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Loomis helårsrapport januari – december 2017 

September – december 2017 
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 358 MSEK (4 421). Den organiska tillväxten 
uppgick till 2 procent (4) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (4). 

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 544 MSEK (543) och rörelsemarginalen var  
12,5 procent (12,3). 

Resultat före skatt uppgick till 496 MSEK (477) och resultatet efter skatt var 436 MSEK (342). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,79 SEK (4,55). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 482 MSEK (867) motsvarande 89 procent (160) av 
rörelseresultatet (EBITA). 

Januari – december 2017 
Koncernens intäkter för helåret 2017 uppgick till 17 228 MSEK (16 800). Den organiska tillväxten 
uppgick till 2 procent (5) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (5). 

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 2 093 MSEK (1 890) och rörelsemarginalen var  
12,1 procent (11,2). 

Resultat före skatt uppgick till 1 882 MSEK (1 735) och resultatet efter skatt var  
1 428 MSEK (1 258). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 18,99 SEK (16,73). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 756 MSEK (2 013) motsvarande 84 procent (107) av 
rörelseresultatet (EBITA). 

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 SEK (8,00) per aktie. 

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