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•  Intäkter 5 204 MSEK (4 808). Valutajusterad 
 tillväxt 4 procent (7) varav organisk tillväxt 
3 procent (3).

•  Rörelseresultat (EBITA)1) 607 MSEK (509) 
och rörelsemarginal 11,7 procent (10,6).

•   Resultat före skatt 489 MSEK (553) och 
 resultat efter skatt 367 MSEK (411).

•  Resultat per aktie före och efter utspädning 
var 4,89 SEK (5,47).

•  Rörelsens kassaflöde2) 989 MSEK (456) 
 motsvarande 166 procent (90) av  
rörelse  resultatet (EBITA)2).

•  Intäkter 10 210 MSEK (9 294). Valutajusterad 
 tillväxt 4 procent (8) varav organisk tillväxt 
2 procent (3).

•  Rörelseresultat (EBITA)1) 1 171 MSEK (981) 
och rörelsemarginal 11,5 procent (10,6).

•   Resultat före skatt 998 MSEK (977) och 
 resultat efter skatt 746 MSEK (729).

•  Resultat per aktie före och efter utspädning 
var 9,92 SEK (9,69).

•  Rörelsens kassaflöde2) 1 020 MSEK (726) 
 motsvarande 89 procent (74) av  
rörelse  resultatet (EBITA)2).

April – juni 2019 Januari – juni 2019

NYCKELTAL

 2019 2018 2019 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Förändring (%) Jan – jun Jan – jun Förändring (%)

Intäkter 5 204 4 808 8 10 210 9 294 10

Varav:

Organisk tillväxt 134 118 3 221 253 2

Förvärv och avyttringar 82 206 2 197 418 2

Valutaeffekter 180 138 4 498 –2 5

Total tillväxt 396 462 8 916 669 10

Rörelseresultat (EBITA) 6071) 509 19 1 1711) 981 19

Rörelsemarginal (EBITA), % 11,71) 10,6 11,51) 10,6

Rörelseresultat (EBIT) 554 575 –4 1 112 1 025 8

Resultat före skatt 489 553 –12 998 977 2

Periodens resultat 367 411 –11 746 729 2

Resultat per aktie, SEK 4,891) 5,47 –11 9,921) 9,69 2

Skattesats, % 25 26 e/t 25 25 e/t

Rörelsens kassaflöde2) 989 456 117 1 020 726 40

Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)2) 166 90 e/t 89 74 e/t

1)   För information om effekten från IFRS 16, se not 7.
2)  Rörelsens kassaflöde redovisas exklusive effekter från IFRS 16. Tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal har därmed inte haft någon nettopåverkan på Loomis definition av rörelsens 

kassaflöde. Rörelsens kassaflöde redovisas därmed på samma grund som under 2018. Se vidare under definitioner på sidan 22.

1)   Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster
2)   Rörelsens kassaflöde redovisas exklusive effekter från IFRS 16. Tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal har därmed inte haft någon nettopåverkan på Loomis definition av rörelsens 

kassaflöde. Rörelsens kassaflöde redovisas därmed på samma grund som under 2018. Se vidare under definitioner på sidan 22.
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Det är glädjande att kunna konstatera att 
aktiviteterna som pågår inom Loomis fort
sätter att ge goda resultat. Tillväxt står 
högt på agendan, såväl organisk som för
värvad. I början av april kunde vi rappor
tera att vi nått en överenskommelse med 
Prosegur om att förvärva deras franska 
verksamhet. Verksamheten kompletterar 
vår egen verksamhet både vad gäller kun
der och platskontorens lokalisering. Det 
finns även betydande möjligheter att ska
pa synergier. I likhet med de flesta andra 
länder i Europa är nu Frankrike en mark
nad med i stort sett endast två aktörer.

Koncernens valutajusterade tillväxt under 
kvartalet fortsatte att vara god och uppgick 
till 4 procent (7) varav den organiska till
växten var 3 procent (3). Den positiva 
organiska tillväxttrend som inleddes i seg
ment Europa mot slutet av 2018 håller i 
sig. Det är många länder som bidrar och 
speciellt vill jag lyfta fram Spanien, Bel
gien, Schweiz och Turkiet samt våra verk
samheter i Sydamerika. Intresset för Safe
Point och Recyclers i Europa börjar nu ta 
fart. Recyclers är framförallt avsedda för 
större kunder medan SafePoint riktar in 
sig mot medelstora och mindre handels
kunder. Utveckling och lansering av pro
dukter och tjänster som underlättar kon
tanthanteringen för våra kunder är högt 
prioriterat. 

Den organiska tillväxten i USA för den 
inhemska värdetransport (CIT) och kon
tanthanteringsverksamheten (CMS) var 
något lägre än motsvarande period 2018 
men vi bedömer att de goda tillväxtförut
sättningar vi ser för CMS och SafePoint är 

fortsatt oförändrade. Intäkterna från Safe
Point växte i USA med nästan 18 procent 
under kvartalet. På produktsidan komplet
terade vi i början av 2019 portföljen med 
Recyclers. Under kvartalet har flera pilot
projekt initierats och det finns goda förut
sättningar för att det utvecklade produkt
området blir en bra och uppskattad hel
hetslösning för våra större handels kunder.

Koncernens rörelsemarginal (EBITA %) 
uppgick under andra kvartalet till 11,7
procent (10,6), där införandet av IFRS 16 
påverkade positivt med cirka 0,3 procent
enheter. Både USA och Europa fortsätter 
att leverera förbättrad lönsamhet. I USA är 
det framför allt högre intäkter från Safe
Point och CMS samt effektiviseringspro
gram ute på lokalkontoren som ger fortsatt 
goda resultat. I Europa bidrar flera länder 
med högre rörelsemarginaler och förvär
vet av CPoR, som slutfördes strax innan 
årsskiftet 2018, hjälper också till att lyfta 
lönsamheten. Det omfattande åtgärdspro
grammet som genomfördes i Frankrike 
under 2018 fortsätter att bidra till resultat
utvecklingen men vi bedömer att det finns 
mer att göra innan vi når full effekt. 

På årsstämman den 8 maj 2019 anklagade 
en journalist Loomis för att ha levererat 
kontanter till växlingskontor i Danmark 
som misstänks ha använts för penning
tvätt. Till följd av anklagelserna initierade 
Loomis en intern såväl som två externa 
utredningar. Den 19 juli kommunicerade 
vi ytterligare information i ärendet. Jag 
vill tydliggöra att Loomis ej är föremål för 
någon legal process. De utredningar som 
genomfördes har identifierat brister i våra 
interna processer och vi kommer nu att 
göra vårt yttersta för att åtgärda dessa. 

Jag vill avsluta med att påminna om att vi 
den 5 september kommer att hålla en kapi
talmarknadsuppdatering i London. Vi 
kommer att belysa händelseutvecklingen 
och våra pågående aktiviteter sedan vi 
kommunicerade vår strategiska inriktning 
och våra finansiella mål för 2018–2021.  
Vi önskar alla intressenter välkomna.

Patrik Andersson 

Vd och koncernchef

Kommentar från vd och koncernchef
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Koncernen – Intäkter och resultat

April – juni 2019
Intäkterna för kvartalet uppgick till 5 204 MSEK (4 808). Den 
valutajusterade tillväxten var 4 procent (7) varav den organiska 
tillväxten var 3 procent (3). Den valutajusterade tillväxten påver
kades positivt av de under 2018 genomförda förvärven i Chile 
och Frankrike. Försäljningen ökade också i flera länder inom det 
europeiska segmentet där Spanien, Belgien, Schweiz och Turkiet 
samt verksamheterna i Sydamerika visade god tillväxt. Tillväxt
takten för CIT och CMS i USA var något lägre än motsvarande 
period 2018.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 607 MSEK (509) och 
rörelsemarginalen var 11,7 procent (10,6). Vid jämförbara valuta
kurser uppgick resultatförbättringen till cirka 79 MSEK varav 
påverkan från IFRS 16 uppgick till cirka +12 MSEK. De under 
2018 genomförda åtgärdsprogrammen i Frankrike och Sverige 
har haft en positiv effekt på rörelsemarginalen i Europa. Rörelse
marginalen i USA påverkades positivt av en större andel försälj
ning relaterat till SafePoint, högre effektivitet på lokalkontoren 
och det omstruktureringsprogram som pågår inom den interna
tionella verksamheten.

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 554 MSEK (575) 
och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar om –25 MSEK (–22) och förvärvsrelaterade kostnader 
om –21 MSEK (–10). Under det andra kvartalet 2018 rapporte
rades en positiv jämförelsestörande post om 98 MSEK. Den jäm
förelsestörande posten bestod huvudsakligen av en positiv 
engångsintäkt avseende omvärdering av engelska pensionsåta
ganden om 178 MSEK samt nedskrivningar av goodwill i två 
verksamheter inom det europeiska segmentet.

Resultat före skatt om 489 MSEK (553) innefattar ett finansnetto 
om –57 MSEK (–23), varav effekten från IFRS 16 uppgick till cir
ka –26 MSEK. Kvartalets skattekostnad uppgick till –122 MSEK 
(–141) vilket motsvarar en skattesats om 25 procent (26). 

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,89 SEK (5,47). 
Total påverkan på resultat per aktie till följd av ikraftträdandet 
av IFRS 16 var under andra kvartalet i år –0,14 SEK.

Januari – juni 2019
Intäkterna för sexmånadsperioden uppgick till 10 210 MSEK 
jämfört med 9 294 MSEK motsvarande period förgående år. Den 
valutajusterade tillväxten om 4 procent (8) påverkades positivt 
av förvärven i Chile och Frankrike. Den organiska tillväxten var 2 
procent (3). Fortsatt tillväxt inom det Europeiska segmentet 
bidrog där framför allt Spanien, Belgien, Schweiz, Österrike, 
Turkiet och verksamheterna i Sydamerika rapporterar ökad för
säljning. Tillväxten i Turkiet och Argentina är huvudsakligen 
hänförlig till ökade volymer inom CIT. Tillväxten i USA, som var 
lägre jämfört med motsvarande period föregående år, påverka
des framför allt negativt under första kvartalet av det omstruktu
reringsprojekt som pågår av den internationella verksamheten 
samt av en något lägre tillväxttakt för CIT och CMS. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 171 MSEK (981) och 
rörelsemarginalen förbättrades till 11,5 procent (10,6). Vid jäm
förbara valutakurser uppgick resultatförbättringen till cirka 135 
MSEK varav påverkan från IFRS 16 uppgick till cirka +25 MSEK. 
Åtgärdsprogrammen i Frankrike och Sverige, som genomfördes 
2018, har påverkat periodens rörelsemarginal positivt. Fler 
installerade SafePointenheter i USA fortsätter att förbättra lön
samheten men även pågående effektiviseringsprojekt på lokal
kontoren visar goda resultat. Det omstruktureringsprogram som 
pågår inom den internationella verksamheten i USA har också 
hjälpt till att lyfta rörelsemarginalen.

Periodens rörelseresultat (EBIT), som uppgick till 1 112 MSEK 
(1 025), inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immate
riella tillgångar om –50 MSEK (–39), förvärvsrelaterade kostna
der om –36 MSEK (–15). I EBIT för det första halvåret 2019 
ingår även en jämförelsestörande intäkt om 27 MSEK (98), vilket 
framförallt avser redovisad realisationsvinst om 33 MSEK från 
avyttringen av verksamheten för logistik och förvaring av konst
föremål, Artcare. För motsvarande period 2018 rapporterades en 
positiv jämförelsestörande post om 98 MSEK, vilken huvudsakli
gen avsåg en positiv engångsintäkt avseende omvärdering av 
engelska pensionsåtaganden om 178 MSEK samt nedskrivningar 
av goodwill i två verksamheter inom segment Europa. 

Resultat före skatt om 998 MSEK (977) innefattar ett finansnetto 
om –100 MSEK (–48) varav effekten från IFRS 16 uppgick till 
cirka –51 MSEK. Periodens skattekostnad uppgick till –251 
MSEK (–248) vilket motsvarar en skattesats om 25 procent (25). 

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 9,92 SEK (9,69). 
Total påverkan på resultat per aktie till följd av ikraftträdandet 
av IFRS 16 under årets första sex månader var –0,26 SEK.
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Segment Europa – Intäkter och rörelseresultat

Intäkter och rörelseresultat
April – juni 2019
Intäkterna under kvartalet uppgick till 2 820 MSEK (2 632). Den 
valutajusterade tillväxten om 6 procent (7) påverkades positivt 
av intäkter hänförliga till verksamheter i Chile och Frankrike 
som har förvärvats under den senaste tolvmånadersperioden. 
Den organiska tillväxten var 3 procent (–1). Spanien, Belgien, 
Schweiz, Turkiet och verksamheterna i Sydamerika visade fort
satt god organisk tillväxt men även flera andra länder bidrog till 
den organiska tillväxten. De nordiska länderna som helhet redo
visade fortsatt negativ organisk tillväxt. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 330 MSEK (282) och 
rörelsemarginalen var 11,7 procent (10,7). Effekterna av åtgärds
programmen i Sverige och Frankrike som avslutades 2018 har 
gett fortsatt positiva resultat. Bedömningen är att rörelsemargi
nalen för CIT och CMS, på den för Loomis viktiga franska mark
naden, gradvis kommer att fortsätta öka under 2019. Förvärvet 
av CPoR i Frankrike, som slutfördes strax innan årsskiftet, hade 
en positiv påverkan på rörelsemarginalen. De löpande effektivi
seringsprogrammen som pågår på lokalkontoren har också 
bidragit till den förbättrade lönsamheten.

Januari – juni 2019
Intäkterna under perioden uppgick till 5 532 MSEK (5 124) och 
den organiska tillväxten var 2 procent (–1). Spanien, Belgien, 
Schweiz, Österrike, Turkiet och verksamheterna i Sydamerika 
fortsatte att visa god organisk tillväxt men även flera andra län
der bidrog till den organiska tillväxten. Den valutajusterade till
växten om 6 procent (8) påverkas positivt av intäkter hänförliga 
till förvärvade verksamheter i Chile och Frankrike.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 623 MSEK (523) och 
rörelsemarginalen var 11,3 procent (10,2). Lönsamhetsförbätt
ringen hänförs till stora delar till de åtgärdsprogram som genom
fördes i Sverige och Frankrike under 2018 och som utvecklas 
enligt plan. Under början av 2019 hämmades dock utvecklingen i 
Frankrike något av de demonstrationer som genomfördes av ”de 
gula västarna”. Innan årsskiftet 2018/2019 slutfördes förvärvet 
av CPoR i Frankrike. CPoR bedriver verksamhet med en högre 
rörelsemarginal än det Europeiska genomsnittet och har därför 
bidragit till en förbättrad lönsamhet. Pågående effektiviserings
program på lokalkontoren har också ökat rörelsemarginalen.

2019 2018 2019 2018 R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Intäkter 2 820 2 632 5 532 5 124 10 919 10 511

Valutajusterad tillväxt, % 6 7 6 8 8 8

Organisk tillväxt, % 3 –1 2 –1 1 –1

Rörelseresultat (EBITA)1) 330 282 623 523 1 337 1 238

Rörelsemarginal, % 11,7 10,7 11,3 10,2 12,2 11,8

Antal heltidsanställda 14 900 14 200 14 900 14 100 15 000 14 600

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
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Intäkter och rörelseresultat
April – juni 2019
Intäkterna uppgick till 2 403 MSEK (2 192) och den organiska 
tillväxten var 3 procent (7). Valutajusterad tillväxt uppgick till  
2 procent (8). Den underliggande organiska tillväxten för den 
inhemska CIT och CMSverksamheten var något lägre än mot
svarande period 2018. Tillväxtförutsättningar för CMS och Safe
Point bedöms emellertid fortfarande vara oförändrade och är 
fortsatt goda. I likhet med första kvartalet i år bidrog högre intäk
ter från hanteringen av uttagsautomater till utvecklingen samti
digt som fler installerade SafePoint-enheter förklarar en stor del 
av tillväxten inom CMS. För kvartalet uppgick intäkterna från 
SafePoint till cirka 15 procent (13) av segmentets totala intäkter. 
Förändringen av de bränsletariffer som Loomis debiterar sina 
kunder påverkade inte kvartalets organiska tillväxt väsentligt. 

I kvartalet uppgick andelen intäkter från CMS till 34 procent (33) 
av segmentets totala intäkter.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 329 MSEK (275) och 
rörelse marginalen var 13,7 procent (12,5). Det är framför allt 
högre intäkter från SafePoint och CMS samt effektiviseringspro
gram ute på lokalkontoren som ger fortsatt goda resultat. Även 
omstruktureringsprogrammet av den internationella verksam
heten har bidragit till den förbättrade lönsamheten. 

Januari – juni 2019
Intäkterna uppgick till 4 713 MSEK (4 200) och den organiska 
tillväxten var 3 procent (8). Den valutajusterade tillväxten upp
gick till 2 procent (8). Högre intäkter från hanteringen av uttags
automater samt fler installerade SafePoint-enheter förklarar en 
stor del av tillväxten. För perioden uppgick intäkterna från Safe
Point till cirka 15 procent (13) av segmentets totala intäkter. 
Under perioden påverkades tillväxten negativt av det pågående 
omstruktureringsprogrammet avseende den internationella 
verksamheten. Tillväxttakten för den inhemska CIT och CMS
verksamheten var även något lägre än motsvarande period 2018. 
Förändringen av de bränsletariffer som Loomis debiterar sina 
kunder påverkade inte periodens organiska tillväxt väsentligt. 

I perioden uppgick andelen intäkter från CMS till 33 procent (32) 
av segmentets totala intäkter.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 649 MSEK (547) och 
rörelsemarginalen var 13,8 procent (13,0). Arbetet med att öka 
effektiviteten på lokalkontoren ger positiva resultateffekter och 
högre intäkter från SafePoint och CMS bidrar till den högre lön
samheten. Omstruktureringsprogrammet av den internationella 
verksamheten har fortsatt haft en positiv påverkan på rörelse
marginalen.

Segment USA – Intäkter och rörelseresultat

2019 2018 2019 2018 R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Intäkter 2 403 2 192 4 713 4 200 9 229 8 716

Valutajusterad tillväxt, % 2 8 2 8 4 7

Organisk tillväxt, % 3 7 3 8 4 7

Rörelseresultat (EBITA)1) 329 275 649 547 1 225 1 123

Rörelsemarginal, % 13,7 12,5 13,8 13,0 13,3 12,9

Antal heltidsanställda 10 400 10 200 10 400 10 200 10 300 10 200

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
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Kassaflöde och  
likviditet
Januari – juni 2019
Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick 
för det första halvåret till 1 020 MSEK (726) motsvarande 89 
procent (74) av rörelseresultatet (EBITA). 

Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 
636 MSEK (666) vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive 
effekten från IFRS 16) om 617 MSEK (585). Under perioden gjor
des investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och 
inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar uppgick för 
kvartalet till 1,0 (1,1). För påverkan från IFRS 16, se not 7. 

Övriga händelser
Väsentliga händelser under perioden
I mars 2019 bytte samtliga 3 428 520 A-aktier i Loomis AB ägare.
Transaktionen motsvarade 4,6 procent av kapitalet och 32,3 pro
cent av rösterna i Loomis. Köparen begärde därefter omvandling
av Aaktierna till Baktier i enlighet med Loomis ABs bolagsord
ning.

Under mars 2019 förändrades antalet röster i Loomis AB (publ)
till följd av omvandling av samtliga 3 428 520 Aaktier till sam
manlagt 3 428 520 Baktier, vilket innebär att det inte längre
finns några utgivna A-aktier i bolaget. Omvandlingen har skett
med stöd av den möjlighet för Aaktieägare att begära omvand
ling av Aaktier till Baktier som infördes i bolagsordningen vid
extra bolagsstämman i bolaget den 5 september 2018. Antalet
Baktier har därmed ökat med 3 428 520 aktier och antalet
Aaktier minskat med lika många aktier. Antalet röster har
minskat med 30 856 680. Per den 29 mars 2019 uppgick således
det totala antalet aktier och röster i bolaget till 75 279 829.

Vid årsstämman den 8 maj röstade årsstämman 2019, i enlighet 
med styrelsens förslag, igenom införandet av ett incitamentspro
gram (Incitamentsprogram 2019). I likhet med Incitamentspro
gram 2018, kommer det tilltänkta Incitamentsprogrammet (In
citamentsprogram 2019) innebära att två tredjedelar av den rör
liga ersättningen betalas ut kontant året efter intjänandeåret. 
Den återstående tredjedelen erhålls i form av Baktier i Loomis 
AB vilka tilldelas deltagarna i början av 2021. Tilldelningen av 
aktier villkoras av att den anställde fortfarande är anställd i Loo
miskoncernen per den sista februari 2021, förutom i de fall där 
den anställde har lämnat sin anställning på grund av pension, 
dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt 
rätt att erhålla bonusaktier. Principen för resultatmätning och 
andra allmänna principer som redan tillämpas i det befintliga in
citamentsprogrammet kommer att fortsätta att gälla. Loomis AB 
kommer inte emittera några nya aktier eller liknande till följd av 
detta incitamentsprogram. För att möjliggöra tilldelning av 
nämnda aktier beslutade stämman att Loomis AB ingår ett ak
tieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget 
namn förvärvar och överlåter aktier i Loomis till deltagarna. In
citamentsprogrammet möjliggör att cirka 350 nyckelpersoner 
inom Loomis på sikt blir aktieägare i Loomis AB och därigenom 

stärks de anställdas delaktighet i Loomis utveckling, till fördel 
för samtliga aktieägare.

Under årsstämman den 8 maj 2019 anklagade en dansk journalist 
Loomis för att ha levererat kontanter till växlingskontor i Dan
mark som använts för avancerad penningtvätt. Loomis initierade 
därefter både en intern och externa utredningar i ärendet. 

Förvärv under perioden
I januari 2019 offentliggjordes att Loomis AB, genom ett helägt
dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Zie
mann Sicherheit Holding GmbH (Ziemann). Ziemann bedriver
primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet och därutöver
utför Ziemann även viss bevakningsverksamhet samt grossist
och detaljhandelsverksamhet avseende valutor och ädelmetaller.
Enterprise value, dvs. köpeskillingen på skuldfri basis, uppgick
till cirka 160 MEUR. Ziemann har cirka 2 700 anställda och net
tointäkterna under 2018 uppgick till cirka 175 MEUR. Mer än 90 
procent av nettointäkterna avser värdehantering. Den nuvaran
de rörelsemarginalen, (EBITA %), uppgår till cirka sju procent. 
Verksamheten kommer att rapporteras i segment Europa och 
kommer att konsolideras från och med slutförandet av transak
tionen, vilket kommer att ske efter myndighetsgodkännande. 
Köpeskillingen kommer att erläggas i samband med slutföran
det.

Den 4 april 2019 offentliggjordes att Loomis AB, genom ett hel
ägt dotterbolag, hade ingått ett avtal om att förvärva samtliga ak
tier i Prosegur Cash Holding France (PCF). PCF bedriver primärt 
inhemsk värdehanteringsverksamhet i Frankrike och har sitt hu
vudkontor i Lyon. PCF har cirka 630 anställda och nettointäkter
na under 2018 uppgick till cirka 38,5 MEUR. Verksamheten 
kommer att rapporteras i segment Europa och konsolideras från 
och med slutförandet av transaktionen. Enterprise value uppgick 
till ca 39 MEUR. Transaktionen slutfördes 22 juli 2019 och då er
lades även köpeskillingen.  

Övriga händelser under perioden
I januari 2019 kommunicerades att Loomis AB tecknat ett fem
årigt kreditavtal om 150 MEUR. Krediten är en ”multi-currency
revolving credit facility” och förfaller i januari 2024. Huvudar
rangörer av lånet är Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp och
Crédit Lyonnais. Lånet kan nyttjas för finansiering av rörelseka
pital, investeringar och andra ändamål. Avtalet ersätter ett
tidigare avtal om 100 MUSD.

I februari 2019 avyttrade Loomis AB, genom ett helägt dotterbo
lag, verksamheten för logistik och förvaring av konstföremål
(Artcare) till Iron Mountain (Schweiz) AG. Artcare förvärvades
som en del av VIA MAT under 2014 och tillhörde inte Loomis
kärnverksamhet. Intäkterna för den avyttrade verksamheten
uppgick 2018 till cirka 5 MCHF (motsvarande cirka 45 MSEK).
Artcare har rapporterats som en del i segment International.
En realisationsvinst före skatt om cirka 4 MCHF motsvarande
33 MSEK redovisades och rapporterades som en jämförelsestö
rande post i det första kvartalet 2019.
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Händelser efter 
 periodens utgång

Per den 15 juli offentliggjordes en kallelse till en extra bolags
stämma för Loomis AB. Den extra bolagsstämman kommer att 
hållas den 28 augusti 2019 kl 10.00 på Folkets hus, Stockholm 
City Conference Center. Inför den extra bolagsstämman har val
beredningen föreslagit att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 
ska vara 7 stycken samt nyval av Lars Blecko och Johan Lund
berg som ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson har förklarat 
sig inte längre stå till förfogande för styrelsen. Vidare framgår av 
kallelsen att styrelsearvodet (inklusive ersättning för kommitté
arbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 8 maj 
2019 ska fortsatt gälla, vilket medför en viss höjning av det totala 
arvodet eftersom styrelsen utökas med en styrelseledamot. För 
avgående och tillträdande styrelseledamöter ska arvode (inklusi
ve ersättning för kommittéarbete) utgå pro rata för ledamotens 
faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från års
stämman 2019 till slutet av nästkommande årsstämma. För den 
fullständiga kallelsen, se www.loomis.com

Den 19 juli kommunicerade Loomis sina slutsatser från utred
ningar efter anklagelser från dansk media. Den 8 maj 2019 
anklagade en dansk journalist Loomis för att ett av Loomis dot
terbolag skulle ha levererat valuta till danska valutaväxlingskon
tor, varav ett fåtal av dessa nu är misstänkta för inblandning i 
penningtvätt. Loomis har inte vid något tillfälle delgivits miss
tanke från myndigheter i den aktuella frågan, men tar anklagel
ser om penningtvätt på allvar och initierade därför omedelbart 
såväl en intern som två separata och oberoende externa utred
ningar. 

Valutaväxlingsverksamheten i Danmark har bedrivits av Loomis 
Foreign Exchange AS i Norge (“Loomis FX”). Vid tidpunkten 
utgjorde verksamheten relaterad till de danska valutaväxlings
kontoren mindre än 0,1 procent av omsättningen inom koncer
nen. All Loomis FX:s verksamhet med valutaväxlingskontor i 
Danmark var avslutad i december 2018.

Den interna utredningen har utförts av Loomis koncernövergri
pande riskfunktion och de externa oberoende utredningarna av 
KPMG AB samt Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Syftet med 
de externa utredningarna har varit att utvärdera Loomis FX:s 
system för motverkande av penningtvätt (AML) samt att granska 
efterlevnaden av relevanta regelverk, bland annat i förhållande 
till anslutning av nya kunder och övervakning av transaktioner 
under perioden 2016 till 2018, med ett särskilt fokus på valuta
växlingskontor i Danmark.

Loomis FX:s policys och förfaranden omfattar de viktigaste 
aspekterna av kraven som följer av AMLregelverket inklusive 
krav om kundkännedom (KYC). Brister i förhållande till efterlev
naden av interna policys och förfaranden har dock identifierats 
och det har konstaterats att tillämpad standard för regelefterlev
nad kunde varit högre. Trots att Loomis FX agerat proaktivt, 
såsom att man haft kontakt med myndigheter och anlitat externa 
experter, har bristerna i vissa fall lett till att FXverksamheten 

inte bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller exempel
vis avseende frågor om tillstånd, anslutning av kunder, specifika 
tjänster för, och kontroll av, högriskkunder, såväl som rapporte
ring av misstänkta transaktioner och aktiviteter till myndigheter
na. Loomis har därför kontaktat den norska Finansinspektionen 
(FSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för 
att informera om åtgärder för att stärka organisationens policys, 
förfaranden och rutiner i förhållande till AML. Även den danska 
Finansinspektionen har informerats om ovanstående åtgärder.

Loomis kommer nu att stärka organisationen och processerna 
och initierar omedelbara åtgärder i relation till de brister som 
utredningarna visat på, inklusive en granskning av den nuvaran
de organisationen. Baserat på aktuell information, bedömer Loo
mis att dessa frågor inte har någon väsentlig effekt på Loomis-
koncernens finansiella ställning och resultat.
Ytterligare fakta eller slutsatser kan framkomma under imple
menteringen av de förbättrande åtgärderna och kommer då att 
hanteras på lämpligt sätt.

Per den 22 juli 2019 slutfördes förvärvet av Prosegur Cash Hol
ding France och då erlades även köpeskillingen. Enterprise value 
uppgick till ca 39 MEUR.
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Finansiella rapporter i sammandrag

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2019 2018 2019 2018  R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Periodens resultat 367 411 746 729 1 555 1 538

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan återföras i resultat
räkningen

Aktuariella vinster och förluster efter skatt –47 –26 –192 56 –149 99

Poster som senare kan återföras  
i resultaträkningen

Omräkningsdifferenser1) 75 505 425 764 313 651

Säkring av nettoinvesteringar efter skatt –17 –98 –64 –138 –65 –139

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 11 381 169 681 99 612

Summa totalresultat för perioden2) 379 792 915 1 410 1 655 2 150

1)  Inkluderar effekter av hyperinflation i Argentina. Det argentinska konsumentprisindexet, National CPI, var per den 30 juni 2019 225,1 med basperioden december 2016.  
SEK/ARS kursen per 31 december 2018 var 0,2373 och per den 30 juni 2019 uppgick den till 0,2174.

2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

RESULTATRÄKNING

Not 2019 2018 2019 2018  R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Intäkter, fortgående verksamhet 5 095 4 603 9 979 8 876 19 402 18 300

Intäkter, förvärv 109 206 232 418 682 868

Totala intäkter 3,4 5 204 4 808 10 210 9 294 20 084 19 168

Produktionskostnader –3 792 –3 584 –7 457 –6 907 –14 677 –14 127

Bruttoresultat 1 413 1 225 2 753 2 387 5 407 5 041

Försäljnings- och administrations kostnader –806 –716 –1 583 –1 406 –3 018 –2 841

Rörelseresultat (EBITA)1) 6078) 509 1 1718) 981 2 390 2 200

Avskrivningar på förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar –25 –22 –50 –39 –93 –83

Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter –21 –10 –362) –152) –66 –46

Jämförelsestörande poster –63) 984) 273) 984) 15 865)

Rörelseresultat (EBIT) 554 575 1 112 1 025 2 245 2 158

Finansnetto –578) –23 –1008) –48 –142 –90

Förlust på monetära nettotillgångar –8 – –14 – –26 –11

Resultat före skatt 489 553 998 977 2 078 2 057

Inkomstskatt –122 –141 –251 –248 –522 –519

Periodens resultat 6) 367 411 746 729 1 555 1 538

NYCKELTAL

Valutajusterad tillväxt, % 4 7 4 8 6 8

Organisk tillväxt, % 3 3 2 3 2 3

Rörelsemarginal (EBITA), % 11,78) 10,6 11,58) 10,6 11,9 11,5

Skattesats, % 25 26 25 25 25 25

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK7) 4,898) 5,47 9,928) 9,69 20,68 20,45

1)  Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2)  Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter avser för perioden januari–juni 2019 transaktionskostnader om –19 MSEK (–11), omstruktureringskostnader om –5 MSEK (–3)  

och integrations kostnader om –12 MSEK (–1). Utav transaktionskostnaderna om –19 MSEK avser pågående förvärv för perioden januari–juni 2019 –14 MSEK, genomförda förvärv 
–5 MSEK och ej genomförda förvärv 0 MSEK.

3)  Den jämförelsestörande posten om 27 MSEK avser redovisad realisationsvinst om 33 MSEK från avyttringen av verksamheten för logistik och förvaring av konstföremål, Artcare samt 
utredningskostnader om –6 MSEK till följd av de anklagelser om penningtvätt som under våren 2019 riktats mot Loomis.

4)  Den jämförelsestörande posten om 98 MSEK består huvudsakligen av en positiv engångsintäkt avseende omvärdering av engelska pensionsåtaganden om 178 MSEK samt under 
det andra kvartalet gjorda nedskrivningar av goodwill i två verksamheter inom det europeiska segmentet

5)  Den jämförelsestörande posten om 86 MSEK består huvudsakligen av en positiv engångsintäkt avseende omvärdering av engelska pensionsåtaganden om 178 MSEK, under det 
andra kvartalet gjorda nedskrivningar av goodwill i två verksamheter inom det europeiska segmentet samt under det fjärde kvartalet kostnader hänförliga till omorganisation av seg-
ment International.

6) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
7) För ytterligare information se sidan 20.
8) För information om effekten från IFRS 16, se not 7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

 Not 2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 6 802 6 254 6 533

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 506 448 515

Övriga immateriella tillgångar 187 103 168

Materiella anläggningstillgångar 5 429 5 360 5 358

Nyttjanderättstillgångar 7 2 971 – –

Övriga ej räntebärande anläggningstillgångar 644 434 506

Räntebärande finansiella anläggningstillgångar1) 357 444 500

Totala anläggningstillgångar 16 896 13 043 13 580

Omsättningstillgångar 

Icke räntebärande omsättningstillgångar2) 4 123 3 430 3 565

Räntebärande finansiella omsättningstillgångar1) 56 20 37

Likvida medel 1 558 912 1 308

Totala omsättningstillgångar 5 737 4 362 4 911

TOTALA TILLGÅNGAR 22 633 17 405 18 491

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9 8 581 7 736 8 422

Långfristiga skulder

Räntebärande långfristiga leasingskulder 7 2 390 – –

Övriga räntebärande långfristiga skulder 5 688 5 796 5 092

Icke räntebärande avsättningar 1 045 748 812

Totala långfristiga skulder 9 123 6 544 5 904

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 161 156 171

Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 221 2 805 2 936

Räntebärande kortfristiga leasingskulder 7 523 – –

Övriga räntebärande kortfristiga skulder 1 023 164 1 058

Totala kortfristiga skulder 4 929 3 125 4 165

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 633 17 405 18 491

NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital, % 18 20 18

Avkastning på sysselsatt kapital, % 6 153) 17 17

Soliditet, % 38 44 46

Nettoskuld 7 653 4 584 4 305

Nettoskuld/EBITDA 1,983) 1,42 1,27

1)  Per balansdagen och i jämförande information värderas alla derivat till verkligt värde, baserat på marknadsdata i enlighet med IFRS.
2)  Medel inom uppräkningsverksamheten nettoredovisas inom Icke räntebärande omsättningstillgångar. För ytterligare information hänvisas till sidan 111 och not 23 i  Årsredovisning 2018. 
3)  För information exklusive effekten från IFRS 16, se not 7.



  11

Loomis delårsrapport januari – juni 2019

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2019 2018  R12 2018

MSEK Jan – jun Jan – jun Helåret

Ingående balans 8 422 7 037 7 736 7 037

Effekt av byte av redovisningsprincip IFRS 15 – –15 – –15

Effekt av IAS 29 – – 2 2

Ingående balans justerad i enlighet med ny redovisningsprincip 8 422 7 022 7 738 7 024

Aktuariella vinster och förluster efter skatt –192 56 –149 99

Omräkningsdifferenser1) 425 764 313 651

Säkring av nettoinvesteringar efter skatt –64 –138 –65 –139

Summa övrigt totalresultat 169 681 99 612

Nettoresultat för perioden 746 729 1 555 1 538

Summa totalresultat2) 915 1 410 1 655 2 150

Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare –750 –677 –750 –677

Aktierelaterad ersättning –6 –20 –62 –76

Innehav utan bestämmande inflytande 0 – 1 1

Utgående balans 8 581 7 736 8 581 8 422

1)  Inkluderar effekter av hyperinflation i Argentina. Det argentinska konsumentprisindexet, National CPI, var per den 30 juni 2019 225,1 med basperioden december 2016. SEK/ARS 
kursen per 31 december 2018 var 0,2373 och per den 30 juni 2019 uppgick den till 0,2174.

2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2019 2018 2019 2018  R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 489 553 998 977 2 078 2 057

Ej kassaflödespåverkande poster 559 247 1 030 569 1 734 1 273

Erhållna finansiella poster 7 5 14 8 37 31

Betalda finansiella poster –64 –19 –114 –38 –208 –132

Betald inkomstskatt –248 –226 –371 –302 –541 –472

Förändringar av kundfordringar –188 –108 –275 –37 –245 –6

Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster 599 65 177 –137 399 85

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 154 515 1 458 1 040 3 253 2 835

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar –345 –317 –663 –678 –1 450 –1 464

Försäljning av anläggningstillgångar 25 8 28 12 31 15

Avyttring av verksamhet – – 38 – 38 –

Förvärv av verksamhet –4 –191 –6 –353 –1 055 –1 403

Kassaflöde från investeringsverksamheten –323 –500 –604 –1 019 –2 437 –2 852

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning –750 –677 –750 –677 –750 –677

Förändring av räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel –264 –203 –474 –246 –525 –296

Förändring av utgivna certifikat och annan långfristig  upplåning 555 898 580 947 1 080 1 447

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –459 18 –644 24 –194 473

Periodens kassaflöde 373 32 211 45 622 456

Likvida medel vid årets början 1 170 867 1 308 839 912 839

Omräkningsdifferenser på likvida medel 15 13 39 28 24 13

Likvida medel vid årets slut 1 558 912 1 558 912 1 558 1 308
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION

2019 2018 2019 2018  R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Rörelseresultat (EBITA)1) 595 509 1 146 981 2 365 2 200

Avskrivningar1) 312 300 617 585 1 215 1 183

Förändring av kundfordringar –188 –108 –275 –37 –245 –6

Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1) 590 65 168 –137 390 85

Rörelsens kassaflöde före investeringar 1 308 765 1 655 1 393 3 725 3 462

Investeringar i anläggningstillgångar, netto –319 –310 –636 –666 –1 419 –1 449

Rörelsens kassaflöde 989 456 1 020 726 2 306 2 013

Betalda och erhållna finansiella poster1) –31 –14 –49 –30 –120 –101

Betald inkomstskatt –248 –226 –371 –302 –541 –472

Fritt kassaflöde 710 215 599 394 1 644 1 439

Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster 0 0 0 0 –1 –1

Avyttring av verksamhet – – 38 – 38 –

Förvärv av verksamhet –4 –191 –6 –353 –1 055 –1 403

Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade  kostnader och intäkter2) –11 –9 –30 –20 –62 –52

Lämnad utdelning –750 –677 –750 –677 –750 –677

Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel1) –128 –203 –221 –246 –271 –296

Förändring av utgivna certifikat och  
annan långfristig upplåning 555 898 580 947 1 080 1 447

Periodens kassaflöde 373 32 211 45 622 456

NYCKELTAL

Rörelsens kassaflöde i % av rörelse resultatet (EBITA)1) 166 90 89 74 97 91

Investeringar i relation till avskrivningar1) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2

Investeringar i % av totala intäkter 6,1 6,4 6,2 7,2 7,1 7,6

1)  Exklusive effekter från IFRS 16. 
2)  Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader.
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Noter

NOT 1 – REDOVISNINGS PRINCIPER
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med 
”International Financial Reporting Standards”, (IAS/IFRS 
sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av ”the 
International Accounting Standards Board” och uttalanden 
utgivna av ”the International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee” (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrap
portering. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–23 och sidorna 
1–8 utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport. 
De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör 
redovisningsnormen vid upprättande av denna delårs rapport, 
återfinns i not 2 på sidorna 81–89 i årsredovisningen för 2018. 

IFRS 16 ”Leasingavtal” tillämpas från och med 1 januari 2019. I 
årsredovisningen för 2018 beskrivs redovisningsprinciper samt 
förändringen mellan operationella leasingavtal per 31 december 
2018 och den ingående leasingskulden per 1 januari 2019. I tillägg 
till denna information lämnar Loomis ytterligare information om 
påverkan på de finansiella rapporterna för 2019, se not 7.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventualför-
pliktelser hänvisas till sidorna 90–91 och 119 i årsredovisningen  
för 2018. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med 
vad som framgår av årsredovisningen. 

Moderbolaget – Loomis AB
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet  
med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinci-
perna återfinns i not 36 på sidan 123 i årsredovisningen för 2018.

NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS
FAKTORER
Risker
Loomis verksamhet, innefattande värdetransporter, kontant-
hantering och internationell värdehantering, medför att Loomis 
tar över kundens risker förknippade med att hantera, transpor-
tera och förvara kontanter, ädelmetaller och värdeföremål. Loo-
mis har etablerade rutiner och processer för att identifiera, vidta 
åt gärder och följa upp risker. Riskerna bedöms efter två kriterier; 
dels efter hur sannolikt det är att en händelse ska inträffa, dels 
 efter hur allvarliga konsekvenserna för verksamheten blir, om 
händelsen skulle inträffa. Det finns risker både vad avser om-
ständigheter som är hänförliga till Loomis eller branschen som 
helhet och sådana risker som är av mer generell karaktär. Vissa 
risker ligger utanför Loomis kontroll. 

Nedan beskrivs några av de mest väsentliga riskerna och osäker-
hetsfaktorerna som kan ha en negativ inverkan på Loomis verk-
samhet, finansiella ställning och resultat och som därför bör 
beaktas när bedömningar baserade på hel eller delårsinforma-
tion görs. Riskerna nedan beskrivs utan särskild rangordning.

Operativa risker: Operativa risker är risker som är förknippade 
med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget erbjuder 
kunderna. Några av de mest väsentliga risker som Loomis identi-
fierat är:
•  IT relaterade risker; som exempelvis driftsstörningar och 

 längre avbrott i system kopplade till den operationella verk-
samheten samt risker kopplade till installation av nya system.

•  Risk för ändrade beteendemönster avseende inköp och betal-
ningar.

•  Kundrelaterade risker; som exempelvis risk för förlust av vissa 
kunder samt väsentliga förändringar i banksektorn.

•  Konkurrensrisker; som exempelvis Loomis förmåga att 
 utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden.

•  Medarbetarrisker; som exempelvis hög personalomsättning.
•  Risker för rån
•  Risk för interna stölder och/eller brister i avstämningsarbetet 

inom uppräkningsverksamheten.
•  Risker förknippade med genomförande av förvärv; som exem-

pelvis svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbe-
tare samt att de förväntade fördelarna med ett visst förvärv inte 
helt eller delvis realiseras.

Finansiella risker: Genom den bedrivna verksamheten expone-
ras Loomis för risker relaterade till finansiella instrument såsom 
tex. likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. 
 Risker relaterade till dessa instrument är främst: 
•  Ränterisker avseende likvida medel och lån.
•  Valutarisker avseende transaktioner och omräkning av eget 

kapital. 
•  Finansieringsrisker avseende bolagets kapitalbehov. 
•  Likviditetsrisk avseende kortsiktig betalningsförmåga. 
•  Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella 

 aktiviteter. 
•  Kapitalrisker hänförliga till kapitalstrukturen. 
•  Prisrisker. 

De finansiella riskerna beskrivs vidare i not 6 i Årsredovisningen 
2018.

Legala risker: Genom den verksamhet som Loomis bedriver 
utsätts Loomis för legala risker exempelvis:
•  Risker för tvister och rättsliga processer.
•   Risker förknippade med tillämpning av befintlig lagstiftning 

andra regelverk samt förändringar i lagstiftning.

Osäkerhetsfaktorer
Konjunkturutvecklingen under det första halvåret 2019 har 
påverkat vissa geografiska områden negativt och det kan inte 
uteslutas att Loomis intäkter och resultat för resterande del av 
2019 kan komma att påverkas negativt som en konsekvens av 
detta. Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknads-
utvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på 
flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kredit-
kortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kund-
förluster samt personalomsättningshastighet.
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Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och 
koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Upp-
skattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen 
som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exem-
pelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständig-
heter eller andra förutsättningar.

Under 2019 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare 
redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventu-
alförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2018 och i 

förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och 
bedömningar på sidan 13, komma att avvika från de finansiella 
bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta 
kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.

Säsongsvariationer
Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör 
beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. 
Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av 
värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i 
anslutning till högtider.

NOT 3 – FÖRDELNING AV INTÄKTER

 

Europa USA
Elimi

neringar Summa Europa USA
Elimi

neringar Summa

MSEK Apr – jun 2019 Apr – jun 2018

Värdetransporter (CIT) 1 679 1 488 – 3 168 1 623 1 381 – 3 004

Kontanthantering (CMS) 769 822 – 1 591 745 720 – 1 465

International1) 192 79 – 270 190 75 – 265

Övrigt1) 171 4 – 175 71 4 – 75

Intäkter, interna 9 9 –19 0 3 12 –15 0

Totala intäkter 2 820 2 403 –19 5 204 2 632 2 192 –15 4 808

Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa

      Vid given tidpunkt 364 75 – 438 438 77 – 515

      Över tid 2 448 2 319 – 4 767 2 191 2 103 – 4 294

Totala externa intäkter 2 812 2 394 – 5 204 2 629 2 180 – 4 808

 1)  Se not 4 angående allokering av intäkter avseende segment International. 

Europa USA
Elimi

neringar Summa Europa USA
Elimi

neringar Summa

MSEK Jan – jun 2019 Jan – jun 2018

Värdetransporter (CIT) 3 310 2 945 – 6 256 3 190 2 657 – 5 848

Kontanthantering (CMS) 1 510 1 575 – 3 085 1 441 1 358 – 2 799

International1) 373 166 – 538 357 155 – 512

Övrigt1) 323 8 – 331 128 7 – 135

Intäkter, interna 16 18 –34 0 8 22 –30 0

Totala intäkter 5 532 4 713 –34 10 210 5 124 4 200 –30 9 294

Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa

      Vid given tidpunkt 767 157 – 924 726 148 – 875

      Över tid 4 749 4 538 – 9 287 4 390 4 029 – 8 419

Totala externa intäkter 5 516 4 695 – 10 210 5 116 4 178 – 9 294

 1)  Se not 4 angående allokering av intäkter avseende segment International. 
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SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

 Europa USA Övrigt1) Elimineringar Summa

MSEK Jan – jun 2019 Jan – jun 2019 Jan – jun 2019 Jan – jun 2019 Jan – jun 2019

Intäkter fortgående  verksamhet 5 301 4 712 – –34 9 979

Intäkter, förvärv 231 1 – – 232

Totala intäkter 5 532 4 713 – –34 10 210

Produktionskostnader –4 123 –3 382 – 49 –7 457

Bruttoresultat 1 409 1 330 – 15 2 753

Försäljnings- och  administrationskostnader –786 –681 –101 –15 –1 583

Rörelseresultat (EBITA) 623 649 –101 – 1 171

Avskrivningar på  förvärvsrelaterade  immateriella 
tillgångar –40 –10 – – –50

Förvärvsrelaterade  kostnader –24 – –12 – –36

Jämförelsestörande poster 33 – –6 – 272)

Rörelseresultat (EBIT) 592 640 –119 – 1 112

Finansnetto – – –100 – –100

Förlust på monetära tillgångar – – –14 – –14

Resultat före skatt 592 640 –234 – 998

1) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
2)  Den jämförelsestörande posten om 27 MSEK avser redovisad realisationsvinst om 33 MSEK från avyttringen av verksamheten för logistik och förvaring av konstföremål, Artcare samt 

utredningskostnader om –6 MSEK till följd av de anklagelser om penningtvätt som under våren 2019 riktats mot Loomis.

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

 Europa USA Övrigt1) Elimineringar Summa

MSEK Jan – jun 2018 Jan – jun 2018 Jan – jun 2018 Jan – jun 2018 Jan – jun 2018

Intäkter fortgående  verksamhet 4 716 4 190 – –30 8 876

Intäkter, förvärv 408 9 – – 418

Totala intäkter 5 124 4 200 – –30 9 294

Produktionskostnader –3 896 –3 056 – 45 –6 907

Bruttoresultat 1 228 1 144 – 15 2 387

Försäljnings- och  administrationskostnader –705 –597 –89 –15 –1 406

Rörelseresultat (EBITA) 523 547 –89 – 981

Avskrivningar på  förvärvsrelaterade  immateriella 
tillgångar –30 –9 – – –39

Förvärvsrelaterade  kostnader –7 0 –9 – –15

Jämförelsestörande poster 98 – – – 982)

Rörelseresultat (EBIT) 585 538 –98 – 1 025

Finansnetto – – –48 – –48

Resultat före skatt 585 538 –145 – 977

1) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
2)  Den jämförelsestörande posten om 98 MSEK består huvudsakligen av en positiv engångsintäkt avseende omvärdering av engelska pensionsåtaganden om 178 MSEK samt under 

det andra kvartalet gjorda nedskrivningar av goodwill i två verksamheter inom det europeiska segmentet.

NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT
Som en följd av en genomförd omorganisation har segment International upphört som eget segment. Syftet med omorganisationen  
är att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa ytterligare effektiviseringar. Från och med det första kvartalet 2019 inkluderas den 
internationella verksamhet som bedrivs från Nordamerika i segment USA medan den övriga internationella verksamheten inkluderas i 
segment Europa. Jämförelsetalen har justerats för att dels inkludera det historiska segmentet International i USA respektive i Europa 
dels skapa framtida jämförbarhet. 
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TILLÄGGSINFORMATION SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

2019 2018 2019 2018  R12 2018

MSEK Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Europa

Rörelseresultat (EBITA) 330 282 623 523 1 337 1 238

Rörelsemarginal (EBITA), % 11,7 10,7 11,3 10,2 12,2 11,8

USA

Rörelseresultat (EBITA) 329 275 649 547 1 225 1 123

Rörelsemarginal (EBITA), % 13,7 12,5 13,8 13,0 13,3 12,9

Övrigt 1)

Intäkter – – – – – –

Rörelseresultat (EBITA) –52 –49 –101 –89 –173 –160

Elimineringar

Intäkter –19 –16 –34 –30 –64 –60

Rörelseresultat (EBITA) – – – – – –

Koncernen totalt

Rörelseresultat (EBITA) 607 509 1 171 981 2 390 2 200

Rörelsemarginal (EBITA), % 11,7 10,6 11,5 10,6 11,9 11,5

1) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.

SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING

 2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

Europa

Tillgångar 10 943 8 617 9 388

Skulder 2 842 2 505 2 612

USA

Tillgångar 9 796 7 543 7 528

Skulder 1 077 912 998

Övrigt 1)

Tillgångar 1 894 1 245 1 574

Skulder 10 132 6 253 6 459

Eget kapital 8 581 7 736 8 422

Totalt

Tillgångar 22 633 17 405 18 491

Skulder 14 052 9 669 10 069

Eget kapital 8 581 7 736 8 422

1) Segment Övrigt består främst av koncerngemensamma tillgångar och skulder som ej kan fördelas per segment.
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NOT 5 – FÖRVÄRV
Under det första kvartalet 2019 har Loomis AB, genom ett helägt 
dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Zie-
mann Sicherheit Holding GmbH. Slutförandet av transaktionen 
kommer att ske efter myndighetsgodkännande. Några ytterligare 
uppgifter än de som angivits på sidan 7 kan därmed inte lämnas.

I april 2019 har Loomis AB, genom ett helägt dotterbolag, ingått 
ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Prosegur Cash Holding 
France. Slutförandet av transaktionen genomfördes den 22 juli 

2019 och en preliminär förvärvsanalys kommer att presenteras i 
delårsrapporten för januari  september 2019. 

I tillägg till ovan förvärv har Loomis under det andra kvartalet 
2019 genomfört två mindre inkråmsförvärv. Den totala köpeskil-
lingen för dessa förvärv uppgick till cirka 44 MSEK och den 
totala årliga omsättningen uppgår till cirka 45 MSEK. Då dessa 
förvärv inte bedöms vara materiella lämnas inte fullständiga 
upplysningar enligt IFRS 3.

NOT 6 – SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING

 2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

Operativt sysselsatt kapital 8 919 5 583 5 771

Goodwill 6 802 6 254 6 533

Förvärvsrelaterade  immateriella tillgångar 506 448 515

Övrigt sysselsatt kapital 8 35 –93

Sysselsatt kapital 16 235 12 320 12 727

Nettoskuld 7 6531) 4 584 4 305

Eget kapital 8 581 7 736 8 422

Nyckeltal

Avkastning på sysselsatt kapital, % 151) 17 17

Avkastning på eget kapital, % 18 20 18

Soliditet, % 38 44 46

Nettoskuld/EBITDA 1,981) 1,42 1,27

1)  För information exklusive påverkan från IFRS16, se not 7.
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NOT 7 – LEASING
Loomis har inte förtidstillämpat IFRS16 och tillämpar standar-
den från 1 januari 2019. Koncernen tillämpar den förenklade 
övergångsmetoden, modifierad retroaktivitet, och räknar där-
med inte om jämförelsetalen.

Avseende de nya redovisningsprinciperna samt förändring mellan 
operationella leasingavtal per 31 december 2018 och den ingående 
leasingskulden per 1 januari 2019 hänvisas till not 2 i årsredovis-
ningen för 2018. I tillägg till den beskrivning som lämnats i not 2 i 
årsredovisningen för 2018 angående IFRS 16 och dess påverkan 
på Loomis vill bolaget nedan lämna ytterligare information. 

Påverkan
Till följd av införandet av IFRS 16 belastas rörelseresultatet 
(EBITA) med avskrivningar på nyttjanderättstillgångar istället 
för kostnader för operationella leasingavtal. Vidare belastar den 
ökade leasingsskulden finansnettot negativt. Se vidare i tabel-
lerna nedan.

Nyttjanderättstillgångar, vilka redovisas på en separat rad i 
balansräkningen, uppgår till 2 971 MSEK per 30 juni 2019. 

 Byggnader utgör 78 % av totala nyttjanderättstillgångar. Lea-
singskulden uppgår per 30 juni 2019 till totalt 2 913 MSEK varav 
den långfristiga leasingskulden uppgår till 2 390 MSEK och den 
kortfristiga leasingskulden uppgår till 523 MSEK. Den långfris-
tiga och kortfristiga leasingskulden redovisas som räntebärande 
långfristiga leasingskulder respektive räntebärande kortfristiga 
leasingskulder i balansräkningen. 

Under det första halvåret 2019 uppgick kostnaderna för korttids-
leasingavtal (leasingperiod på 12 månader eller mindre) till 16 
MSEK och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången 
har ett lågt värde (<5 TUSD) uppgick till 6 MSEK. 

Nedan visas, för Loomis centrala nyckeltal, inklusive respektive 
exklusive utan påverkan från IFRS 16 per 30 juni 2019:

 
Inklusive  

IFRS 16
Exklusive 

IFRS 16

30 jun 2019 30 jun 2019

Nettoskuld 7 653 4 845

Nettoskuld/EBITDA 1,98 1,35

Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 18

 
Inklusive  

IFRS 16
Exklusive  

IFRS 16
Inklusive  

IFRS 16
Exklusive  

IFRS 16

MSEK Apr–jun 2019 Apr–jun 2019 Jan–jun 2019 Jan–jun 2019

Rörelseresultat, EBITDA 1 059 906 2 058 1 763

Avskrivningar 452 312 887 617

Rörelseresultat, EBITA 607 595 1 171 1 146

Rörelsemarginal EBITA, % 11,7 11,4 11,5 11,2

Finansnetto –57 –31 –100 –49

Periodens resultat 367 378 746 766

Resultat per aktie 4,89 5,03 9,92 10,19

Investeringar i relation till avskrivningar 0,7 1,0 0,7 1,0

NOT 8 – TRANSAKTIONER MED  NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 7 på sidan 96 i årsredovisningen 2018. Under perioden har det inte före-
kommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning.
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NOT 9 – SAMMANSTÄLLNING ANTAL AKTIER PER 30 JUNI 2019

 

Röster Antal aktier Antal röster Kvotvärde MSEK

B-aktier 1 75 279 829 75 279 829 5 376

Totalt antal aktier 75 279 829 75 279 829 376

Antal B-aktier i eget förvar1) 1 –53 797 –53 797

Totalt antal utestående aktier 75 226 032 75 226 032

1)  Antalet aktier i eget förvar har varit oförändrat under perioden och har ej påverkat eget kapital.

NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

Borgensförbindelser & garantiförbindelser 4 065 3 625 4 353

Övriga eventualförpliktelser 35 41 39

Summa eventualförpliktelser 4 100 3 666 4 391
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ÖVRIG INFORMATION – NYCKELTAL
 2019 2018 2019 2018 R12 2018

Apr – jun Apr – jun Jan – jun Jan – jun Helåret

Valutajusterad tillväxt, % 4 7 4 8 6 8

Organisk tillväxt, % 3 3 2 3 2 3

Total tillväxt, % 8 11 10 8 12 11

Bruttomarginal, % 27,1 25,5 27,0 25,7 26,9 26,3

Försäljnings- och administrationskostnader  
i % av totala intäkter –15,5 –14,9 –15,5 –15,1 –15,0 –14,8

Rörelsemarginal (EBITA), % 11,72) 10,6 11,52) 10,6 11,9 11,5

Skattesats, % 25 26 25 25 25 25

Nettomarginal, % 7,1 8,6 7,3 7,8 7,7 8,0

Avkastning på eget kapital, % 18 20 18 20 18 18

Avkastning på sysselsatt kapital, % 152) 17 152) 17 15 17

Soliditet, % 38 44 38 44 38 46

Nettoskuld (MSEK) 7 6532) 4 584 7 6532) 4 584 7 653 4 305

Nettoskuld/EBITDA 1,982) 1,42 1,982) 1,42 1,98 1,27

Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)3) 166 90 89 74 97 91

Investeringar i relation till avskrivningar3) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2

Investeringar i % av totala intäkter 6,1 6,4 6,2 7,2 7,1 7,6

Resultat per aktie före utspädning, SEK1) 4,892) 5,47  9,922) 9,69 20,68 20,45

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,89 5,47 9,92 9,69 20,68 20,45

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 114,07 102,84 114,07 102,84 114,07 111,95

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspäd-
ning, SEK 15,34 6,85 19,38 13,82 43,25 37,69

Utdelning per aktie, SEK 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 9,00

Antal utestående aktier (miljoner) 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2

Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner)1) 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2

1)  Antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 226 032 st. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st.
2)  För information om nyckeltalet exklusive påverkan från IFRS16, se not 7.
3) Exklusive effekter från IFRS 16.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

2019 2018 2018

MSEK Jan – jun Jan – jun Helåret

Intäkter 300 270 516

Rörelseresultat (EBIT) 180 159 310

Resultat efter finansiella poster 343 288 834

Periodens resultat 328 295 800

Moderbolagets intäkter avser främst licensavgifter och andra intäkter från dotterbolag. Det förbättrade resultatet beror främst på 
högre licensavgifter och intäkter från dotterbolag.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

Anläggningstillgångar 11 308 10 122 11 160

Omsättningstillgångar 1 595 1 630 1 283

Totala tillgångar 12 902 11 751 12 444

Eget kapital1) 4 794 4 773 5 209

Skulder 8 108 6 978 7 234

Totalt eget kapital och skulder 12 902 11 751 12 444

1) Antal B-aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st för samtliga ovan perioder.

Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna 
utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag.

MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019 2018 2018

MSEK 30 jun 30 jun 31 dec

Garantiförbindelser bankkredit 1 455 1 514 1 683

Övriga eventualförpliktelser 2 502 1 981 2 577

Summa eventualförpliktelser 3 957 3 495 4 260

Moderbolaget
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Definitioner 

Bruttomarginal, % Bruttoresultat i procent av totala intäkter.

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

Rörelsemarginal (EBITA), % Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, 
förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.

Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvs
relaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt 
jämförelse störande poster.

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före räntor och skatt.

Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är
viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisa-
tionsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) 
Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär.

Valutajusterad tillväxt, % Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter.

Organisk tillväxt, % Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av 
föregående års intäkter  justerade för avyttringar.

Total tillväxt, % Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.

Nettomarginal, % Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.

Resultat per aktie före 
 utspädning

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal  ute  stående aktier under perioden.  
Beräkningar: Apr –jun 2019: 367/75 226 032 x 1 000 000 = 4,89. Apr–jun 2018: 411/75 226 032 x  
1 000 000 = 5,47. Jan –jun 2019: 746/75 226 032 x 1 000 000 = 9,92. Jan–jun 2018: 729/75 226 
032 x 1 000 000 = 9,69. 

Resultat per aktie efter 
 utspädning

Beräkningar: Apr –jun 2019: 367/75 226 032 x 1 000 000 = 4,89. Apr–jun 2018: 411/75 226 032 x  
1 000 000 = 5,47. Jan –jun 2019: 746/75 226 032 x 1 000 000 = 9,92. Jan–jun 2018: 729/75 226 
032 x 1 000 000 = 9,69. 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning.

Investeringar i relation till 
avskrivningar

Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, exklusive effek-
ten från IFRS 16.

Investeringar i % av totala 
intäkter

Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter.

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier efter utspädning.

Rörelsens kassaflöde i % av 
rörelseresultatet (EBITA)

Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), för-
ändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anlägg-
ningstillgångar, i procent av rörelse resultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16).

Avkastning på eget kapital, %Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av utgående balans för eget  kapital.

Avkastning på sysselsatt 
 kapital, %

Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av utgående balans för  sysselsatt kapital.

Soliditet, % Eget kapital i procent av totala tillgångar.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande  tillgångar och likvida medel.

R12 Rullande 12 månader (perioden juli 2018 till och med juni 2019).

e/t Ej tillämpligt.

Övrigt Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings
differenser kan därför förekomma i summeringar.

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS 
Loomiskoncernens redovisning upprättas enligt IFRS. Se sidan 13 
för ytterligare information om redovisningsprinciper. I IFRS defi-
nieras endast ett fåtal nyckeltal. Från och med det andra kvartalet 
2016 har Loomis tillämpat ESMAs (European Securities and Mar-
kets Authority – Den Europeiska värdepappers och marknads
myndigheten) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal, Alternative 
Performance Measures). I korthet är ett alternativt nyckeltal ett 
finansiellt mått över historisk eller framtida resul tat  utveckling, 
finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller 

 specificerat i IFRS. För att stödja företags ledningens och andra 
intressenters analys av koncernens  utveckling redo visar Loomis 
vissa nyckeltal som inte de finieras i IFRS. Företagsledningen 
anser att dessa uppgifter underlättar en  analys av koncernens 
utveckling. Dessa tilläggsuppgifter är  kompletterande information 
till IFRS och ersätter ej nyckeltal definierade i IFRS. Loomis defi-
nitioner av mått ej definierade i IFRS kan skilja sig från andra före-
tags definitioner. Samtliga Loomis  definitioner inkluderas nedan. 
Beräkning av nyckeltal som inte kan stämmas av mot poster i 
resultat och balansräkning återfinns på sidan 2.
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Utsikter för 2019
Bolaget lämnar inte någon prognos för 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål  
för granskning av bolagets revisorer.

Alf Göransson
Styrelsens ordförande

Jan Svensson 
Styrelseledamot

Ingrid Bonde
Styrelseledamot 

Patrik Andersson
Vd och koncernchef,

styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg
Styrelseledamot

Jörgen Andersson
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Gun Nilsson
Styrelseledamot 

Sofie Nordén
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 juli 2019
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Kort om Loomis

Vision
Managing cash in society. 

Finansiella mål 2018–2021
• Intäkter: 24 miljarder SEK år 2021.
• Rörelsemarginal (EBITA): 12 – 14 procent.
• Utdelning: 40 – 60 procent av årets resultat.

Hållbarhetsmål
• Inga arbetsplatsskador. 
• Minskat koldioxidutsläpp med 30 procent till 2021.
• Minskad plastanvändning med 30 procent till 2021.

Verksamhet
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar 
för distribution, hantering, förvaring och återvinning 
av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder 
är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis 
bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk  
av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. 
 Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 
2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large 
caplistan på NASDAQ Stockholm.

Telefonkonferens och ljudsändning
En telefonkonferens kommer att hållas den 25 juli 2019 kl. 09.00.

För att följa telefonkonferensen och delta i frågesessionen, vänligen ring 
Sverige: 08566 184 30 
Storbritannien: 0 844 822 8902
USA: 1 917 720 0181

Ange konferensID: Loomis, 1945959.

Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på ”Finansiell  presentation”).

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com /sv  
(klicka på ”Finansiell presentation”) efter telefonkonferensen.

Kommande rapporttillfällen och extra bolagsstämma
Delårsrapport januari – september 1 november 2019

En extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 28 augusti 2019 i Stockholm.

För ytterligare information
Anders Haker, Ansvarig för investerarrelationer, +1 281 795 8580, epost: anders.haker@loomis.com
Frågor kan även ställas på: ir@loomis.com. Se även Loomis hemsida: www.loomis.com

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig görande den 
25 juli 2019 kl. 08.00 svensk tid.

Loomis AB (publ.) Org nr 5566208095, Box 702, 101 33 Stockholm. Telefon: 08522 920 00, www.loomis.com


