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Loomis delårsrapport januari – juni 2018 

April – juni 2018 
Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 4 808 MSEK jämfört med 4 346 MSEK för 
motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den 
valutajusterade tillväxten var 7 procent (2).  
 
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 509 MSEK (517) och rörelsemarginalen var 10,6 
procent (11,9). 
 
Resultat före skatt uppgick till 553 MSEK (463) och inkluderar en positiv jämförelsestörande post 
om 98 MSEK (0). Resultatet efter skatt var 411 MSEK (332). 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,47 SEK (4,41). 
 
Rörelsens kassaflöde uppgick till 456 MSEK (437) motsvarande 90 procent (85) av 
rörelseresultatet (EBITA). 
 
 
Januari – juni 2018 
Koncernens intäkter för det första halvåret 2018 uppgick till 9 294 MSEK (8 625). Den organiska 
tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (2).  
 
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 981 MSEK (979) och rörelsemarginalen var 10,6 
procent (11,3). 
 
Resultat före skatt uppgick till 977 MSEK (868) och resultatet efter skatt var 729 MSEK (622). 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,69 SEK (8,26). 
 
Rörelsens kassaflöde uppgick till 726 MSEK (752) motsvarande 74 procent (77) av 
rörelseresultatet (EBITA). 
 

 
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, 
förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 
 

25 juli 2018 

Patrik Andersson   Anders Haker 
Vd och koncernchef   Ekonomi- och finansdirektör  
 
Mobil: 076-111 34 00   Mobil: 070-810 85 59 
E-mail: patrik.andersson@loomis.com  E-mail: anders.haker@loomis.com 

mailto:patrik.andersson@loomis.com
mailto:anders.haker@loomis.com

