7,0 34,3 –9,1 –130,2 –20,5

Total omvärdering före skatt 26,5 –9,6 46,0 –10,5 –178,2 –35,2
Total uppskjuten skatt –6,9 2,6 –12,1 2,9 49,9 9,9
Total omvärdering efter skatt 19,6 –7,0 33,9 –7,6 –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 jul–sep 2009 jul–sep 2008 jan–sep 2009 jan–sep 2008 jan–dec 2008 jan–dec 2007
Uppskjuten skatt på aktuariella vinster och förluster 8,3 57,5 3,9 80,8 250,2 –14,3
Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar –6,6 2,6 –12,2 3,5 50,7 8,0
Uppskjuten skatt på säkring av nettoinvesteringar –99,8 92,4 –112,8 39,8 280,0 –29,1
uppskjuten skatt på övrigt totalresultat –98,1 152,5 –121,1 124,1 580,9 –35,4

Not 7 Förändringar i eget kapital

30 sep 2009 31 dec 2008 30 sep 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 2009/2008 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 565,0 0,8 565,8 3.683,0 –0,8 3.682,2 2.079,4 –0,2 2.079,2
Transaktioner med minoritetsintressen  –1,6 –1,6  5,6 5,6  5,1 5,1
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare –1.058,7  –1.058,7 –1.131,7  –1.131,7 –1.131,7  –1.131,7
Utdelning av nettotillgångar i Loomis    –2.862,8  –2.862,8   
utgående balans 30 september / 31 december 2009/2008 8.006,9 5,9 8.012,8 8.500,6 6,7 8.507,3 9.759,8 6,8 9.766,6

Noter
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RESulTATRäKNINg
MSEK jan–sep 2009 jan–sep 2008
Administrationsbidrag och övriga intäkter 714,2 381,7
Bruttoresultat 714,2 381,7
Administrationskostnader –294,3 –231,5
Rörelseresultat 419,9 150,2
Finansiella intäkter och kostnader 914,7 1.082,0
Resultat efter finansiella poster 1.334,6 1.232,2
Bokslutsdispositioner  
Resultat före skatt 1.334,6 1.232,2
Skatt 19,9 –37,2
Nettoresultat för perioden 1.354,5 1.195,0

BAlANSRäKNINg
MSEK 30 sep 2009 31 dec 2008
TIllgÅNgAR
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 34.337,3 36.335,1
Aktier i intressebolag 112,1 112,1
Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 330,7 145,2
Räntebärande anläggningstillgångar 202,8 
Summa anläggningstillgångar 34.982,9 36.592,4
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar 301,9 2.668,7
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 8.496,7 9.315,1
Likvida medel 261,4 1.314,8
Summa omsättningstillgångar 9.060,0 13.298,6
SuMMA TIllgÅNgAR 44.042,9 49.891,0

 
EgET KApITAl OCH SKuldER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7.727,7 7.727,7
Fritt eget kapital 13.137,6 13.221,1
Summa eget kapital 20.865,3 20.948,8
långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar 72,3 67,7
Räntebärande långfristiga skulder 7.176,7 7.011,1
Summa långfristiga skulder 7.249,0 7.078,8
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1.021,8 392,0
Räntebärande kortfristiga skulder 14.906,8 21.471,4
Summa kortfristiga skulder 15.928,6 21.863,4
SuMMA EgET KApITAl OCH SKuldER 44.042,9 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 total 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 11 november 2009 kl. 09.30 CET.
Informations mötet 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://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=441461&Conf=199924
och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0177 eller +46 (0) 8 505 201 14.

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

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter 
informationsmötet, och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och 
med midnatt den 13 november på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 849470.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads
lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för 
offentliggörande kl. 8.00 (CET) onsdagen den 11 november 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 40 länder i Nordamerika, Europa, 
 Latin  amerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt 
– från små butiker till flygplatser – gör våra 240.000 med-
arbetare skillnad.

Securitas AB, Box 12307, SE102 28 Stockholm
Tel. +46 10 470 3000, Fax +46 10 470 3122
www.securitas.com
Besöksadress: Lindhagensplan 70

Organisationsnummer 556302–7241


