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Gunnebo AB (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör som erbjuder en 

rad hållbara produkter, tjänster och mjukvaror inom säkerhetssegmentet till 

detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- 

och högriskanläggningar samt banker. Gunnebo verkar inom de fyra 

affärsområdena: Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och 

Integrated Security. Under 2018 har Gunnebos kvarvarande verksamhet 

omsatt 5 100 Mkr som har genererats av 4 500 anställda i 25 länder i Europa, 

Mellanöstern & Afrika, Asia-Pacific och Americas.
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Lär dig mer om Gunnebos erbjudande inom 
Safe Storage, Cash Management, Entrance 
Control och Integrated Security.

Gunnebo – ta kontroll över din säkerhet
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Vd har ordet

2018 – Ett år av förändringar 
för ett starkare Gunnebo

För att få ett tydligt fokus per produkterbjudande har vi justerat 
 organisationen från en geografisk struktur till en affärsområdesstruktur 
inom de tre huvudsakliga produkterbjudandena Safe Storage, Cash 
Management och Entrance Control. Övriga delar av affären består av 
ett flertal lokala integratörsaffärer inom elektronisk säkerhet, brand-
säkerhet och elektroniska varularm, vilka tillsammans utgör affärsom-
rådet Integrated Security. För att reflektera detta nya fokus ändrade 
vi också den externa rapporteringen från och med det andra kvartalet 
2018. För att visa våra ambitioner med dessa förändringar har vi även 
introducerat nya finansiella mål för koncernen. Under året har vi även 
avyttrat icke lönsamma lokala integratörs verksamheter i Frankrike, 
Belgien och Luxemburg samt två mindre integratörsaffärer i Storbri-
tannien och Spanien.

Utveckling av verksamheten
Under året har vi antagit nya strategiska planer per affärsområde 
med ett tydligt fokus på ökat kundvärde och lönsam tillväxt. Därmed 
har vi skapat tydliga organisationer och erbjudanden som innefattar 
hårdvara, mjukvara och service per affärsområde.

Safe Storage
Safe Storage har haft ett bra år med en försäljningstillväxt på 
4 procent och en EBITA-marginal som förbättrades till 8,3 procent. 
Verksamheten utvecklades väl under året med god försäljning av 
säkerhetsskåp till uttagsautomater och en allmänt god utveckling för 
valv och säkerhetsskåp till nya och etablerade kundsegment. Våra 
automatiserade bankfack, SafeStore Auto, har väckt stort intresse 

Videointervju
Scanna denna QR-kod med 

din telefon för att se en längre 
intervju med Henrik Lange 

där han berättar mer utförligt 
om vad som hänt i Gunnebo 
under 2018. Intervjun finns 

även tillgänglig på  
www.gunnebogroup.com

Kära aktieägare,

2018 har varit ett år med stora förändringar för koncernen. Vi har justerat vår 

strategi för att få ett tydligt fokus per produkterbjudande. Som en följd har vi 

avyttrat flera affärer som inte var en del av kärnverksamheten. 
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under året, liksom våra säkerhetsskåp som skyddar servrar från 
elektromagnetiska pulser (EMP). 

Cash Management
Cash Management avslutade året starkt, för helåret var försäljnings-
tillväxten 2 procent och EBITA-marginalen 11,2 procent. Vi har fort-
satt att utveckla både hård- och mjukvarulösningar i samarbete med 
större kunder. Samtidigt har försäljningen av vår lösning för sluten 
kontanthantering SafePay varit god, liksom för deponeringslösningar 
för värdetransportföretag i Europa och Mellanöstern. I Americas har 
vi börjat sälja lösningar för kontantåtervinning till banker med goda 
resultat. 

Entrance Control
Entrance Control har haft ytterligare ett mycket bra år med en för-
säljningstillväxt på 13 procent och en EBITA-marginal som ökade till 
16,8 procent. Under året fortsatte vi växa inom offentliga byggnader, 
tunnelbanor och flygplatser runt om i världen. Vi har även utvecklat 
ett effektivt modulärt system för tillträdeskontroll som möter behoven 
i alla våra kundsegment. 

Integrated Security
Integrated Security utgörs av flera lokala affärer inom elektronisk 
säkerhet, brandsäkerhet och elektroniska varularm. Försäljningen 
minskade under 2018, främst på grund av färre stora projekt jämfört 
med föregående år. Inom Integrated Security gör vi nu en genom-
gång av portföljen och arbetar med alla tillgångar var för sig, där 
målet är att hitta en mix som låter oss nå koncernens finansiella 
mål. Utvecklingen av en gemensam mjukvaruplattform som kan 
användas av alla affärsområden för att utveckla mjukvarutjänster har 
fortsatt under året, inklusive utvecklingen av en övergripande lösning 
för detaljhandeln.

Finansiella mål
Den nya organisationen med affärsområden tillåter oss att vara mer 
kunddrivna och bedriva verksamheten på ett effektivare sätt per pro-
dukterbjudande. Detta kommer att säkerställa att vi når våra nya mål 
om en försäljningstillväxt om 5 procent och en EBITA-marginal om 

minst 10 procent med fortsatt starkt kassaflöde. För att säkerställa 
koncernens långfristiga finansiella styrka ska relationen mellan netto-
låneskulden/EBITDA vara under 2,5. Därutöver ska 30–50 procent 
av årets resultat lämnas i utdelning. 

Resultat
Resultaten (EBITA) från Safe Storage, Cash Management och 
 Entrance Control förbättrades tillsammans med 60 Mkr jämfört med 
föregående år, men detta kompenserade inte helt för nedgången 
inom Integrated Security. Koncernens EBITA-marginal för 2018 var 
6,7 procent (7,7 procent under 2017). Den lägre marginalen förklaras 
av det sämre resultatet för Integrated Security, där vi har levererat 
färre och mindre projekt än föregående år. 

Fritt kassaflöde ökade med 200 Mkr, vilket var ett resultat av rik-
tade aktiviteter under året. Nettolåneskulden/EBITDA blev 3,5. Detta 
var i linje med våra förväntningar när vi planerade för stängningen av 
avvecklade verksamheter. Därutöver har styrelsen föreslagit en utdel-
ning om 0,50 kr per aktie, vilket är i linje med utdelningspolicyn.

Engagerade och motiverade medarbetare 
Vårt resultat under året skulle inte varit möjligt utan hårt arbetet från 
koncernens motiverade medarbetare. Vi är 4 500 engagerade med-
arbetare på Gunnebo som kommer att fortsätta kämpa för att göra 
Gunnebo till en framgångsrik verksamhet på alla sätt. Med detta vill 
jag framföra ett stort tack till alla medarbetare för deras bidrag under 
2018 – för en positiv attityd och förändringsvilja.

Framtiden
Under 2019 kommer vi att fortsätta stärka affärsområdesstrukturen 
och fokusera på lönsam tillväxt. Samtidigt gör vi en översyn av de 
lokala affärerna inom Integrated Security. Jag är övertygad om att 
dessa åtgärder kommer låta oss förbättra resultatet under komman-
de år, uppnå lönsam tillväxt och uppfylla våra finansiella mål. Slutli-
gen vill jag tacka alla våra aktieägare, kunder och affärspartners för 
deras värdefulla bidrag till vår fortsatta utveckling.

Göteborg i mars 2019,
Henrik Lange, Vd och Koncernchef

Under 2019 kommer vi att fortsätta 

stärka affärsområdena och fokusera  
på lönsam tillväxt.
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2018 i korthet

Sammanfattning 
2018

Kvarvarande verksamhet

•  Nettoomsättningen uppgick till 
5 128 Mkr (4 861), försäljningstillväxten 
var 3 procent

•  EBITA uppgick till 344 Mkr (375) vilket 
motsvarar en EBITA-marginal om 
6,7 procent (7,7)

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 
265 Mkr (301) och rörelsemarginalen 
(EBIT) uppgick till 5,2 procent (6,2)

•  Årets resultat uppgick till  
120 Mkr (152)

•  Resultat per aktie uppgick till 
1,57 kronor (1,90)

Kvarvarande och avvecklad 
verksamhet

•  Fritt kassaflöde uppgick till 124 Mkr 
(–74)

•  Utdelning per aktie (föreslagen): 
0,50 kr (1,20)

Nyckeltal

Försäljningstillväxt

EBITA

3 %

6,7%

2018 2017

Nettoomsättning, Mkr 5 128 4 861

EBITA, Mkr 344 375

EBITA, % 6,7 7,7

Avskrivning och nedskrivning av förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar –40 –22

Jämförelsestörande poster –39 –52

Rörelseresultat (EBIT) 265 301

Årets resultat 120 152

Resultat per aktie, kr 1,57 1,90

Avvecklad verksamhet

Årets resultat –803 8

Resultat per aktie, kr –10,52 0,10

Kvarvarande och avvecklad verksamhet

Årets resultat –683 160

Resultat per aktie, kr –8,95 2,00

Fritt kassaflöde 124 –74

Utdelning per aktie (*föreslagen), kr 0,50* 1,20

Under året lanserades en ny generation av 
sluten kontanthantering, SafePay.
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Safe Storage

■ En stor malaysisk bank upp-
graderar kontorens säkerhet med 
Gunnebos modulära valv och 
bankfack

■ ANJI Bank of Agriculture and 
Commerce i Kina väljer Gunnebos 
SafeStore Auto Maxi för att till-
handa hålla förvaringstjänster med 
hög säkerhet till sina viktigaste 
kunder

Entrance Control

■ Gunnebo levererar grindar för 
tillträdeskontroll till tunnelbanan i 
Nanjing City, vilket gör det till det 
100:e tunnelbaneprojektet som 
koncernen tagit hem i Kina

■ Luton Airport i Storbritannien 
installerar envägsslussar från 
Gunnebo i sin nya internationella 
ankomsthall

■ Ett kärnkraftverk i Guangxi- 
provinsen i Kina väljer att förbättra 
sin entrésäkerhet med hjälp av 
Gunnebos vändkors

Integrated Security

■ Mexikanska detaljhandels-
kedjan Cosco tecknar kontrakt 
för produkter och tjänster inom 
elektronisk säkerhet

Safe Storage

■ En stor dansk bank investerar 
i en lösning för automatiserade 
bankfack, SafeStore Auto, som 
ska installeras på dess huvud-
kontor

■ Upplevelsecenter för panikrum 
med valvdörr under varumärket 
Chubbsafes öppnas i Hangzhou, 
Kina

Cash Management

■ Energibolaget ST1 investerar 
i den slutna kontanthanterings-
lösningen SafePay till sina bensin-
stationer i Sverige

■ Ett stort värdetransportföretag 
i Mellanöstern fortsätter att köpa 
Gunnebos kontanthanterings-
lösningar för att effektivisera 
kontantprocessen för kunder inom 
detaljhandeln

■ En stor australiensisk butiks-
kedja tecknar ett två-årigt 
serviceavtal för sitt kontant-
hanteringssystem

Entrance Control

■ Flera offentliga högriskbygg-
nader i Genève, Schweiz, ökar 
entrésäkerheten med lösningar 
från Gunnebo

■ Prestandan hos Gunnebos 
flygplats-slussar skiljer ut sig från 
konkurrenterna och koncernen 
får en order på automatiserade 
immigrationsslussar som ska 
installeras på två flygplatser  
i Sydkorea

Integrated Security

■ Mindre övervaknings-
verksamhet i Spanien avyttras

Koncernen

■ Lansering av ny organisation 
och nya arbetssätt

■ Lansering av nya finansiella mål

■ Avtal om avyttring av 
 koncernens verksamhet 
i  Frankrike, Belgien och 
 Luxemburg signeras

Safe Storage

■ En av Indiens största pantban-
ker, NBFC, beställer högsäker-
hetsklassade säkerhetsskåp till 
sina nationella kontor

■ Banken JP Morgan Chase 
i USA investerar i nya säker-
hetsskåp för sin utbyggnad av 
bankkontor

■ Varumärket Steelage, som 
ursprungligen kommer från Indien, 
lanseras i Afrika och Mellanöstern

Cash Management

■ Netto optimerar sin kontant-
hantering genom att installera det 
slutna kontanthanteringssystemet 
SafePay vid stormarknader i 
Sverige

■ En global lansering av nya lös-
ningar för deponering av kontanter 
genomförs framgångsrikt med or-
der från Europa och Mellanöstern

■ Värdetransportföretaget 
Transguard fortsätter att investera 
i kontanthanteringslösningar från 
Gunnebo i Förenade Arabemiraten

Entrance Control

■ Grand Egyptian Museum väljer 
lösningar för tillträdeskontroll från 
Gunnebo för att skydda värdefulla 
historiska föremål

■ Tunnelbanelinjerna i Shenyang 
och Xuzhou City i Kina installerar 
Gunnebos tunnelbanespärrar för 
tillträdeskontroll

■ En ny utställningslokal för 
produkter inom tillträdeskontroll 
öppnas i Storbritannien

Koncernen

■ Avyttringen av Gunnebos verk-
samheter i Frankrike, Belgien och 
Luxemburg avslutas

Safe Storage

■ En statlig verksamhet fortsätter 
att investera i säkerhetsskåp som 
ger skydd mot elektromagnetiska 
pulser (EMP)

■ En större sydafrikansk bank 
beställer över 300 explosionssäkra 
säkerhetsskåp för uttagsautomater

Cash Management

■ Detaljhandelskedjan Coop fort-
sätter med uppgraderingen av sin 
kontanthanteringsprocess genom 
att installera sluten kontanthante-
ring, SafePay, i fler butiker i Sverige

■ Efter ett framgångsrikt pilotpro-
jekt har ett värdetransportföretag 
i Brasilien påbörjat en komplett 
utrullning av kontanthanterings-
lösningar från Gunnebo hos en 
detaljhandelskund

Entrance Control

■ Flygplatsoperatören Swedavia 
och andra svenska flygplatser  
fortsätter att investera i ett 
förbättrat passagerarflöde genom 
att installera tillträdeskontroll före 
säkerhetskontrollen

■ Det globala logistikföretaget DHL 
väljer Gunnebo SpeedStiles för att 
förbättra säkerheten och tillträdes-
kontrollen på anläggningar i Italien

■ Den framgångsrika leveransen av 
lösningar för tillträdeskontroll till tun-
nelbanelinjer i Kina fortsätter. Under 
kvartalet beslöt en tunnelbanelinje 
i Wuhan att installera Gunnebos 
biljettspärrar.

Integrated Security

■ Lojas Americanas, en 
ledande detaljhandelskedja i 
Brasilien, fortsätter utrullningen 
av lösningar inom varularm 
och kameraövervakning samt 
övriga stöldskyddslösningar från 
Gunnebo till sina butiker

Q1 Q3Q2 Q4

Viktiga händelser
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Marknadens drivkrafter Affärsstrategi

Ökad säkerhetsmedvetenhet 

Terrorhot har lett till ökad efterfrågan på säkerhet, särskilt  
i offentliga miljöer och platser där det vistas många 
personer. Människor är också mer medvetna om sin 
personliga säkerhet och säkerheten för personer i deras 
närhet.

Urbanisering 

En växande andel av världens befolkning bor i städer. 
Både städernas storlek och antal invånare ökar. 

Utveckling av infrastruktur 

Urbanisering leder till en utbyggnad av stadskärnornas 
infrastruktur vilket i sin tur ger en ökad efterfrågan på 
bättre transportnät.

Ökat välstånd och högre levnadsstandard 

I takt med att världens befolkning ökar så växer även 
medelklassen, särskilt i länder med snabb utveckling.

Teknikdriven tillväxt och uppkoppling

IoT, Sakernas internet, skapar värde för kunderna när 
tidigare ouppkopplade säkerhetsprodukter görs intelligenta 
och på så sätt genererar data som kan användas för att 
förbättra företagens effektivitet.

Efterlevnad av lagar och förordningar

När nya bestämmelser träder i kraft som syftar till att 
reglera med säkerhetsfrågor på nationell, regional och 
internationell nivå måste säkerheten på anläggningar 
förbättras för att säkerställa att dessa bestämmelser 
efterlevs.

Marknadens drivkrafter ger viktig input till 
koncernens strategi och produkterbjudande. De 
bidrar till att klargöra var Gunnebo kan skapa 
värde och generera affärsmöjligheter. Följande 
underliggande drivkrafter stöder en fortsatt 
långsiktig tillväxt inom säkerhetsbranschen:

I koncernens strategi fastställs de prioriteringar som säker-
ställer tillväxt och lönsamhet. Efter att ha varit organiserat 
efter geografi och kundsegment i mer än ett decennium gick 
Gunnebo 2018 över till en affärsområdesstruktur med ett 
tydligt fokus på produkter vad gäller hårdvara, mjukvara och 
tjänster. 

Affärsmodell
Gunnebos affärsmodell identifierar marknadens underliggande 
drivkrafter. Koncernens strategi är att använda dessa drivkrafter 
för att skapa ett fokuserat kunderbjudande och därigenom ett 
värde för koncernens intressenter.

Mission Att skydda 
värdesaker och ge 
trygghet i hemmet, på 
jobbet och på fritiden

Vision Att tillhandahålla 
bästa skyddet för 
värdesaker genom 
branschledande 
innovation

Safe Storage

Mission Att erbjuda 
kostnadseffektiva och 
säkra lösningar genom 
innovativa affärsmodeller

Vision Att leda och  
utveckla kundens framtida 
betalningscykel, genom 
att erbjuda bästa möjliga 
upptid och trygghet

Cash Management
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Skapat värde för intressenter

Vår verksamhet
Kunder

Koncernens omsättning representerar marknadsvärdet av det 
värde som Gunnebo levererar till sina kunder. Omsättning: 
5 128 Mkr

Aktieägare 

De vinster koncernen genererar kommer aktieägarna till godo 
genom utdelningar och ökat aktievärde. Utdelning: 92 Mkr

Leverantörer

Genom att ingå strategiska partnerskap med leverantörer i hela 
värdekedjan kan koncernen vara med och skapa arbetstillfällen 
som inte är relaterade till den egna verksamheten. Kostnader 
för material, transport, fordon, resor och andra kostnader:   
2 959 Mkr

Kredit

En långsiktig, hållbar soliditet och en ökad lönsamhet möjliggör 
starka och långvariga relationer med kreditgivare. Kostnader för 
kreditlöften och ränta: 55 Mkr

Våra medarbetare
Medarbetare (4 449)

Koncernen arbetar för att medarbetarna ska känna 
engagemang, motivation och ansvar genom att erbjuda 
personlig utveckling och möjligheter att växa professionellt 
inom organisationen. Denna bas gör det möjligt för 
medarbetarna att leverera värdeskapande lösningar till 
koncernens kunder. Ersättning och sociala avgifter till anställda, 
under leverantörer och konsulter: 1 789 Mkr

Vår påverkan
Samhälle

Koncernen ser det som ett viktigt uppdrag att skapa en hållbar 
och etisk affärsverksamhet där man strävar efter att minimera 
påverkan på miljön. Betald inkomstskatt: 80 Mkr

Genom att skapa affärsområden som är organiserade efter 
produkterbjudande, utformade efter kundbehov och försälj-
ningsmodell, kan de olika delarna av koncernen utveckla 
tydliga erbjudanden till sina respektive målgrupper. På detta 
sätt når Gunnebo framgångar på marknaden.

Mission Att tillhandahålla 
innovativa system för 
tillträdeskontroll, 
utformade för en intuitiv 
användarupplevelse

Vision Att forma 
framtidens hantering av 
personflöden

Entrance Control

Består av delar av koncer-
nens erbjudande som lokal 
integratör inom elektronisk 
säkerhet, brandsäkerhet 
och elektroniska varularm 
där varje del har en egen 
strategisk agenda

Integrated Security

Vision. Gunnebos vision är att vara en världs-

ledande leverantör av en säkrare framtid.

Mission. Koncernens mission är att skapa  

en säkrare värld. 
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Strategi

2016 utformade Gunnebo sin strategi för 
lönsam tillväxt. Denna strategi har tagit 
koncernen på en resa för att definiera 
kärnverksamheten. Under 2018 har det 
lett till ett antal stora förändringar i kon-
cernens organisation, hur den presen-
teras för marknaden och hur koncernen 
mäter framgång. 

Gunnebos övergripande strategi är att 
fokusera affären per produkterbjudande. 
Detta skifte gjordes i mitten av 2018, när 
affärsområdena skapades. Varje affärs-
område optimerar sin egen värdekedja 
genom försäljningsmodellen och efter 
kundens behov. Affärsområdena an-
svarar för sina egna resultat, vilka sätts i 
relation till marknadens utveckling. 

Strategiska aktiviteter 2018

Koncernen har vidtagit ett antal strategis-
ka åtgärder som stöder en affär organise-
rad efter produkterbjudande:

Affärsområdesstruktur
I juli tillkännagav Gunnebo en ny orga-
nisationsstruktur vilket innebar slutet för 
den tidigare matrisorganisationen. Detta 
gjordes för att göra det möjligt för varje 
affärsområde att skapa en tydlig organi-
sation med fullt resultatansvar.

Nytt sätt att rapportera
De nya affärsområdena återspeglas i 
Gunnebos rapportering och uppfölj-
ning av resultat. Som en följd av detta 
ändrades den externa segmentrappor-
teringsstrukturen under andra kvartalet 
2018 för att visa koncernens resultat per 
affärsområde. 

Avyttring av integratörsaffärer
Som ett led i arbetet med att definiera 
kärnverksamheten beslutade koncer-
nen att avyttra den lokala integratörs-
verksamheten i Frankrike, Belgien och 

Strategisk tidslinje
Som ett resultat av finanskrisen i början av 1990-talet skapade 
den svenska regeringen sex riskkapitalbolag med ansvar för att 
hålla ekonomin flytande genom att investera i svenska företag. 
Ett av dessa företag, HIDEF, gjorde ett stort antal förvärv inom 
säkerhetsområdet. Företaget blev noterat på den svenska 
börsen 1994 och tog ett år senare namnet Gunnebo från ett av 
de förvärv som det hade gjort.

1995–2005

Förvärv
Gunnebo fortsätter att 

förvärva säkerhetsföretag 
både i Sverige och 

utomlands.

2006–2008

Integration
Integrationssprogrammet 

”Gunnebo One” syftar till att 
samla de flesta av de bolag som 
har förvärvats under varumärket 

Gunnebo.

Aktieägarvärde  
Genom att leverera en hållbar, lönsam 
tillväxt genererar Gunnebo värde för 
aktie ägarna genom utdelningar och 
ökat aktievärde. Läs mer på sidorna 
56–62.

Nöjda kunder  
Genom att tillhandahålla produkter, 
tjänster och mjukvara som inger 
trygghet strävar Gunnebo efter att 
överträffa kundernas förväntningar. 
Läs mer på sidorna 14–31.

Engagerade medarbetare  
Gunnebo ger sina anställda möjlighet 
till personlig utveckling och till att växa 
i sin yrkesroll. Läs mer på sidorna 
37–40.

Hållbart företagande  
Gunnebo driver en hållbar och etisk 
verksamhet i hela värdekedjan. Läs 
mer på sidorna 32–36 och 41.

Strategiska prioriteringar
Koncernen har fyra strategiska prioriteringar:

Varje affärsområde har också fastställt sina 
egna strategiska prioriteringar. Läs mer på 
sidorna 14–31.

I koncernens strategi fastställs de prioriteringar som 
ska ge en lönsam tillväxt. Under 2018 gick Gunnebo 
över till en affärsområdesstruktur med fokus på 
produkterbjudande vilket ger koncernen möjlighet att 
utveckla tydliga erbjudanden till sina målgrupper.
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 2016–

Lönsam tillväxt
Gunnebo påbörjar sin resa mot lönsam tillväxt. Vid utgången av 2018 har 
strategin inneburit en omställning för att fokusera på produkterbjudandet, 

vilket resulterade i försäljningen av verksamheten i Frankrike, Belgien  
och Luxemburg. Detta ledde till nya finansiella mål och en ny organisation 

per affärsområde.

2009–2015

Utökad marknadsnärvaro
Gunnebo-koncernens övergripande vision är att vara en världsledande leverantör av 
en säkrare framtid. Efter bildandet av ett säljbolag i Kina 2010 fortsätter koncernen 

att öka sin närvaro på tillväxtmarknader genom etablering/förvärv av Gunnebo 
Brasilien (2011), Gunnebo Malaysia (2011), Hamilton USA (2012), Gunnebo Sydkorea 

(2013) och Sallén, Spanien (2015).

Luxemburg. Avyttringen slutfördes i december 2018. Under hösten 
har koncernen också avyttrat mindre delar av sin verksamhet inom 
Integrated Security i Spanien och Storbritannien.

Nya finansiella mål
Med ett tydligt fokus på produkterbjudandet genom affärsområden 
och en organisationsstruktur som stöder detta kommunicerade kon-
cernen sina nya finansiella mål i juli 2018. Målen fokuserar på tillväxt 
och lönsamhet per affärsområde, mätt som försäljningstillväxt och 
lönsamhet (EBITA). Därutöver har koncernen ett mål kring netto-
låneskulden i relation till EBITDA samt utdelningen i relation till netto-
resultatet. Båda dessa mål är relaterade till koncernens långsiktiga 
finansiella styrka. 

Fortsatt investering i digitalisering och mjukvaruplattformar
Mjukvara blir i allt högre grad den viktigaste konkurrensfördelen för 
flera av koncernens erbjudanden. Under 2018 har Gunnebo fortsatt 
att investera i en gemensam mjukvaruplattform samt i ny applikations-
mjukvara.

Uppdatering av Gunnebos varumärkes identitet
Under hösten har uppdateringen av Gunnebos varumärkesidentitet 
börjat genomföras. Detta inkluderade lanseringen av den nya webb-
platsen gunnebo.com, ny design för koncernens lokala webbplatser 
och ett gemensamt användargränssnitt för koncernens mjukvara.

2016

Minskning av komplexitet 
till två dimensioner

2018 juli

Affärsområden per produkterbjudande 
ger kundfokus längs hela värdekedjan

2015

Matrisorganisation i  
tre dimensioner

Vd och Koncernchef Henrik Lange kommenterar strategin
”Det första steget i strategin för lönsam tillväxt togs 2016 när vi minskade komplexiteten i vad som då var en tredimensionell 
matrisorganisation. Efter diskussioner i koncernledningen om de tre grundläggande frågorna om vilka vi är, var vi gör affärer 
och hur vi gör affärer var det tydligt att vi, för att kunna ta koncernen till nästa nivå av lönsam tillväxt, skulle ge upp matrisen och i 
stället driva vår verksamhet per produkterbjudande.”

Produktutveckling

Inköp

Tillverkning

Försäljningar

Leverans och installation

Service
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Mål och resultat
Gunnebos mål är de mål som styrelsen och koncernledningen 
anser vara mest relevanta för att säkerställa lönsam tillväxt och 
utveckling av en hållbar verksamhet.
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Definition: Tillväxt av nettoomsätt-
ningen, exklusive valutaeffekter, inklu-
sive organisk, förvärvad och avyttrad 
 omsättning.

Målet är att affärs områdena ska växa 
lika mycket som marknaden eller mer, 
i genomsnitt 5 procent per år.

Med fokus på de viktigaste affärs-
områdena kommer koncernen att vara 
bättre strukturerad för att fånga upp 
tillväxten på marknaden.

Definition: Rörelseresultat (EBIT) 
 exklusive jämförelsestörande poster och 
avskrivning samt nedskrivning av förvär-
vade immateriella tillgångar. Inga kostna-
der för koncerngemensamma funktioner 
är fördelade på affärsområdena.

Målet är att nå 10 procent EBITA eller 
mer, och öka både bruttotillväxten och 
marginalförbättringarna.

EBITA-mål som fastställs per affärs-
område kommer att säkerställa ett sär-
skilt fokus på förbättringsarbete.

Definition: Periodens utgående netto-
skuld exklusive pensionsförpliktelser 
dividerat med EBITDA för de senaste 
12 månaderna. Vid förvärv förväntas 
Nettolåneskulden/EBITDA att öka, för att 
sedan över tid återgå till en normaliserad 
nivå. 

En relation om mindre än 2,5 säker-
ställer koncernens finansiella styrka.

Finansiella mål
Gunnebos finansiella mål syftar till att bidra till en god avkastning 
för bolagets aktieägare och fokuserar på lönsam tillväxt.

Försäljningstillväxt Lönsamhet Nettolåneskuld/EBITDA

5 % >10 % <2,53 % 6,7% 3,5
Mål Mål MålUtfall 2018 Utfall 2018 Utfall 2018

Nettolåneskuld/EBITDAEBITAFörsäljningstillväxt
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Årlig utdelning, i procent av resultatet

Utdelning i procent av årets resultat

Energi och klimat

Minska användningen av el vid produktions -
enheter och stora försäljnings enheter

Alla större leverantörer följer  
koncernens uppförandekod

Alla större tillverkningsenheter 
 strukturerar sitt arbetsmiljöarbete i 
överens stämmelse med OHSAS 18001

Minska koldioxidutsläppen från 
tillverknings- och försäljningsenheter

Avfall

Öka återvinning av icke-farligt avfall  
i produktionen

Miljöstyrning

Alla tillverkningsenheter  
ISO 14001- certifierade

Definition: 30–50 procent av årets resultat 
för koncernen till aktieägarna.

Ökningen från 30–40 procent av årets 
resultat till 30–50 procent kommer att sä-
kerställa en god direktavkastning.

Fokuset på affärsområden kommer att ge 
en ökad lönsamhet som är tillräckligt stor 
för att både återinvestera i verksamheten 
och samtidigt öka utdelningsnivån till kon-
cernens aktieägare. 

Genom att säkerställa ett fokus på 
affärsområden kan koncernen förbättra 
lönsamheten och därmed även utdelningen 
över tid.

Icke-finansiella mål 2020
Gunnebos icke-finansiella mål antogs 2016, med 2016 som basår. 
Gunnebos icke- finansiella mål stöder en hållbar och lönsam tillväxt. 
Genom en långsiktig strategi för hållbarhet, med tydligt definierade mål, 
säkerställs att Gunnebos 4 500 anställda skapar ett hållbart och att-
raktivt erbjudande för koncernens kunder och samarbetspartner, vilket 
skapar värde för aktieägarna. Läs mer på sidorna 32–41.

Utdelning

Miljö

Försörjningskedja

Arbetsmiljö

8 %

15 %

20 %

8 %

100 %

100 %

100 %

2 %

2 %

6 %

0 %

100 %

70 %

88 %

Mål

Mål

Mål

Mål

Utfall 2018

Utfall 2018

Utfall 2018

Utfall 2018 
(föreslagen*)

*

Utdelning i procent av årets resultat

Minska koldioxidutsläppen från den 
egna fordonsparkens genomsnitt

30-50 % 32 %
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Varumärken

Förutom varumärket Gunnebo har Gunnebo-koncernen 
en stark portfölj av ytterligare varumärken som används till 
specifika produktlinjer på utvalda marknader. Koncernens 
varumärkesstrategi definierar profilen och positioneringen 
för vart och ett av dessa varumärken och avgör hur de ska 
användas för att generera mest värde.

Varumärket  
i praktiken

Gunnebo har deltagit i flera viktiga 
evenemang under 2018, särskilt 
Passenger Terminal Exhibition 
(PTE) i mars och IFSEC i juni.

PTE var ett utmärkt tillfälle för 
Gunnebo att bekräfta sin ledande 
position vad gäller processer för 
flygresenärer.  Besökare vid mon-
tern fick se hur en automatiserad 
hantering av passagerarflöden 
kan förbättra både flygplatsens 
effektivitet och passagerarnas 
upplevelse när de går genom 
terminalen.

På IFSEC, Europas största 
säkerhetsmässa, presenterade 
Gunnebo en rad säkerhets-
produkter, från snabbslussar till 
vändkors i fullhöjd, under ban-
derollen ”Take Control – Increase 
Flow & Minimize Risk”. 

Båda evenemangen är exempel 
på hur Gunnebo använder sin 
expertis för att ge kunderna insikt 
och vägleda dem för att hitta den 
bästa och mest effektiva säker-
hetslösningen för sin verksamhet. 

Affärsområde: Entrance Control samt 
delar av Cash Management, Safe 
Storage och Integrated Security

Erbjuder: Fullständigt sortiment för 
tillträdeskontroll, sluten kontanthantering 
och utvalda kontanthanteringsprodukter, 
automatiserade säkerhetsskåp och 
säkerhetsskåp för uttagsautomater, lokala 
erbjudanden inom integrerad säkerhet

Ursprung: 1764, Sweden

Viktiga marknader: Den globala marknaden

Varumärket Gunnebo
Gunnebo är namnet på en by i sydöstra 
Sverige. Här öppnades en liten smedja 
av Hans Hultman 1764 som sedan växte 
till ett stort metallbearbetningsföretag. 
När denna verksamhet förvärvades av 
ett riskkapitalbolag på 1990-talet valdes 
namnet Gunnebo för att representera 
det som blev Gunnebo-koncernen och 
Gunnebos varumärke inom säkerhets-
branschen.

Varumärkets värderingar

Gunnebo som varumärke är en lyhörd 
expert som vägleder sina kunder till att 
uppnå sina mål. Genom kompetens, 
erfarenhet och engagemang erbjuder 
Gunnebo insikt, trygghet och affärs-
mässig framgång. Tillsammans bygger 

dessa värden upp ett förtroende hos 
Gunnebos kunder och skapar därmed 
ett starkt och pålitligt varumärke.

Uppdaterad varumärkesidentitet

Under 2018 lanserades en ny identitet 
för Gunnebo-varumärket. En huvud-
symbol i den nya identiteten 
är ”Kunskapens G” som  är en variant 

av logotypen och  används för 
att representera Gunnebos roll 
som den ansvarstagande 

experten. Den nya varumärkesiden-
titeten har applicerats på mässor, i 
tryckt och digital media – framförallt på 
 Gunnebos webbplats, gunnebo.com 
som fick en ny design under sista kvar-
talet 2018.

Webbplats: www.gunnebo.com
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Affärsområde: Safe Storage

Erbjuder: Säkerhetsskåp, rörpostsystem

Ursprung: 1967, USA

Gunnebos portfölj: Sedan 2012

Viktig marknad: USA

Webbplats: www.hamiltonsecuritysolutions.com

Affärsområde: Safe Storage

Erbjuder: Säkerhetsskåp och valv

Ursprung: 1818, England

Gunnebos portfölj: Sedan 2000

Viktiga marknader: Asien, Europa

Webbplats: www.chubbsafes.com

Affärsområde: Integrated Security

Erbjuder: Elektroniska varularm och 
stöldskyddssystem för detaljhandeln

Ursprung: 1984, Sverige

Gunnebos portfölj: Sedan 2004

Viktiga marknader: Europa

Webbplats: www.gunnebogateway.com

Affärsområde: Integrated Security

Erbjuder: Områdesskydd för 
högriskanläggningar

Ursprung: 1951, Tyskland

Gunnebos portfölj: Sedan 2004

Viktiga marknader: Mellanöstern, 
Indien

Webbplats: www.elkosta.com

Affärsområde: Integrated Security

Erbjuder: Brandsäkerhetsutrustning

Ursprung: 1905, Indien

Gunnebos portfölj: Sedan 2000

Viktig marknad: Indien

Webbplats: Lanseras under 2019

Affärsområde: Safe Storage

Erbjuder: Säkerhetsskåp och valv

Ursprung: 1886, Sverige

Gunnebos portfölj: Sedan 1994

Viktiga marknader: 
Tillväxtmarknader

Webbplats: www.rosengrens.com

Affärsområde: Safe Storage

Erbjuder: Säkerhetsskåp

Ursprung: 1932, Indien

Gunnebos portfölj: Sedan 2000

Viktig marknad: Indien

Webbplats: www.steelage.com

Affärsområde: Cash Management

Erbjuder: Kontantdeponeringssystem

Ursprung: 1988, Spanien

Gunnebos portfölj: Sedan 2015

Viktiga marknader: Europa, 
Mellanöstern

Webbplats: Lanseras under 2019

Varumärkesportfölj
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Erbjudande
Gunnebo-koncernen är en global leverantör av säkerhetslösningar där 
kärnerbjudandet är fokuserat på fyra affärsområden: Safe Storage,  
Cash Management, Entrance Control och Integrated Security.

Skapar en 
effektiv och säker 

kontantcykel

Skyddar värdefulla 
föremål från inbrott, 
brand och explosion

Cash Management 

Safe Storage

21 %

36 %

av koncernens omsättning

av koncernens omsättning
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Består av flera lokala 
integratörsaffärer

Kontroll av tillträde vid 
viktiga entrépunkter

Integrated Security

Entrance Control

23 %

20 %

av koncernens omsättning

av koncernens omsättning
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Gunnebos verksamhet är organiserad i fyra affärsområden: Safe Storage,  
Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. Genom  
dessa kan koncernen utveckla och leverera ett tydligt kunderbjudande.

Integrated Security 
Utgörs av flera lokala integratörsaffärer inom elektronisk 
säkerhet, brandsäkerhet och elektroniska varularm. 

VarumärkenAffärsområde

Affärsområden

Safe Storage 
Erbjuder lösningar som skyddar data, kontanter och andra 
värdesaker från dataintrång, inbrott, brand och explosion  
samt säkerställer att lagstiftningen efterlevs. 

Cash Management 
Erbjuder lösningar som underlättar flödet av kontanter och 
relaterad information i ekosystemet mellan detaljhandeln, 
värdetransportföretag och banker med en mjukvaruplattform  
som bas.

Entrance Control 
Erbjuder lösningar som skyddar människor, tillgångar och 
byggnader genom att kontrollera tillträdet med hjälp av 
passage spärrar och detekteringssystem.
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2018 2017

Nettoomsättning, Mkr 1 164 1 228

Försäljningstillväxt, % –5 –6

EBITA, % 0,1 8,7

 

Andel av försäljningen NyckeltalFörsäljning per region

2018 2017

Nettoomsättning, Mkr 1 826 1 708

Försäljnings tillväxt, % 4 –8

EBITA, % 8,3 7,4

 

2018 2017

Nettoomsättning, Mkr 1 090 1 031

Försäljningstillväxt, % 2 8

EBITA, % 11,2 11,6

 

2018 2017

Nettoomsättning, Mkr 1 048 894

Försäljningstillväxt, % 13 10

EBITA, % 16,8 16,2

 

36 % EMEA 
 Asia-Pacific 
 Americas  

26 % 57 %

17 %

21 % EMEA 
 Asia-Pacific 
 Americas  

8 % 70 %

22 %

20 % EMEA 
 Asia-Pacific 
 Americas  

32 % 54 %

14 %

23 % EMEA 
 Asia-Pacific 
 Americas  

21 % 47 %

32 %
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Affärsområde 

Safe Storage

Safe Storage erbjuder lösningar som skyddar 
data, kontanter och andra värdesaker från 
dataintrång, inbrott, brand och explosion samt 
säkerställer att lagstiftningen efterlevs. 

Tack vare anrika varumärken som Chubbsafes, Hamilton, Steelage och 
Gunnebo har koncernens certifierade och ocertifierade säkerhetsskåp, 
brandsäkra skåp, säkerhetsskåp för uttagsautomater, valv, valvdörrar, 
bankfack och elektroniska lås gett kunderna trygghet i århundraden.

Koncernens medarbetare tillhör världens ledande experter inom 
säker förvaring. De flesta produkter är certifierade av fristående certi-
fieringsorgan vilket garanterar en specifik nivå av skydd mot inbrott, 
brand eller sprängämnen. Eftersom det inte finns någon global certi-
fieringsstandard certifierar Gunnebo sina produkter i enlighet med de 
mest betrodda regionala normerna, till exempel EN i Europa, UL i USA 
och BIS i Indien. Oberoende certifiering är viktigt för kunderna eftersom 
den fungerar som ett erkänt klassificeringssystem som överensstämmer 
med lokala försäkringsregler.

Försäljningsutveckling 2018

För helåret 2018 visade Safe Storage en försäljningstillväxt om 4 procent 
(–8), där marknaden växer i snitt 6 procent om året. Den positiva 
försäljningsutvecklingen kommer från en bra nivå på försäljningen till 
banker och av säkerhetsskåp till globala tillverkare av bankomater. 
Koncernens lösning för automatiserade bankfack, SafeStore Auto, 
hade en god försäljning under året och försäljningen till nya sektorer 
utvecklades väl. Ett exempel är säkerhetsskåp som skyddar mot elektro-
magnetiska pulser (EMP) som erbjuds till sektorer inom cybersäkerhet.  
Även bra nivåer på försäljningen till indiska pantbanker och en överlag 
positiv utveckling inom återförsäljarnätverken i Europa, Americas och 
Kina har alla bidragit till den positiva tillväxten. 

För helåret rapporterade affärsområdet en EBITA-marginal om 8,3 
procent (7,4). Marginalförbättringen förklaras av försäljningstillväxten 
och resultatet av långsiktiga produktivitetsåtgärder. 

Marknaden för säker förvaring  

Marknaden för säker förvaring är mycket fragmenterad med ett fåtal 
 aktörer som verkar på mer än en kontinent. Också vad gäller erbju-
dandet är marknaden fragmenterad och den innehåller allt från pro-
dukter med hög säkerhetsklassning till enkla säkerhetsskåp av metall. 
Det totala marknadsvärdet uppskattas till cirka 32 Mdkr och den årliga 
 marknadstillväxten uppskattas till 6 procent fram till 2022.* Gunnebo 
uppskattar sin globala marknadsandel till 7 procent. Större delen  
av  koncernens försäljning sker i det övre marknadssegmentet där 
Gunnebo är en av få globala aktörer och marknadsledare.

*Källa: Global Safes & Vaults Market 2018-2022

Marknaden för 

säker förvaring

• Fånga upp tillväxt genom den nya 
organisationen med affärsområden 
per produkterbjudande

• Kunddriven innovation

• Vara ett stöd för bankkunderna i 
deras förändringsprocesser

• Utveckla affären inom nya, 
växande marknadssegment

• Utveckla lösningar inom 
cybersäkerhet

• Erbjuda kompetens inom säkerhet 
och skydd av högriskanläggningar

• Ökad efterfrågan på säkerhetsskåp 
och valv för att skydda värdesaker, 
särskilt utanför banksektorn

• Förändrade behov av vad personer 
och företag vill skydda 

• It-säkerhet får ökad betydelse 

• Produkter för säker förvaring 
får inbyggd teknik för ökad 
anslutningsbarhet

• Större oro för säkerheten på grund 
av terrorhot för offentliga platser 
och högriskanläggningar

Beräknad årlig  
marknadstillväxt

Drivkrafter och trender

Gunnebos strategi

6 %
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Vad gäller kundsegment kommer marknadstillväxten från den 
offentliga sektorn (skolor, sjukhus och högriskanläggningar), 
bostäder, kontor, logistik och detaljhandel. Från ett produktperspektiv 
är säkerhetsskåp för förvaring av kontanter, valv och valvdörrar, 
vapenskåp, samt säkerhetsskåp i allmänhet de kategorier som 
tillväxten på marknaden förväntas komma ifrån. Geografiskt sett 
kommer marknadstillväxten att komma från alla områden där Asien 
förväntas ha den starkaste tillväxten.

Varje år produceras över 150 000 säkerhetsskåp för uttags-
automater i världen. Det här är en marknad som beräknas ha en 
årlig tillväxt på drygt 2 procent fram till 2022. Tillväxten kommer från 
ersättningar och uppgraderingar samt nya installationer. Ungefär 
1 av 5 säkerhetsskåp för uttagsautomater som tillverkas i världen 
levereras av Gunnebo.

Ledande position inom produkter och mjukvara

Kunderna har ett ökat behov av att även göra lösningarna för 
säker förvaring intelligenta. Idag finns det mycket sofistikerade 
krav på hur denna anslutningsbarhet inte bara ska uppfylla de 
högsta säkerhetsstandarderna utan också ge effektivitetsvinster 
till verksamheten. 

Under 2018 lanserade Gunnebo ett nytt digitalt lås, KelNet. 
Låset möjliggör fjärrstyrning i realtid av säkerhetsnätverk, hantering 
av engångskoder och krypterad kommunikation. Det är det första 
elektroniska låset som är EN1300 D-certifierat av ECB•S för 
att kommunicera data med högsta säkerhet, vilket säkerställer 
konfidentialitet, autentisering, integritet och tillgång till systemdata. 

Hur kommer omsättningstillväxten och lönsamheten 
att förbättras inom Safe Storage?

//   Stefan Syrén, SVP för affärsområde Safe Storage

Vision. Att tillhandahålla bästa skyddet för 

värdesaker genom branschledande innovation.

Mission. Att skydda värdesaker och ge 

trygghet i hemmet, på jobbet och på fritiden.

Vi har påbörjat en resa där kundfokus och engagemang är 

utgångspunkten i allt vi gör. Nyckeln till framgång kommer att 

vara innovation och att utöka vårt erbjudande till nya segment 

och nya geografiska områden. Vi kommer också att förenkla 

försörjningskedjan för att få konkurrenskraftiga ledtider och på så 

sätt få en mer effektiv struktur på rörelsekapitalet. Med detta får 

vi också en tydlig marknadsstrategi på plats. Det här är bara de 

första stegen i en förändringsprocess som kommer att ta lite tid. 

Belöningen? Nöjdare kunder och förbättrad lönsamhet.



20   

Gunnebo Årsredovisning 2018 / Erbjudande

32 Mdkr

Uppskattat  
marknadsvärde

6 %

7%

4 %

36 %

Beräknad årlig 
marknadstillväxt 

Global 
marknadsandel 

Försäljningstillväxt 2018

Andel av koncernens 
försäljning

Marknadssegment 

Bank, offentlig sektor (skolor, sjukhus, 
högriskanläggningar), bostäder, (värde-
saker, internetleveranser, dataskydd), kontor 
(IT- utrustning och servrar, skydd av infor-
mation), detaljhandel (speciellt butiker som 
säljer lyxvaror), logistik (stöldbegärligt gods, 
 narkotikaklassade läkemedel), lager för varor 
med högt värde eller hög risk (till exempel 
läkemedel)

Tillverkningsenheter

Doetinchem (NL), Markersdorf (DE), 
 Cincinnati (USA), Jakarta (ID), Halol (IN)

Nyckelkunder

Europa: Barclays, Bank of Mozambique, 
Bank of Tanzania, BNP, Danske Bank, 
 Europent, Forex, ING, Nordea, SEB, South 
African Reserve Bank, Stanbic, Swedbank

Mellanöstern: Central Bank of Kuwait, 
 Central Bank of Oman, Saudi Monetary 
 Authority, Standard Chartered Bank, First 
Gulf Bank, NCB Bank, ADCB, Land Mark,  
Al Shaya retail groups

Asia-Pacific: Public Bank Berhad, OCBC 
Bank Berhad, Standard Chartered Bank, 
Axis Bank, HDFC Bank, IDBI Bank, State 
Bank of India, ICICI Bank, Canara Bank

Americas: CIBC, RBC, HSBC, Scotiabank, 
Compass/BBVA, Bank of America, HSBC, 
JP Morgan Chase, Key Bank, CitiBank, TD 
Bank, Wells Fargo, Fifth Third Bank

Huvudkonkurrenter 

Aipu, Diebold Nixdorf, FireKing, Godrej, 
 Ferrimax, Liberty, Promet, Senty Safe,  
 Robur, Phoenix Safes, MS Protect,  
Fuji Seiko,  Wertheim

Försäljningsmodell 

Direktförsäljning av komplexa system och 
projekt. Indirekt försäljning via distributörer 
för säkerhetsskåp. Service kommer göras 
med egna resurser och partners, beroen-
de av kundens behov och typ av produkt. 
OEM-försäljningen sker direkt (främst säker-
hetsskåp för uttagsautomater).

Produktnyhet
Under 2018 har SafeStore 
Auto-familjen utökats med 
Maxi Cargo. Nytillskottet 
i familjen integrerar stora 
förvaringsboxar för förvaring 
av skrymmande saker 
som högar av dokument, 
stora värdesaker och 
större mängder samlarföremål. Förvaringsboxarna kommer i flera olika 
storlekar och Maxi Cargo kan hantera boxar som väger upp till 50 kg.

Fakta Safe Storage
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Bakgrund
Mannapuram Finance Ltd (MAFIL) är ba-
serat i Kerala i Indien och är en ledande 
pantbank med över 4 000 kontor i 28 del-
stater i hela landet. Verksamheten har mer 
än 25 000 anställda och förvaltar tillgångar 
med ett värde på cirka 2 miljarder euro.

Under de kommande åren hoppas MAFIL 
bli en ledande aktör inom sektorn för finan-
siella tjänster med produkter som sträcker 
sig från bostadslån till fordonsfinansiering 
för att komplettera kärnverksamheten.

Gunnebo har utvecklat en god relation 
till MAFIL sedan starten av produktleveran-
ser för säker förvaring till företaget 2008 
när MAFIL gick in i en mycket expansiv 
period. Under en fyraårsperiod levererade 
 Gunnebo högsäkerhetsklassade skåp och 
dörrar till över 2 000 kontor. 

Utmaning
Hanteringen av så stora guldvolymer med-
för uppenbara säkerhetsrisker, så att säkra 
tillgångarna mot väpnade rån är en viktig 
prioritering för MAFIL.

Alla pantbanker har någon gång blivit 
utsatta för rån eller inbrott. Ett vanligt till-
vägagångssätt är att rånarna går in på ett 
kontor, neutraliserar säkerhetssystemet, 
tvingar en anställd att öppna säkerhets-
skåpen under vapenhot och sedan flyr med 
guldet. Rånet tar inte mer än 10 minuter. 

Under åren har MAFIL investerat i 
säkerheten för sina kontor, till exempel 
dag- och nattvakter, CCTV-övervakning 
och fjärrövervakning. Trots dessa åtgärder 
utsattes MAFIL fortfarande för rån och 
behövde minska sina guldförluster.

Efter en grundlig analys drog man 
slutsatsen att förlusterna skulle kunna 
minimeras – eller till och med stoppas helt 
– om låssystemet i MAFIL:s säkerhetsskåp 
ändrades. Guldet förvarades i lådor inuti ett 
säkerhetsskåp och alla lådor kunde öppnas 
samtidigt med en lådnyckel. Detta gjorde 
att en större mängd guld kunde tas ut på 
kort tid vilket innebar en allvarlig risk för alla 
MAFIL:s kontor.

Lösning
Gunnebo presenterade en anpassad lös-
ning för MAFIL för att komma till rätta med 
detta problem. Sälj- och designteamet 
hade ett nära samarbete med kunden för 
att komma fram till flera genomförbara 
koncept. Parametrar som hantering, för-
packning, transport och installation beak-
tades innan den bästa lösningen valdes. 
Ett MAFIL-team bjöds även in till Gunnebos 
tillverkningsanläggning i Halol för att prata 
med låsexperter. 

Efter denna rigorösa process blev den 
slutliga lösningen att komplettera samtliga 
MAFIL:s installerade säkerhetsskåp från 
Gunnebo med ”säkerhetslådor”. Säker-

hetsskåpens lådor utrustades med en 
specialdesignad låsmekanism som gör att 
endast en låda kan vara öppen åt gången. 
Dessutom kan nyckeln inte tas bort från en 
låda som inte är helt stängd och låst. 

Resultat
Förutom att säkerheten för företagets med-
arbetare och tillgångar har förbättrats, har 
Gunnebos lösning också lett till kostnads-
minskningar eftersom MAFIL har kunnat 
minska antalet beväpnade vakter vid sina 
kontor.

Överlag har MAFIL varit mycket nöjda 
med designen och den snabbhet med 
vilken arbetet utfördes, så nöjda att säker-
hetsskåpen har gjorts till standard, vilket 
innebär att 600 nya enheter kommer att 
installeras i MAFIL:s nätverk.

// Mannapuram Finance Ltd, Indien

Design och snabbt 
verkställande en 
vinnande formel

Kundcase
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Affärsområde 

Cash Management

Effektiv kontanthantering handlar om att minska 
detaljhandelns kostnader för hantering av sedlar 
och mynt. Det handlar också om att hjälpa 
värdetransportföretag att utöka sitt erbjudande till 
detaljhandeln genom att tillhandahålla mjukvara, 
hårdvara och tjänster som ökar effektiviteten och 
säkerheten i hela kontantflödet.

Kontanthanteringen kan ses som ett ekosystem mellan detaljhandeln, 
banken, värdetransportföretaget och slutkunden. Gunnebos kontant-
hanteringslösningar är utformade för att underlätta flödet av kontanter 
och relaterad information i detta ekosystem med en mjukvaruplattform 
som bas. 

Valet av en kontanthanteringslösning från Gunnebo kommer inte 
bara att förbättra säkerheten på de platser där kontanter hanteras 
– det kommer att göra hela kontanthanteringskedjan mer effektiv. En 
effektivare kontanthantering skapar värde för alla inblandade parter, 
särskilt för detaljhandeln, vars ansvar för kontanthantering har ökat 
under årens lopp.

Gunnebos portfölj består av lösningar för insättning, uttag och 
återvinning av sedlar och mynt, kuvert- och myntrullsystem, sluten 
kontanthantering, rörpostsystem, applikations- och övervakningsmjuk-
vara samt tjänster. Med den här portföljen kan Gunnebo betraktas 
som en leverantör med ett brett erbjudande för värdetransportföretag, 
banker och detaljhandeln, för såväl lösningar vid kassaplatsen som på 
uppräkningskontoret. 

Försäljningsutveckling 2018

För helåret 2018 hade Cash Management en försäljningstillväxt om 
2 procent (8). Tillväxten kom från en stark försäljning av sluten kontant-
hantering, SafePay, i Norden och en god utveckling av försäljningen 
genom värdetransportföretag på flera europeiska marknader samt i 
Mellanöstern. Även försäljningen av lösningar för kontanthantering i 
Australien hade en god utveckling under året.  

Affärsområdet rapporterade en EBITA-marginal om 11,2 procent 
(11,6), där utvecklingen främst förklaras av produktmix och valuta. 

Marknaden för kontanthantering  
Cirka 85 procent av de globala transaktionerna görs med kontanter. I 
Europa är siffran 60 procent. Antalet sedlar och mynt i omlopp växer 
i de flesta valutor, och sedlar i mindre valörer används fler gånger per 
år än någonsin tidigare. 

Samtidigt fortsätter trenden där bankerna inte längre har sitt hu-
vudfokus på att hantera kontanter, vilket leder till att hanteringen 
out sourcas till värdetransportföretagen. Med detta blir kostnaden 
till största delen ett ansvar för detaljhandeln. Det ställer nya krav på 

Detaljhandels-

marknaden för 

 kontanthantering

• Tillhandahålla hårdvarulösningar 
som är optimerade efter riskprofil, 
typ av butik, kontantanvändning 
och värdetransportprocess 

• Tillhandahålla programvaru-
lösningar som integrerar 
data från kassasystemet 
med kontantsystem, andra 
betalningssystem och 
värdetransportföretag, vilket 
möjliggör fullständig avstämning 

• Tillsammans med samarbets-
partner erbjuda kostnadseffektiva, 
kompletta kontantservicelösningar 
som omfattar provisorisk 
kredit och övervakning av hela 
kontantcykeln

• Bedrägeri- och stöldskydd 

• Kassahantering 

• Arbetskrafts-, process- och 
kassaflödesoptimering

• Förbättrad kundupplevelse 

• Integrering av betalningssystem 

• Mobila lösningar och mobil teknik

Beräknad årlig  
marknadstillväxt

Drivkrafter och trender

Gunnebos strategi

5 %
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 detaljhandeln att förbättra processerna kring kontanthanteringen, 
både av säkerhetsskäl och kostnadsskäl.

Kontanthanteringen i detaljhandeln sker fortfarande i stor utsträck-
ning manuellt, och det har ännu inte skett något större genombrott 
vad gäller lösningar för effektiv kontanthantering. USA är den mark-
nad som har den största installerade basen av kontanthanterings-
utrustning, och här är marknadspenetrationen 12 procent. 

När det gäller vilka lösningar som används verkar detta vara 
geografiskt betingat. Backoffice-deponeringslösningar dominerar i 
Nord- och Sydamerika medan ett mer varierat utbud av produkter för 
kontantautomatisering används i Europa och Mellanöstern. Oavsett 
vilken lösning som används kommer en butikskedja att behöva olika 
lösningar för olika typer av butiker, vilket också gör att det krävs en 
mjukvara som kopplar samman alla produkter. 

På en marknad där hårdvaran för deponeringslösningar i viss ut-
sträckning blivit en standardvara är det i allt högre grad mjukvaran 
som skiljer leverantörerna åt.

Vad gäller konkurrens är marknaden för kontanthantering fort-

farande fragmenterad med väldigt få globala aktörer. Den globala 
marknaden har ett beräknat marknadsvärde på cirka 15 Mdkr årligen, 
med en årlig marknadstillväxt på 5 procent till 2020. Gunnebo upp-
skattar sin marknadsandel till 9 procent.

Ledande position inom produkter och mjukvara

Förutom den breda produktportföljen är mjukvara en av Gunnebos 
starkaste konkurrensfördelar inom kontanthantering – för såväl app-
likationen som för övervakning, distanshantering och service. På en 
marknad där hårdvaran i allt högre utsträckning blir en standardvara 
håller mjukvaran snabbt på att bli det viktigaste sättet att differentiera 
sig. Därför har Gunnebo fortsatt att investera i sin mjukvaruplattform 
under 2018. 

Bland annat lanserade koncernen EMA – en egenutvecklad appli-
kationsplattform som möjliggör säker kontroll över enheter och data-
hantering. EMA kan hantera upp till 12 valutor i samma transaktion, 
är flerspråkig, har ett anpassningsbart arbetsflöde och är enkel att 
integrera med andra enheter. 

På vilket sätt kommer den nya organisationen  
med affärs områden att öka försäljningen inom 
Cash Management?

Vi kommer att kunna leverera ett bättre kundvärde till 

såväl samarbetspartners som till slutkund eftersom vi 

nu har dedikerade säljare på marknaden – säljare som 

är branschexperter. Den nya strukturen gör det också 

möjligt att organisera vår kunskap utefter en strategi som 

är fokuserad på ett antal utvalda marknadssegment. 

Tillsammans kommer detta att generera lönsam tillväxt. 

//    Tomas Wängberg, SVP affärsområde Cash Management 
Efterträddes av Christian Weisser i februari 2019

Vision. Att leda och utveckla kundens framtida 

betalningscykel genom att erbjuda bästa 

möjliga upptid och trygghet.

Mission. Att erbjuda kostnadseffektiva och 

säkra lösningar genom innovativa affärsmodeller.
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Marknadssegment 

Detaljhandel, bank, andra företag som 
 hanterar kontanter

Tillverkningsenheter

Binefar (ES), Cincinnati (US), Jakarta (ID), 
SafePay Contract Manufacturing (SE)

Nyckelkunder

Europa: Aldi, Auchan, Autogrill, BNP 
 Paribas, Bijenkorf, BP, Carrefour, COOP, ICA, 
ING Bank, Intermarché, Lidl, Metro Group, 
Preem, Rabobank, Shell, Spar, Swedbank, 
Tokheim, Total, Vodacom, Woolworths

Americas: Autozone, Costco, Cencosud, 
Citysuper, C&A, Carrefour, fnac, Grupo 
 Commercial Control, Lojas Americanas, TIM, 
Raia Drogasil, Riachuelo, Sobeys, Walmart 
(BR), Walmart (US)

Asia-Pacific: Coles, Hungry Jacks,  Reliance, 
Richemont, Vietin Bank, Wolworths, Z-energy

Huvudkonkurrenter 

Glory, Tidel, Suzohapp, Arca, Diebold 
 Nixdorf, Cash Guard

Försäljningsmodell 

Till bankkunder: Direkt, med samarbets-
partners och/eller värdetransportföretag 

Till detaljhandelskunder: Direkt, med 
 samarbetspartners, värdetransportföretag 
och banker 

15 Mdkr

Uppskattat  
marknadsvärde

5 %

9 %

2 %

21%

Beräknad årlig 
marknadstillväxt 

Global 
marknadsandel 

Försäljningstillväxt 2018

Andel av koncernens 
försäljning

Produktnyhet
Under 2018 lanserade 
Cash Management Safe-
Recycling RS8 – en snabb, 
effektiv och precis lösning 
för recirkulering av kon-
tanter. RS8 integrerar en 
sedel- och myntläsare i 
en lösning med förbättrad 
kapacitet vad gäller både volym 
och tid det tar att lämna ut växel. Till-
sammans med mjukvaran Cash Control kan 
verksamheter få kontroll över nivåerna av kontanter 
i realtid och på distans.

Fakta Cash Management
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Bakgrund
Ten Brink Food är en franchise- butik 
som ägs av detaljhandelskedjan 
 Jumbo Supermarkten som driver 
nästan 600 butiker i Nederländerna. 
En marknadsandel på 19 procent gör 
den till näst största snabbköpskedjan 
i landet.

Franchisetagaren Edwin Ten Brink, 
ägaren av Ten Brink Food, driver två 
butiker: en i Alphen aan de Rijn och en 
i Haag. Med sina 2 500 kvadratmeter 
är båda butikerna stora med neder-
ländska mått mätt och har ett brett 
sortiment.

Samarbete
Ten Brink var tidigt ute med en lösning 
för helt sluten kontanthantering när han 
lät Gunnebo installera SafePay i sin butik i 
Alphen aan de Rijn 2007. De främsta driv-
krafterna var att förbättra kundservicen och 
säkerheten.

Sedan dess har Ten Brink blivit en stor 
förespråkare för att använda sluten kon-
tanthantering i syfte att skapa en säker 
butiksmiljö och ett säkert arbetsklimat. Han 
har hållit presentationer om fördelarna och 
gjort det till en integrerad del av sin butiks-
design.

Pris för säkerhet
2018 uppmärksammades Edvin Ten Brink 
för det säkerhetskoncept han har tillämpat 
i sin butik i Alphen aan de Rijn.  

Det årliga ”Wel-zo-veilig”-priset för de-
taljhandeln delades ut av det nederländ-
ska justitie- och säkerhetsdepartementet 
och Centrum för brottsförebyggande och 
 säkerhet (CCV).

Gunnebos SafePay-lösning är en central 
del av Ten Brinks vinnande koncept som 
delvis uppmärksammades för användning-
en av innovation för att förebygga brott.

”Det slutna betalningssystemet SafePay 
försvårar för rånare”, säger Ten Brink. ”Vi 

har inte längre några kontanter i kassan. 
Systemet består av lådor med bankvalvs-
standard som är förankrade i golvet. För-
utom att vara säkert gör det också att min 
personal sparar tid.”

Säkerhetskonceptet innefattar även att 
analysera inspelningar från övervaknings-
kameror och använda dem för att utbilda 
personalen. Dessutom används ansikts-
igenkänning för att hålla kända brottslingar 
borta från affären, och förändringar av buti-
kens layout har begränsat antalet platser 
där kunder kan komma in i affären. Slut-
ligen har det också varit viktigt att ha ett 
nära samarbete med den lokala polisen. 

// Ten Brink Food, Nederländerna 

SafePay del av vinnande 
säkerhets koncept inom 
detaljhandeln

Kundcase



26   

Gunnebo Årsredovisning 2018 / Erbjudande

Affärsområde 

Entrance Control

Affärsområdet Entrance Control fokuserar på 
att skydda människor, tillgångar och byggnader 
genom att kontrollera tillträdet med hjälp av 
passagespärrar och detekteringssystem.

Gunnebo har ett brett utbud av slussar för tillträdeskontroll som 
SpeedGates, vändkors, rotationsgrindar, entrégrindar, säkerhets-
slussar och säkerhetskaruseller för att styra flödet av människor in 
i, ut ur och inne i en anläggning. Detta inkluderar lösningar som är 
särskilt avsedda för kontorsbyggnader, högriskanläggningar, kollek-
tivtrafiknätverk (biljettkontrollgrindar) och flygplatser (automatiserade 
envägs slussar, immigrationsslussar och kontroller som sker före säker-
hetskontrollen). Dessutom erbjuder Gunnebo högsäkerhetslösningar 
för yttre områdesskydd i vissa geografiska områden.

Genom detta erbjudande kan Gunnebos kunder tillåta ett jämnt 
flöde av människor, samtidigt som den säkerhetsnivå som krävs upp-
rätthålls. Kunderna kan dra nytta av minskade köer och snabbare ge-
nomströmning av användare/passagerare samt får en kompakt lösning 
som kan anpassas för att komplettera den omgivande arkitekturen.

Fortsatt lönsam tillväxt

För helåret 2018 uppvisade affärsområdet en stark tillväxt på 13 
procent (10), på en marknad som växer cirka 5 procent per år. Den 
goda försäljningsutvecklingen är huvudsakligen relaterad till globalt 
ökade investeringar i kollektivtrafik, att flygplatser har börjat använda 
lösningar för att automatisera flödet av passagerare samt en växande 
marknad för tillträdeskontroll vid kontorsbyggnader utanför Europa. 
 EBITA-marginalen ökade till 16,8 procent (16,2) där förbättringen för-
klaras av en stark försäljningstillväxt och produktivitetsförbättringar.

Marknaden för tillträdeskontroll 

Marknaden för tillträdeskontroll av fotgängare domineras av en hand-
full globala aktörer, av vilka Gunnebo är en. Den årliga marknadstillväx-
ten uppskattas till cirka 5 procent fram till 2021 på en marknad som är 
värd 7 Mdkr. På denna marknad har Gunnebo en marknadsandel på 
13 procent, och är därmed den näst största aktören globalt sett.

Geografiskt sett förväntas tillväxten komma från Asien, Mellanöstern 
och Afrika. Även mogna marknader i Europa och Americas förväntas 
ha en god till växt de närmaste åren.

Vad gäller kundsegment drivs tillväxten globalt av urbanisering där 
flygplatser, tunnelbanor och busstransportsystem (BRT) är de segment 
som förväntas ha den högsta ökningen av efterfrågan. Även segment 
som kontorsbyggnader, arenor, utbildning och sjukhus förväntas ha en 
god tillväxt.*

*Källa: IHS, 2018

Marknaden för 

tillträdeskontroll

• Brett erbjudande av produkter för 
tillträdes- och flödeskontroll samt 
högsäkerhetsklassade lösningar 
för yttre områdesskydd

• Specialanpassade produkter för 
flygplatser och tunnelbanor med 
fokus på integrerade lösningar, 
prestanda och tillförlitlighet

• Skalbar tillverkningskapacitet för 
att kunna leverera stora projekt 
med korta ledtider 

• Ergonomiskt utformade produkter

• Enkel integration med 
tredjepartslösningar 

•  Mjukvaruplattform för 
flödeshantering för att förbättra 
den operationella effektiviteten

•  Städernas växande befolkning 
driver utvecklingen av system för 
tunnelbanor och stadsbussar 

• Ökande volym av flygpassagerare

• Växande hot från terrorism och 
brottslighet – faktiskt och upplevt 

• Behov av att skydda viktig 
infrastruktur som kraftverk, 
flygplatser och militära 
anläggningar

• Behov av att skydda kommersiella 
och offentliga byggnader

Beräknad årlig  
marknadstillväxt

Drivkrafter och trender

Gunnebos strategi

5 %
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Ledande position inom produkter och mjukvara

Affärsområdet har en genomgående mycket konkurrenskraftig pro-
duktportfölj och är i topp-tre på den globala marknaden för tillträdes-
kontroll av fotgängare. 

Under 2018 lanserade Entrance Control en ny elektronisk plattform 
där det är enkelt att integrera den teknik som kunden själv väljer och 

även att ansluta grinden eller slussen till fjärrövervakning. Leveranser 
som innehåller den nya tekniken har redan gjorts och gett mervärde 
till kunderna. Till exempel är 140 grindar som finns installerade på 
svenska flygplatser nu anslutna till fjärrövervakning.

Hur säkerställer du fortsatt tillväxt inom 
affärsområdet Entrance Control?

Konkurrenskraft, innovation och att vara marknadsledande är 

nycklarna till framgång för Entrance Control. Vi arbetar hårt med 

konkurrenskraften på våra standardprodukter. Samtidigt vill vi 

vara den globala referensen på marknaden för tillträdeskontroll, till 

exempel när det gäller mjukvaruintegration. Dessutom utvärderar 

vi ständigt hur vi kan utveckla vårt erbjudande vad gäller 

produkt och geografi. Organiskt, men potentiellt också 

genom förvärv eller partnerskap. Allt för att fortsätta 

leverera lönsam tillväxt.

//   Robert Hermans, SVP affärsområde Entrance Control

Vision. Att forma framtidens hantering av 

personflöden.

Mission. Att tillhandahålla innovativa system  

för tillträdeskontroll som är utformade för en 

intuitiv användarupplevelse.



28   

Gunnebo Årsredovisning 2018 / Erbjudande

Marknadssegment 

Offentliga och kommersiella byggnader, 
arenor, högriskanläggningar, tunnelbanor, 
flygplatser

Tillverkningsenheter 

Lavis (IT), Kunshan (CN)

Nyckelkunder  

Europa: DHL, Lloyds of London, Lon-
don Stock Exchange, Siemens Building 
 Technologies, Swedavia Airports, The Shard, 
UN –UNHCR, Zurich Insurance

APAC: International Tower, Melbourne metro, 
Microsoft headquarters, Shenzhen Pudong 
International Airport, Virgin, Active Fitness 
Thailand, Bali Airport, MCC Building

Americas: Empire State, Mexico City Metro, 
Montreal metro, Orlando airport, Samsung 
Toronto, The Bow 

Mellanöstern: Bahrain national  stadium, 
Grand Egyptian museum, Hamad 
 International Airport, Muscat airport Waiting, 
ONE JLT Tower

Huvudkonkurrenter

Alvarado, Automatic Systems, Boon 
Edam, Dormakaba, Magnetic Autocontrol 
(FAAC-gruppen), Integrated Design Limited 
(IDL)

Försäljningsmodell  

90 procent indirekt genom systemintegra-
törer och  distributörer, 10 procent direkt till 
slutkund

Modulär plattform
Under de senaste två 
åren har Entrance Control 
arbetat med modulära 
plattformar, vilket ger flera 
fördelar. I stället för att designa 
en unik produkt varje gång används 
byggstenar. Vid utveckling av en ny 
produkt kombineras byggstenarna, vilket kortar 
ledtiden till marknaden och ger stordriftsfördelar 
eftersom det då går att köpa in större volymer av 
komponenter. 

7 Mdkr

Uppskattat  
marknadsvärde

5 %

13 %

13 %

20 %

Beräknad årlig 
marknadstillväxt 

Global 
marknadsandel 

Försäljningstillväxt 2018

Andel av koncernens 
försäljning

Fakta Entrance Control
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Bakgrund
COWI A/S är ett internationell konsultbolag 
med inriktning på teknik, miljövetenskap 
och ekonomi med säte i Danmark.

COWI:s huvudkontor ligger i Lyngby i 
norra Köpenhamn. Byggnaden på 25 000 
kvadratmeter måste tillgodose behoven 
hos 1 500 medarbetare samt affärspartner, 
kunder och andra besökare.

Utmaning
COWI hade redan ett effektivt områdes-
skydd på sitt huvudkontor men de ville ha 
full kontroll över vilka personer som hade 
tillträde till kontoren. Detta var inte bara för 
att få personalen att känna sig tryggare, 
utan också för att hantera kundernas ökade 
fokus på säkerhet. Mer än någonsin förvän-
tar sig kunderna en ökad kontroll över vilka 
som har tillgång till konfidentiella uppgifter 
och data – helt i linje med EU:s bestämmel-
ser om personuppgifter. COWI ville därför 
noggrant kunna kontrollera vilka som befann 
sig i deras lokaler genom att kontrollera in- 
och utpasseringen till deras kontor.

Lösning
Åtta passager av Gunnebos snabbslussar 
SpeedStile FP har installerats i byggnaden, 
varav fyra finns i receptionsområdet. Det 
finns en extra bred passage för rullstolar, 
och nödutgångar och utrymningsvägar har 
tagits med i beräkningen.

För att komma in eller ut håller persona-
len eller besökaren helt enkelt sitt ID-kort 
ovanför en kortläsare. När en klarsignal 
tagits emot öppnas spärrarna och stängs 
sedan igen bakom personen efter passe-
ring.

Resultat
Genom installationen av Gunnebo 
 SpeedStile FP har COWI uppnått en bety-
dande del av målen i sin säkerhetsstrategi 
för huvudkontoret.

Sidsel Hansen, chef för Facility Manage-
ment på COWI, har varit mycket involverad i 
projektet. ”Lösningen från Gunnebo passar 
bra för oss, trots att vår byggnad är över 35 

år gammal,” förklarar hon. ”Från början av 
projektet har Gunnebo gett oss tydlig och 
omfattande vägledning om vilken produkt 
som bäst passar våra behov, både ur ope-
rativt och estetiskt perspektiv.” 

Lösningarna för tillträdeskontroll från 
Gunnebo är kompatibla med en rad olika 
plattformar, så snabbslussarna är fram-
tidssäkrade om COWI någon gång skulle 
genomföra ändringar i sina it-system. 

”Det finns en framåtblickande flexibilitet 
när ett system inte är knutet till en viss typ 
av mjukvara. Detta är fallet i Gunnebos lös-
ning, vilket gör att den skyddar vår långsik-
tiga investering i säkerhet,” avslutar Sidsel.

// COWI, Danmark 

Komplett tillträdes-
kontroll för kunder  
och medarbetare

Kundcase
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Business Unit 

Integrated Security

Integrated Security består av flera lokala integratörs-
affärer inom elektronisk säkerhet, brandsäkerhet 
och elektroniska varularm. Varje del har en egen 
strategisk agenda.

Integrated Security består av flera olika lokala verksamheter. Koncernens 
strategi för dessa enheter är att de ska uppnå lönsamhet och tillväxt i 
linje med de finansiella målen. Därutöver har varje del en egen strategisk 
agenda.

Försäljningsutveckling 2018

För helåret 2018 minskade försäljningen inom Integrated Security med 
5 procent (–6), på en marknad som växer ungefär 3 procent per år. God 
försäljningsutveckling i Australien, Indien, Norden, Tyskland, Italien och 
Mexiko kunde inte väga upp för svagare utveckling på övriga markna-
der. Affärsområdet rapporterade en EBITA-marginal för helåret om 0,1 
procent (8,7). Minskningen kan förklaras av låg produktivitet och lägre 
försäljning av brandsäkerhetsprojekt i Sydostasien.

Americas

Integrated Security i Americas består huvudsakligen av följande:

• Stöldskyddslösningar, till exempel elektronisk säkerhet och elektro-
niska varularm, i Brasilien. Den här verksamheten riktar sig främst till 
de brasilianska handlarna, där ett fullständigt erbjudande av stöldskydds-
produkter har utvecklats i nära samarbete med kunderna. Gunnebo 
Brasilien ses idag som den ledande leverantören av stöldskyddsproduk-
ter. Försäljning, installation och service utförs av Gunnebos brasilianska 
team, där de flesta komponenterna till lösningarna köps in.

• Serviceverksamhet för elektronisk säkerhet i Mexiko och Kanada. 
En integratörsverksamhet som främst riktar sig till banksektorn, där 
Gunnebo säljer, installerar och servar inköpta produkter.

Marknadssegment: Detaljhandel och bank

Nyckelkunder: Autozone, Carrefour, Casino, CVS, C&A, Kiabi, Leroy 
Merlin, Banamex, Bell Canada, och Santander

Europe, Middle East & Africa

I Europa och Mellanöstern består Integrated Security huvudsakligen av 
följande:

• Elektronisk säkerhet/integratörsverksamhet i Spanien och Portugal 
(Iberia). 

• Övrig lokal verksamhet, som även omfattar elektronisk säkerhet, 
säkerhetsdörrar och partitioner. Här avses det erbjudande inom 
elektronisk säkerhet som Gunnebo tillhandahåller till nyckelkunder på de 
flesta marknader, utöver kärnverksamheten som består av säker förva-
ring, kontanthantering och/eller tillträdeskontroll. Produkter och mjukvara 
som säljs kommer från tredje part.

>400MDKR

Uppskattat  
marknadsvärde

3 %

<1%

–5 %

23 %

Beräknad årlig 
marknadstillväxt 

Global 
marknadsandel 

Försäljnings- 
tillväxt 2018

Andel av koncernens 
försäljning

Marknaden för 
Integrated 
Security
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• Elektroniska varularm som säljs under varumärket Gateway. 
Gateway är en nisch-aktör på en marknad som globalt domineras av 
två stora aktörer. Gateways huvudsakliga väg till marknaden är att sälja 
via ett nätverk av distributörer. I Sverige har företaget även en direkt 
försäljningskanal som omfattar installation och service.

•  Integrerade säkerhetsprojekt i Mellanöstern. Erbjudandet består av helt 
integrerade lösningar för tillträdeskontroll, inbrottsskydd och övervak-
ning. 

• Mjukvaruplattformen Gunnebo Business Solutions. En egenutvecklad 
plattform som tillåter kunden att få en full översikt över hela verksam-
heten samt gör det enkelt att omvandla insamlad data till besluts-
underlag.  

Marknadssegment: Bank, detaljhandel, offentlig förvaltning, industri-
ella högriskanläggningar, offentlig förvaltning, kraftverk, olja och gas 
samt flygplatser

Nyckelkunder: BBVA, Santander, Spaniens parlament, Spaniens 
regering, Nordea, Swedbank, Swedish Match, DHL, AUCHAN, TNT, 
ENI och Equinix

Asia-Pacific

Integrated Security i Asia-Pacific består huvudsakligen av följande:

• Projekt inom brandsäkerhet och elektronisk säkerhet i 
 Sydostasien. Erbjudandet består av system för brandlarm och 
brandsläckning, prefabricerade brandskyddssystem, kameraövervak-
ning, passagekontroll, intrångsskydd samt besökarhantering. 

• Brandskyddsprodukter, som säljs under varumärket Minimax, och 
Integrated Security i Indien. Inom brandskyddssegmentet består 
erbjudandet också av brandposter, kökssläckare och panelskydds-
system samt flexibla sprinklerrör. Inom Integrated Security består 
erbjudandet av passagekontroll och brandlarmssystem. 

Marknadssegment: Offentlig förvaltning, offentliga byggnader och 
högriskanläggningar

Nyckelkunder: Kraftverk, gruvdrift, bank, olja och gas,  kommersiell 
detaljhandel, industriella och kommersiella byggnader, sjukhus, 
 offentlig infrastruktur och rederier

Hur kommer Gunnebo att förbättra  
den övergripande utvecklingen  
inom Integrated Security?

Integrated Security är summan av ett antal lokala affärer som 

vart och ett har sina egna utmaningar och sin egen strategiska 

agenda. Koncernens ambition med Integrated Security är att 

göra en grundlig analys baserad på lönsamhetsutsikter och 

initialt genomföra de nödvändiga förändringarna för att uppnå 

koncernens tillväxt- och lönsamhetsmål.

//   Stefan Syrén, SVP affärsområde Integrated Security
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Finansiella resultat
Uppnå koncernens finansiella 
mål genom att bedriva en 
hållbar verksamhet

Styrning
Uppvisa tydligt och etiskt 
ledarskap

Leverantörer
Presentera tydliga riktlinjer och 
förväntningar för leverantörer 
och implementera nödvändiga 
kontroller

Arbetsmiljö
Erbjuda säkra arbets
förhållanden och förebygga 
allvarliga incidenter

Utveckling, utbildning och 
engagemang
Utveckla medarbetarna och 
organisationen

Samhället
Agera positivt i det lokala 
samhället

Klimat och energi
Minska koncernens 
energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp

Naturresurser
Optimera användning av 
vatten och råmaterial

Avfall
Hantera avfall för att minska 
dess påverkan

2018

Hållbarhetsrapport

Gunnebokoncernen är en global leverantör av säkerhets
lösningar inom Safe Storage, Cash Management, Entrance 
Control samt Integrated Security och har ett engagemang 
för hållbarhet. Koncernen betraktar hållbarhet som en fram
gångsfaktor och ser att detta går hand i hand med Gunnebos 
ambition att vara en ledande leverantör av en säkrare framtid.

Gunnebo har beslutat att införa en helt 
ny hållbarhetsagenda under 2018 i syfte 
att förankra koncernens åtagande ännu 
tydligare i företagskulturen.  Gunnebos nya 
hållbarhetsagenda fokuserar på tre pelare:
Verksamhet: koncernen har som mål att 
bygga och upprätthålla en hållbar och etisk 
verksamhet – internt och i samarbete med 
företagets affärspartner.
Medarbetare: Gunnebo vill erbjuda goda 
arbets och levnadsförhållanden både för 
medarbetare och människor i koncernens 
omgivning.
Påverkan: koncernen vill minimera sin 
påverkan på planeten genom att kontrollera 
företagets avfall, utsläpp och förbrukning av 
energi och naturresurser.

Hållbarhetsstyrning 

Koncernens hållbarhetsarbete baseras på 
uppförandekoden som stöder hållbarhets
åtgärder i hela värdekedjan. Uppförande
kodens etiska riktlinjer kompletteras med 
ett tydligt ledarskap som syftar till att ge 
medarbetarna verktyg för att hantera det 
breda spektrum av möjligheter och risker 
som en global verksamhet ställs inför. 

Gunnebos hållbarhetsmål etablerades 
2016, med 2016 som basår. Målen ba
seras på en bedömning och består av 
områden där Gunnebo har störst påverkan 
på samhället, miljön och medarbetarna 
och vad som påverkar Gunnebos resultat 

mest. I  fokus står energi och klimat, av
fallshantering, miljöledning, efterlevnad av 
uppförandekoden i försörjningskedjan samt 
arbetsmiljö. 

Koncernens hållbarhetsrapportering 
sker parallellt med övrig rapportering och 
omfattar både tillverkningsenheter och 
försäljningsbolag. Energiförbrukning och 
avfallsåtervinning redovisas kvartalsvis, 
liksom olyckor och status när det gäller le
verantörernas efterlevnad av uppförandeko
den. Rapporteringsmetoderna möjliggör 
transparent och tillförlitlig dokumentation av 
Gunnebos hållbarhetspåverkan och utgör 
grunden för uppföljningen av målen. 

Hanteringen av hållbarhetsrisker är en 
integrerad del av koncernens riskhante
ringsprocess. Läs mer om koncernens 
riskhantering på sidorna 42–43.

Koncernens hållbarhetskommitté

För att hållbarhetsarbetet ska kunna 
integreras på ett systematiskt sätt i verk
samheten krävs lämpliga strukturer. Därför 
beslöt Gunnebo att införa ett nytt styrande 
organ i slutet av 2017. Hållbarhetskommit
tén utgörs av Koncernchefen och sex che
fer från koncernledningen som företräder 
alla områden inom företaget. De träffas tre 
gånger per år och ansvarar för att driva 
hållbarhetsagendan inom hela koncernen, 
definiera strategiska prioriteringar och pro
gram samt följa upp utvecklingen.

Gunnebos 
hållbarhets- 

agenda

Medarbetare

Verksamhet

Påverkan
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Energi och klimat

Minska användningen av el vid produktionsenheter och 
stora försäljningsenheter med 8 procent mellan 2016 och 
2020.
Utfall 2018: Total elanvändning 16 371 MWh (vid startåret 
2016: 16 695), en minskning med 1,9 procent.

 Minska koldioxidutsläppen från produktionsanläggningar 
och försäljningsbolag med 15 procent mellan 2016 och 
2020.
Utfall 2018: Totala koldioxidutsläpp 18 908 ton CO2 (vid 
startåret 2016: 19 298), en minskning med 2,0 procent.

 

Minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsparken 
med i genomsnitt 20 procent mellan 2016 och 2020.
Utfall 2018: Genomsnittlig CO2 125 g/km (vid startåret 
2016: 133), en minskning med 6,0 procent.

 

Avfall

Öka återvinningen av ickefarligt avfall i produktionen 
med 8 procent mellan 2016 och 2020.
Utfall 2018: 97,3 procent av allt ickefarligt avfall 
återvanns (vid startåret 2016: 97,4).

Miljöledningssystem
 Alla tillverkningsenheter är ISO 14001certifierade. 
Utfall 2018: I slutet av 2018 hade alla anläggningar 
certifierats, alltså 100 procent (vid startåret 2016: 75 
procent).

Mål för försörjningskedjan

Som en global organisation har Gunnebo som mål att 
säkerställa att alla större leverantörer följer koncernens 
uppförandekod.
Utfall 2018: Gunnebo har under 2018 publicerat en 
uppförandekod för leverantörer. Vid årets utgång följde 70 
procent av de större leverantörerna uppförandekoden för 
leverantörer. 

 

Arbetsmiljömål

Gunnebos mål är att skapa hälsosamma och lämpliga 
arbetsmiljöer där medarbetarna kan utveckla sin fulla 
potential. Som ett led i arbetet för en säker arbetsmiljö 
ska alla större tillverkningsenheter planera sitt 
arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.
Utfall 2018: I slutet av 2018 var sju av Gunnebos åtta 
tillverkningsenheter certifierade enligt OHSAS 18001  
(vid startåret 2016: tre av åtta).

  Uppnått i slutet av 2018

2016 2020

2016 2020

2016 2020

2016 2020

2016 2020

2016 2020

Gunnebos intressenter finns över hela världen. Koncernens 
verksamhet utvecklas genom en öppen dialog, med återkopp
ling från marknaden och utifrån intressenternas förväntningar 
och behov. Gunnebos viktigaste intressenter är de grupper 
som i störst utsträckning påverkar eller påverkas av bolagets 
verksamhet – aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer, 
kreditgivare och lokalsamhällen. 

Under 2018 genomfördes kundundersökningar på flera av 
koncernens marknader. Resultaten av dessa har lett till löpan
de förbättringar. 

Den medarbetarundersökning som genomfördes 2017 har 
utmynnat i förbättringar i den lokala arbetsmiljön. 

Relationerna med koncernens leverantörer utvecklas genom 
regelbunden kommunikation och samarbete för att säkerställa 
att leverantörerna följer Gunnebos uppförandekod. 

Dialogen med aktieägare sker med utgångspunkt i Årsstäm
man, men även löpande under året via möten med aktie ägare, 
investerare och analytiker samt flertalet presentationer på 
aktieägarträffar. Ambitionsnivån vad gäller tillgänglighet är hög.

Hållbarhetsmål

Intressentdialog
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Gunnebo arbetar inte bara med hållbarhet 
ur ett miljöskyddsperspektiv, utan betraktar 
det som en övergripande strategi. Gunnebos 
tillväxt och lönsamhet gör det möjligt för 
koncernen att investera i innovationer som 
leder till ökad effektivitet. På så sätt kan fler 
miljöfördelar uppnås.

Uppförandekod 

I Gunnebos uppförandekod finns tydliga 
riktlinjer för hur medarbetarna ska agera 
etiskt i sitt arbete. Uppförandekoden ger 

medarbetarna tydliga riktlinjer för hur de ska 
agera professionellt gentemot koncernens 
intressenter. Den baseras på: 
•  FN:s deklaration om mänskliga  rättigheter 
• FN:s initiativ Global Compact 
• ILO:s principer för rättigheter i arbetslivet 
•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Koncernens medarbetare ska delta i in
teraktiv utbildning i uppförandekoden, 
där de också lär sig att hantera risker 
relaterade till korruption och konkurrens

begränsande metoder. Utbildningsinsats
erna är en del i  introduktionsplanen för 
nyanställda och säkerställer förståelsen för 
 Gunnebos  företagskultur. I slutet av 2018 
hade 90  procent av alla nya medarbetare 
 genomfört utbildningen. Uppförandekoden i 
sin helhet finns på www.gunnebogroup.com. 

Det är varje chefs ansvar att se till att 
de anställda har fullständig information 
om koncernens uppförandekod, att den 
 implementeras och följs. Chefer ska upp

Verksamhet

Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan

Gunnebos hållbarhetspåverkan genom värdekedjan omfattar både direkt och indirekt verksamhet. 
Möjligheten att styra påverkan börjar med forskning och utveckling följt av inköp, tillverkning, försäljning, 
leverans och installation samt service och slutanvändning. I tabellen nedan sammanfattas koncernens 
hållbarhetspåverkan och hur denna hanteras.

Produktutveckling Inköp Tillverkning Försäljning Leverans och installation Service och slutanvändning

Beskrivning 
av påverkan

Produktutveckling är grundläggande för 
Gunnebos strategi för lönsam tillväxt. Hållbar
hetsaspekter finns med redan i konceptfasen. 
Gunnebo utvecklar nya produkter genom att 
förutse morgondagens behov utan att kompro
missa med kvalitet, pris eller hållbarhet. Valet 
av material kan påverka såväl miljön som de 
människor som tillverkar och använder produk
terna. Det är viktigt att ta hänsyn till produkter
nas livscykler, deras energiförbrukning och hur 
de ska hanteras när de är förbrukade.

Produktutveckling är ett viktigt steg som 
 initierar olika processer för att kontrollera fram
tida kostnader samt undvika onödiga moment 
och onödigt avfall.

Gunnebo väljer sina leverantörer selektivt. 
Koncernen strävar efter att bygga  ömsesidigt 
fördelaktiga relationer samt tillgodose slut
kundernas behov och skapa värde för sina 
intressenter.

I relationen med koncernens affärspartners 
är det viktigt att beakta dels hur de påverkas 
av relationen, dels vilken inverkan de har på 
miljön. Genom att ingå strategiska partnerskap 
bidrar Gunnebo till att skapa arbetstillfällen 
utanför den egna verksamheten. Det är 
koncernens ansvar att se till att verksamheten 
i hela försörjningskedjan bedrivs i enlighet 
med Gunnebos uppförandekod vad gäller 
miljöomsorg, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption.

Gunnebo har åtta tillverkningsenheter världen 
över med cirka 1 500 medarbetare. Dessa 
medarbetare svarar för de insatser och den 
flexibilitet som Gunnebo behöver för att till
godose kundernas behov.

Gunnebo arbetar kontinuerligt för att minska 
miljöpåverkan och samtidigt optimera resul
taten och upprätthålla en hög kvalitets och 
säkerhetsnivå vid alla sina anläggningar.

Gunnebos hållbarhetsarbete är i hög grad kunddrivet. 
Genom att tillhandahålla högkvalitativa säkerhetspro
dukter, service och mjukvara, strävar koncernen efter 
att skapa värde och bygga en säkrare framtid för 
kunder runt om i världen.

Gunnebo har egen verksamhet i 25 länder. 
 Koncernen har också ett omfattande distributörs
nätverk, vilket ger Gunnebo tillgång till ytterligare 
drygt 100 marknader. 

Gunnebo fokuserar erbjudandet på fyra affärs
områden. Lokal kunskap på varje marknad i kom
bination med en global närvaro gör det möjligt för 
koncernen att leverera till företag av alla storlekar och 
på detta sätt hjälpa dem att skapa en säkrare värld 
för sina kunder, medarbetare och samhället i stort. 

Gunnebo arbetar mot korruption i alla delar av 
säljprocessen oberoende av kanal.

När det gäller påverkan från transporter har Gunnebo 
tillverkningsenheter i alla tre regioner. I Europa har 
man fastställt en enhetlig logistikstrategi med ett 
 centrallager i Nederländerna. Syftet är att lagret ska 
tillhandahålla service av högsta kvalitet och samtidigt 
ta hänsyn till kostnader och miljöpåverkan. Koncer
nen har också ett samarbete med utvalda logistik
företag för att optimera produkttransporterna.

När produkterna väl har levererats ombesörjer 
Gunnebo installationen på egen hand eller i sam
arbete med underleverantörer. Koncernen arbetar 
löpande för att upprätthålla en hög kvalitetsstandard 
och trygga arbetsvillkor genom hela installations
processen. 

Hantering av livscykelperspektivet är viktigt för 
Gunnebo. Koncernens produkter ska vara hållbara 
och konkurrensfördelen baseras på den totala 
ägandekostnaden. Koncernens målsättning är 
att erbjuda alla kunder en bra service genom hela 
livscykeln. Gunnebo tillhandahåller service som 
skräddarsys efter kundernas behov.

Gunnebo kan även vara en prioriterad partner 
när det är fråga om att hitta nya alternativ till gamla 
material eller alternativa lösningar för återvinning och 
avfallshantering.

Påverkans- 
faktorer

•  Valet av material (farligt och ickefarligt) som 
används i produkter

• Längden på produktens livscykel
• Slutanvändning, återvinning och avfallshantering
• Effektiviteten i de industriella processerna

•  Ekonomisk, social och miljörelaterad 
 påverkan på leverantörer

• Komponenters och råvarors ursprung
• Transporter och utsläpp av växthusgaser
• Förpackningsavfall

• Energiförbrukning
• Vattenförbrukning
• Avfallshantering och utsläpp av avloppsvatten
• Anställnings och arbetsvillkor

• Finansiellt resultat av försäljning
• Anställnings och arbetsvillkor 
•  Hållbara lösningar i produkterbjudandet

• Transporter och utsläpp av växthusgaser
•  Ekonomisk, social och miljörelaterad inverkan på 

transportörer och underleverantörer
• Anställnings och arbetsvillkor
• Förpackningsavfall

• Ekonomiskt resultat för serviceförsäljning
• Slutanvändning, återvinning och avfallshantering
• Elektroniskt avfall och metallavfall
•  Teknikernas transporter och utsläpp av växthus

gaser

Verktyg för 
att hantera 

påverkan

•  Fördelningen av olika material i produkterna
•  Processer för att kontrollera användningen av 

farliga material
• Produktcertifiering
• Industriella processer

• Koncernens inköpsstrategi
• Bedömning av leverantörer 
• Uppförandekod
• Lokal leverantörspolicy
• Utbildning för leverantörer

•  Ledningssystem för miljö och säkerhet  
(ISO 14001 och OHSAS 18001)

• Uppförandekod 
• Koncernens ickefinansiella mål

• Koncernens försäljning och marknadsföringsstrategi
• Kundundersökning
• Uppförandekod 
•  Ledningssystem för miljö och säkerhet (ISO 14001 

och OHSAS 18001)

• Koncernens logistikstrategi
• Transportoptimering
•  Bedömning av transportör och underleverantör
•  Uppförandekod
•  Ledningssystem för miljö och säkerhet (ISO 14001 

och OHSAS 18001)

• Koncernens strategi för efterförsäljning och service
•  Portfölj med erbjudande om service, utbyte och 

bortskaffande av produkter
• Ruttplanering för tekniker
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träda föredömligt och ge goda exempel på 
 upp förandekodens tillämpning. 

Försörjningskedja 

Gunnebos leverantörer finns över hela värl
den och förhållandena för deras respektive 
medarbetare och verksamheter varierar 
avsevärt. Koncernen arbetar för att säker
ställa att alla viktiga leverantörer följer upp
förandekoden för leverantörer och använder 
principerna vid urval av nya affärspartners. 

Efterlevnaden av uppförandekoden säker
ställs genom revisioner och självkontroller. 
Koncernens största leverantörer är skyldiga 
att lämna in en försäkran om överensstäm
melse med uppförandekoden. Ungefär 
80 procent av koncernens inköp kan härle
das till 20 procent av leverantörerna. 

Rapportera en överträdelse 

Alla Gunnebos medarbetare får information 
om hur de ska rapportera ett beteende 

som de anser strider mot gällande lagar 
eller Gunnebos uppförandekod till sin chef. 
Om denne chef är involverad i situationen 
eller på ett eller annat sätt har motstridiga 
intressen rapporteras situationen till chefens 
närmast överordnade. Om ingen av dessa 
rapporteringskanaler kan användas kan den 
påstådda överträdelsen rapporteras enligt 
Gunnebos process för visselblåsning.
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Mänskliga rättigheter 

Som global organisation strävar Gunnebo 
efter att i kontrollerbara led följa principer om 
mänskliga rättigheter. Gunnebo respekterar 
internationella konventioner om mänskliga 
rättigheter, vilka fungerar som vägledning för 
alla delar av koncernens verksamhet. 

Gunnebos inställning till mänskliga rättig
heter fastställs i uppförandekoden, där det 
framgår att alla människor oavsett nationali
tet, kön, etniskt ursprung, religion, språk eller 
annan ställning har samma rätt till mänskliga 
rättigheter utan diskriminering. 

Gunnebo tolererar ingen form av trakasseri 
eller våld på arbetsplatsen. Vidare är tvångs
arbete och barnarbete absolut förbjudet i 
hela verksamheten. Detta är viktigt att under
stryka eftersom koncernen i viss mån bedri
ver sin verksamhet i högriskländer när det 
gäller tvångsarbete och barnarbete. 

Till risker kopplade till mänskliga rättigheter 
hör risken för barnarbete, tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete, men även risken för dis
kriminering, förhindrande av förenings och 
förhandlingsfrihet samt arbetsmiljörelaterade 
problem. Dessa risker anses inte vara be
tydande för Gunnebos direkta verksamhet. 
Koncernen gör dock affärer med leveran
törer från högriskländer och eftersträvar 
därför att alla större leverantörer ska följa 
uppförandekoden. Koncernen ska inte göra 
affärer med leverantörer som inte uppfyller 
grundläggande mänskliga rättigheter.  Arbetet 
för mänskliga rättigheter i leverantörs ledet 
säkerställs genom utbildningsinsatser och 
krav på självkontroll vad gäller att följa 
 upp förandekoden.

Bekämpning av korruption 

Gunnebos inställning till åtgärder mot kor
ruption anges i koncernens uppförandekod 
samt i bedrägeri och korruptionspolicyn. 
Koncernen tillämpar nolltolerans mot alla 
former av mutor och korruption. Gunnebos 
medarbetare får inte ta emot någon typ av 
gåva eller personlig förmån som skulle kunna 
anses påverka en affärsuppgörelse. Avvikel
ser ska rapporteras till ledningen. Effekterna 
av korruption påverkar Gunnebo och koncer
nens intressenter. Affärer som inte genom
förs på ett etiskt sätt kan leda till fängelse 
och böter och påverkar både samarbetspart
ner och deras anställda på grund av orättvisa 
och okontrollerade villkor. Även Gunnebo 
påverkas i form av skadat rykte och försäm
rat resultat. Korruptionsrisk kan förekomma 

både i samband med försäljning och inköp. 
Då koncernen även gör affärer med samar
betspartner från högriskländer för korruption 
är målsättningen att alla större leverantörer 
ska uppfylla koncernens uppförandekod. 
 Sedan 2018 uppmanas alla samarbetspart
ners att följa koncernens uppförandekod. 

Utbildning i etiska affärer 
Från och med 2016 är det obligatoriskt för 
alla medarbetare att delta i två kurser: en 
om Gunnebos uppförandekod och en om 
korruption. Dessa utbildningstillfällen är nu in
tegrerade i koncernens introduktionsprocess 

för nyanställda och spelar en viktig roll när 
det gäller att kommunicera vad det innebär 
att arbeta för Gunnebo. För att säkerställa 
att hela koncernen kan delta i utbildning
arna finns både webbaserade kurser och 
fysiska kurser. De fysiska kurserna är viktiga 
eftersom en betydande del av  Gunnebos 
medarbetare arbetar på fabriker och inte 
har tillgång till internet. I slutet av 2018 
hade 90 procent av alla nya medarbetare 
genomfört kursen i antikorruption och blivit 
certifierade, det vill säga svarat rätt på minst 
80 procent av frågorna. 

Europa
Doetinchem, Nederländerna 

Antal medarbetare vid fabriken: 278
Produktion: Kassaskåp för uttagsautomater
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Lavis, Italien

Antal medarbetare vid fabriken: 69
Produktion: Tillträdeskontroll
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Markersdorf, Tyskland

Antal medarbetare vid fabriken: 37
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Binefar, Spanien 

Antal medarbetare vid fabriken: 24
Tillverkning: Kontanthantering
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Asia-Pacific, Mellanöstern & 
Afrika
Halol, Indien

Antal medarbetare vid fabriken: 601
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, 
 säkerhetsskåp för uttagsautomater
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Jakarta, Indonesien 

Antal medarbetare vid fabriken: 298
Tillverkning: Säkerhetsskåp, kontanthantering
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Kunshan, Kina 

Antal medarbetare vid fabriken: 50
Tillverkning: Kontanthantering, tillträdes
kontroll
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001

Americas
Cincinnati, USA 

Antal medarbetare vid fabriken: 166
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, 
 tillträdeskontroll, kontanthantering
Certifieringar:  ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Enheter avyttrade under 2018
Dessa enheter avyttrades i december 2018 
och undantas från uppföljningen av 
hållbarhetsmålen.

Baldenheim, Frankrike 

Antal medarbetare vid fabriken: 59
Produktion: Tillträdeskontroll, elektronisk 
säkerhet
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Bazancourt, Frankrike 

Antal medarbetare vid fabriken: 130
Produktion: Säkerhetsskåp och valv
Certifieringar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001

Tillverkningsenheter
I slutet av 2018 hade koncernen åtta tillverkningsenheter i åtta länder runt om i 
världen. Alla är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Sju av åtta enligt 
OHSAS 18001.
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Gunnebos medarbetare är koncernens vik
tigaste tillgångar och nyckeln till långsiktig 
tillväxt och framgång. Koncernen vill vara en 
arbetsgivare som människor är stolta över att 
arbeta för. 

Gunnebos medarbetare bidrar till en håll
bar utveckling, både i sitt arbete i vardagen 
och som samhällsmedborgare.

Medarbetare 

Gunnebo arbetar målmedvetet med att 
skapa en gemensam kultur av engagerade 
medarbetare som tar ansvar, samarbetar och 
har ett inkluderande arbetssätt. Att koncer
nens medarbetare, 4 449 (4 267) personer 
vid årets utgång, speglar mångfalden bland 
kunderna och samhället i stort är en viktig del 
i en framgångsrik affärsverksamhet. 

Gunnebos mål är att vara en arbetsgivare 
som erbjuder lika möjligheter för alla medar
betare och som tar vara på deras olikheter 
och potential i syfte att tillgodose kundernas 
behov och bygga en långsiktigt lönsam 
verksamhet. Som ett led i att uppnå målet 
genomförs aktiviteter inriktade på mångfald 
och jämställdhet samt flera olika utveck
lingsprogram. Genom att erbjuda säkra och 
hälsosamma arbetsmiljöer strävar koncernen 
efter att skapa miljöer där medarbetare kan 
utvecklas. 

Arbetsmiljö 
Medarbetarnas arbetsmiljö är en faktisk 
hållbarhetsrisk. Med fokus på området kan vi 
förhindra att medarbetarna påverkas negativt 
till följd av bland annat arbetsolyckor, något 
som i sin tur stärker Gunnebos rykte som en 
ansvarsfull arbetsgivare. 

Det är Gunnebos ansvar att se till att 
koncernen erbjuder en säker arbetsmiljö. 
 Gunnebo kan inte acceptera att det inträffar 
några incidenter som kan leda till att en med
arbetare blir allvarligt skadad. Därför lägger 
Gunnebo stor vikt vid att upprätthålla och 
förbättra villkoren för medarbetarnas hälsa 
och säkerhet vid tillverkningsenheterna. I syf
te att leva upp till sin ambitionsnivå genomför 
Gunnebo mätningar av olika nyckeltal, som 
definieras i OHSAS 18001. Gunnebos mål
sättning är att alla större tillverkningsenheter 
ska vara certifierade enligt OHSAS 18001 för 
ledningssystem för arbetsmiljö. Vid utgång
en av 2018 var sju av åtta enheter OHSAS 
18001certifierade.

Arbetet med att förebygga arbetsplats
olyckor sker lokalt i enlighet med gällande 

lokal arbetslagstiftning och Gunnebos 
riktlinjer och policyer för olyckor på arbetet. 
Vidare anpassas arbetsmiljön till lokala och 
nationella normer och förhållanden. Under 
2018 inträffade 49 (50) olyckor, varav 18 på 
Gunnebos tillverkningsenheter och 31 på 
koncernens säljbolag. 

Riskbedömningar genomförs för alla verk
samheter inom koncernen, vilket utmynnar 
i lokalt anpassade handlingsplaner. På kon
cernnivå har säkerhetsbestämmelser även 
börjat införas i syfte att gå ännu längre än 
lagstiftningen och på så vis kunna kontrollera 
högriskaktiviteter. 

Under 2018 införde Gunnebo en ny arbets
miljöpolicy och nya nyckeltal inom säkerhet 
som gäller för samtliga bolag, verksamhets
platser och aktiviteter inom koncernen.

Prestationsutveckling
Gunnebos nya process för prestationsut
veckling lägger vikt vid engagemang och 
ansvar för avtalade individuella mål. Indivi
duell utveckling är en process som går i två 
riktningar – genom prestationsutveckling 
har koncernen infört självkontroller och ökad 

delaktighet för medarbetarna. Prestations
utveckling är en process för att säkerställa 
att varje medarbetare verkligen gör skillnad 
för företaget. 

Gunnebos fokus är att genom en plan 
säkerställa att medarbetarnas utveckling 
går hand i hand med koncernens affärsmål. 
Målsättningen är att alla medarbetare ska få 
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 
och att de vet vad som förväntas av dem på 
kort och lång sikt. Därför genomförs varje 
år strukturerade utvecklingssamtal med alla 
medarbetare inom koncernen. Syftet med 
utvecklingssamtalen är att sätta upp indivi
duella mål och formalisera bedömningen av 
de framsteg som medarbetarna gör. Utveck
lingssamtalen är också ett viktigt verktyg för 
att säkerställa att alla medarbetare jobbar 
mot samma mål, det vill säga att genomföra 
koncernens strategi fullt ut. 

Den nya processen för prestationsutveck
ling har medfört krav på mycket utbildning 
för chefer. En verktygslåda för chefer och 
medarbetare har därför översatts till alla för 
koncernen viktiga språk.

Medarbetare

Precision är nyckeln när man utvecklar och producerar lösningar för kontanthantering som möter 
kundernas behov över hela världen. Bilden visar testning av sedelmatare i FoU-centret vid koncernens 
tillverkningsenhet i Binefar, Spanien.
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Under 2018 införde koncernen 

Gunnebo DRIVE – ett nytt, 

molnbaserat HRsystem för att 

hantera medarbetardata, som gör 

att vi på ett transparent, enhetligt 

och värdeskapande sätt kan 

matcha prestation med individuell 

utveckling. 

Monica Lindeberg, Gunnebo Group 
Compensation & Benefits Manager, är 
projektansvarig.

Monica, vad är Gunnebo DRIVE?
”Gunnebo DRIVE är ett HRsystem för 
alla bolag inom Gunnebokoncernen för 
att hantera prestation, kompetens och ut
veckling med ökad insyn och transparens. 
Gunnebo DRIVE är verkligen globalt, då 
alla inom koncernen är anslutna.

För första gången får vi en enhetlig bild 
av våra medarbetares grundläggande 
uppgifter och informationen delas med 
deras chefer via Gunnebo DRIVE med 
syfte att fastställa prestations och ut
vecklingsmål.” 
 
Hur fungerar det?
”Gunnebo DRIVE är ett HRverktyg, där 
grundläggande uppgifter om personer 
och deras kompetens samlas in. Dessa 
data har tidigare varit utspridda i löne
system, på personalavdelningar, hos linje
chefer och så vidare. Varje medarbetare 
har alltid tillgång till sin egen information 
för att kunna kontrollera att den stämmer 
och uppdatera den. Gunnebo DRIVE 
följer också kraven på dataskydd. 

Det finns också tre huvudprocesser att 
arbeta med. Först Perform där medar
betare och chefer via utvecklingssamtal 
tillsammans fastställer och bedömer 
årliga mål. Sedan Learn, en modern 
eutbildningsplattform med kursadminis
tration. Alla medarbetare får automatiskt 
tillgång till Learn när de anställs i företa
get. Slutligen finns Reward, som används 
för lönerevisions och bonusprocesser.

 

Varför investerade koncernen i 
 Gunnebo DRIVE?
”Vi måste se till att utveckla våra medar
betare så att de kan maximera sin poten
tial hos Gunnebo och göra det möjligt för 
dem att uppnå sina prestationsmål och 
individuella utvecklingsplaner.

Gunnebo DRIVE ger också högsta 
ledningen en mycket tydligare bild av 
hur koncernens strategi implementeras 
och hur koncernföretagen anpassar sig 
till koncernens strategiska mål. Med 
 Gunnebo DRIVE blir det möjligt att fatta 
bättre och snabbare beslut baserat på 
aktuell information om verksamheten.

Världen förändras och det gör också 
Gunnebo. Gunnebo DRIVE ger stöd för 
dessa förändringar.”
 
Vilka är de största fördelarna med 
Gunnebo DRIVE?
”Vi kommer att arbeta på ett mer profes
sionellt sätt med hjälp av en gemensam, 
global och molnbaserad plattform. Vi 
måste konstant arbeta med att förbättra 
alla våra medarbetares karriärupplevelse. 

Alla vi som är anställda inom koncernen 
måste fortsätta utvecklas och Gunnebo 
DRIVE hjälper oss att göra det. Gunnebo 
DRIVE skapar en helhetsbild.”

DRIVE har lanserats

Gunnebo DRIVE är ett användarvänligt 
molnbaserat, lättillgängligt och modernt 
system. Följande utgör tillsammans syftet 
med DRIVE:
•  Development: Kompetensutveckling 

och utbildning
•  Reward: Erkännande, insatser och 

resultat
• Impact: Prestationsmål
•  Voice: Delaktighet i den egna utveck-

lingen
•  Engagement: Ömsesidigt engagemang, 

framgång och nöjdhet.

Fakta/Gunnebo DRIVE

Monica Lindeberg har varit projektansvarig för Gunnebo DRIVE under 2018.
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Utveckling av medarbetarna 
Att samarbeta och tillvarata interna resurser 
och kompetenser är prioriterade områden i 
Gunnebos ledarutvecklingsprogram. Kon
cernen strävar därför efter att alla chefer ska 
delta i åtminstone ett av programmen nedan. 

Utvecklingsprogrammet ACE (Action, 
Communication, Engagement) bygger på ett 
”trainthetrainer”koncept. Syftet med ACE 
är att säkerställa att alla chefer i koncernen 
har rätt förutsättningar för att kunna vara en 
bra chef, med fokus på kommunikation och 
att bygga effektiva team. Genom ACE får 
cheferna en rad olika verktyg för att bli bättre 
på att utveckla och kommunicera med sina 
team. Målet är att alla chefer i koncernen 
ska ha genomgått programmet 2018. Under 
2018 hade över 80 procent av alla chefer 
inom koncernen deltagit i programmet. 

”Road to Growth” är ett ledarskapspro
gram som vänder sig till mellanchefer med 
förutsättningar att växa inom koncernen. 
Syftet med programmet är att utveckla deras 
förmåga att styra verksamheten mot dess 
strategiska mål. Road to Growth är en sats
ning på mellanchefer med varierade roller, 
uppgifter och bakgrund.  

Koncernens program för medarbetare i le
dande positioner, som vanligtvis rapporterar 
till en medlem i koncernledningen, kallas ”the 
Challenger”. Här ligger fokus främst på att 
utveckla de egna ledaregenskaperna och att 
ge en insikt i Gunnebos övergripande strategi 
och strategiska agenda.

Ny e-plattform för utbildning 
För att göra det lättare att sprida kunskap 
och öka tillgängligheten för utbildning har 
Gunnebo investerat i ökat lärande genom 
att utöka utbudet med kurser inom projekt
ledning, kommunikation och försäljning, etc. 
Redan under introduktionsåret 2018 var alla 
medarbetare aktiva användare på plattfor
men. Att genomföra utbildning via internet 
bidrar också till att minska de kostnader och 
den miljöpåverkan som uppstår på grund av 
resor. 

Humankapitalrisk 
Humankapitalrisken är betydande för 
 Gunnebo. Koncernen strävar efter att rekry
tera och behålla rätt medarbetare. Risken 
hanteras med utgångspunkt i tydligt formule
rade beteenden som definierats i grundstenar 
för prestation, Performance Cornerstones. 
Gunnebos Performance Cornerstones an

vänds under rekryteringsprocessen för profil
kartläggning liksom vid utvecklingssamtal. 

Medarbetarundersökningen Your Voice
Medarbetarundersökningar är viktiga verk
tyg för att få kunskap om vad som fungerar 
bra och var det krävs insatser. Den globala 
medarbetarundersökning som genomför
des i slutet av 2017 lyfte fram områden som 
kan förbättras. Under 2018 har resultatet 
från 2017 års undersökning analyserats och 
åtgärder vidtagits. Under året har miniunder
sökningar utförts i olika geografiska områden 
och organisationer.

Jämställdhet 
Gunnebos medarbetare rekryteras och 
befordras enbart baserat på sina kvalifikatio
ner för en viss tjänst. Lika möjligheter och lika 
behandling omfattar alla medarbetare inom 
koncernen, oavsett kön, civilstånd, etnisk 
eller nationell bakgrund. Vidare ska alla med
arbetare belönas rättvist och riktigt i enlighet 
med hur var och en har presterat och bidragit 
till företagets framgångar. 

Jämställdhet är en viktig del av koncer
nens mångfaldsarbete. Av medarbetarna är 
17 procent kvinnor. I koncernledningen är 
20 procent (20) kvinnor och andelen kvinnor 
i företagsledande ställning är 32 procent 
(20). Gunnebos mål är att säkerställa att 
kvinnor och män behandlas lika och ges 

lika förutsättningar för att utvecklas. För att 
öka andelen kvinnliga anställda och uppnå 
en mer balanserad könsfördelning på lång 
sikt arbetar koncernen bland annat med att 
främja inkluderingen av kvinnor i succes
sionsplaneringen samt kvinnors deltagande i 
ledarskapsutvecklingsprogram. Koncernens 
lönesättning baseras på ett globalt löne
sättningssystem och stödjer ambition om 
lika lön för lika arbete. Eventuella skillnader 
i ersättningsnivåer är ett resultat av lokala 
förhållanden. 

Mångfald 
Ett av Gunnebos strategiska mål är att öka 
insikten om, och ta vara på fördelarna med, 
mångfalden inom koncernen. En global verk
samhet som Gunnebos måste ha kunskaper 
om lokala och kulturella förhållanden på en 
viss marknad samt förståelse för de anställ
das behov för att kunna utveckla verksam
heten. Mångfald uppmuntras på alla nivåer 
inom koncernen och Gunnebo strävar efter 
att representera en så stor mångfald som 
möjligt för att kunna tillgodose sina kunders 
behov på en global marknad. I begreppet 
mångfald inkluderar koncernen kön, etniskt 
ursprung, branscherfarenhet och andra 
mångfaldsindikatorer. I slutet av 2018 hade 
Gunnebo 230 bolagschefer och lednings
gruppsmedlemmar som representerade fler 
än 30 olika nationaliteter. 

68% 32%

83% 17%

68% 32%

83% 17%

68% 32%

83% 17%

Anställda per land Anställda per region

Könsfördelning

Chefer Medarbetare

 Indien, 25 % 
 Indonesien, 16 %
 Nederländerna, 8 %
  Spanien, 7 %
 Mexiko, 6 %
 USA, 5 %
  Tyskland, 4 %
 Sverige, 4 %
 Storbritannien, 4 %
 Italien, 4 %
 Brasilien, 3 %
 Övrigt, 14 %

 EMEA, 37 %
 Asia-Pacific, 46 %
 Americas, 17 %

 Män
 Kvinnor 68% 32%

83% 17%
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Under 2018 uppmärksammades sex 
medarbetare för enastående prestatio
ner genom det nyinstiftade President’s 
Award.

Med syftet att stödja Gunnebos till
växtmål och belöna medarbetare som 
har bidragit i arbetet med att nå målen 
har koncernen belönat aktiviteter inom 
tre viktiga områden: omsättningstill-
växt, produktivitetsökning och inno-
vation samt förvärv av nya kunder.

Medarbetare från Mellanöstern, Italien, 
Sydafrika, Kina och Australien bjöds in 
till koncernens huvudkontor i Göteborg, 
Sverige för att träffa Gunnebos Vd och 
Koncernchef, Henrik Lange, och den 
övriga koncernledningen.

Viktiga händelser

President’s Award för omsättnings-
tillväxt
Fadi Yakoub, projektchef för Gunnebo 
i Mellanöstern, bidrog med rekordhöga 
40 procent av de totala försäljningsintäk
terna lokalt under 2017.

”Med ett bra team kan man åstadkom
ma underverk”, säger Fadi. ”Man klarar 
det inte på egen hand – jag har lyckats 
tack vare mitt team.”

I Italien säkrade Mauro Bonetto, 
 Business Manager, ett viktigt partner
skap med en systemintegratör om att 
tillhandahålla system för tillträdeskontroll 
i kollektivtrafiken.

”Om vi alla samarbetar mot ett gemen
samt mål och i en gemensam riktning blir 
vi unika och har stor chans att lyckas”, 
säger Mauro.

President’s Award för produktivitets-
ökning och innovation
Suyanto Salim, fabrikschef vid  Gunnebos 
tillverkningsenhet i Kunshan, Kina, upp
märksammades för sin roll i att utveckla 
en kultur för ständiga förbättringar på an
läggningen som ledde till avsevärt bättre 
resultat, kundnöjdhet och kvalitet.

I Sydafrika genomdrev regionchef, 
Thomas Pourquet, ett omfattande 
förändringsprogram, som innebar en 
 omstrukturering av verksamheten och 
en minskning av kostnadsbasen.

President’s Award för förvärv av nya 
kunder
Eric Wang, säljchef för lösningar för 
Gunnebo i Kina, tecknade ett ban
brytande avtal i Thailand om installation 
av Gunnebos bankfacksrobot, SafeStore 
Auto. Avtalet var viktigt inte enbart för att 
det var stort, utan också för att det  gällde 
en kund utanför banksektorn.

Slutligen, Cristian Cerda, affärsutveck
lingschef för Gunnebo i Australien, arbe
tade med flera intressenter och avslutade 
ett stort projekt som gör Gunnebo till en 
viktig leverantör av högriskanläggningar 
i landet.

President’s Award

Medarbetare bjöds in till koncernens huvudkontor i Göteborg för att träffa Gunnebos Vd och 
Koncernchef, Henrik Lange, och den övriga koncernledningen.

Socialt ansvar 
Gunnebos mål är att all verksamhet ska 
präglas av jämställdhet och mångfald. Detta 
bidrar till kreativitet och nya idéer, vilket i sin 
tur är en förutsättning för att nå affärsfram
gångar. Gunnebo arbetar löpande med en 
rad olika globala projekt som syftar till att 
säkerställa koncernens mångfald och bidra 
till att skapa jämställda arbetsplatser. 

Koncernens rekryteringsverktyg stöder en 
objektiv rekryteringsprocess och bedömer 
åtskilliga egenskaper som är relevanta för 
olika tjänster. Formuläret mäter olika egen
skaper för att fastställa ett troligt beteende
mönster i arbetet. Detta gör att Gunnebo på 
ett så objektivt sätt som möjligt kan avgöra 
vilken kandidat som är bäst lämpad för en 
viss tjänst. Sociala förhållanden anses inte 
relevanta för Gunnebos direkta verksamhet. 
Gunnebo hanterar denna hållbarhetsrisk 
med stöd av koncernens uppförandekod, 
rekryterings och ersättningspolicy samt 
ett globalt lönesättningssystem. Om detta 
hanteras på rätt sätt kan det stärka såväl 
Gunnebos rykte som möjligheter att rekryte
ra och behålla kompetenta medarbetare. 

Lokala aktiviteter 
Gunnebos uppförandekod bidrar till att 
koncernen bedriver sin verksamhet på ett 
etiskt sätt och tar ansvar för att undvika att 
den sociala arbetsmiljön påverkas negativt.  
Utöver arbetet med sociala frågor i inköps 
och produktionsledet spelar Gunnebo 
också en aktiv roll för att stärka och främja 
de lokalsamhällena där koncernen är verk
sam. Lokala företag uppmuntras att stötta 
politiskt och religiöst oberoende gräsrots
projekt i sin närhet och på så vis bidra till 
ökad jämställdhet, en högre utbildningsnivå 
och en generellt bättre levnadsstandard. 
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Gunnebos påverkan
Gunnebo anser att värnandet av miljön är en 
av de viktigaste utmaningarna som världens 
befolkning står inför idag och i framtiden. 
Som ett internationellt företag är Gunnebo 
medvetet om bolagets ansvar vad gäller 
den påverkan verksamheten har på miljön. 
Koncernen formaliserade sitt åtagande för 
ett högkvalitativt miljöarbete när man införde 
den första miljöpolicyn 2008. Policyn uppda
terades senast 2018.

Miljö 

Koncernens aktiviteter ska alltid genomföras 
med hänsyn till miljön. Miljöpåverkan under 
koncernens direkta kontroll ska minimeras i 
den dagliga verksamheten och resurser ska 
användas sparsamt och effektivt. Miljöpåver
kan sker huvudsakligen i produktionsproces
ser genom material och energiförbrukning, 
utsläpp till luft och vatten eller uppkomst av 
buller och avfall. För att begränsa miljöpå
verkan från produktionen har koncernen 
som mål att samtliga tillverkningsenheter ska 
vara certifierade enligt ISO 14001. I samband 
med sådan certifiering görs riskanalyser och 
kemikalieanalyser, bland annat REACHarbe

te (Registration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of Chemicals). Dessa riskanalyser 
ger god information om de olika risker som 
finns vid tillverkningsenheterna och relevanta 

åtgärdsprogram kan sedan implementeras.
Ansvaret för miljön delas inom hela kon

cernen – varje anställd har ett ansvar att ta 
hänsyn till omvärlden och spelar en viktig roll 
i koncernens miljöarbete. 

Ett livscykelperspektiv har under lång tid 
använts i koncernens rutiner för produktut
veckling. Bland annat vidtas åtgärder för att 
minska produkternas energiförbrukning och 
förenkla källsorteringen när produkterna inte 
längre kan användas. 

Gunnebo har identifierat de områden 
där verksamhetens miljöpåverkan är störst. 
Koncernen utgår från regelbundet uppdate
rad information för att miljöstyrningen alltid 
ska vara så relevant som möjligt. På så vis 
fastställs också verksamhetsfrämjande och 
utmanande mål för att löpande kunna för
bättra koncernens miljöprestanda. 

Följande områden anser koncernen har 
störst miljöpåverkan: elförbrukningen vid 
tillverkningsenheter och stora försäljningsen

heter, koldioxidutsläpp från tillverknings och 
försäljningsenheter och från den egna for
donsparken samt återvinning av ickefarligt 
avfall inom produktionen. Under 2016 sattes 
nya mål för vart och ett av ovanstående om
råden, samtidigt som rapporteringsrutinerna 
förbättrades och kvalitetssäkrades. 

Miljöledningssystem
Under 2018 införde Gunnebo en uppdaterad 
miljöpolicy som gäller för samtliga bolag, 
verksamhetsplatser och aktiviteter inom 
koncernen.

Samtliga av Gunnebos tillverkningsenheter 
har implementerat miljöledningssystem som 
uppfyller standarden ISO 14001. Detta säker
ställer en aktiv och verksamhetsfrämjande 
inställning till miljöfrågor. Ledningssystemen 
identifierar och uppdaterar regelbundet 
miljöaspekterna. Inom ledningssystemen 
fastställs program för att uppnå målen på 
både koncernnivå och lokal nivå. Systemen 
omfattar även rutiner för intern revision och 
hantering av avvikelser. Inspektionerna utförs 
regelbundet av externa certifieringsorgan. 

Inga plastartiklar för engångsbruk på Gunnebos kontor
På grund av de växande volymer 
plastavfall som ackumuleras i världs
haven beslöt sig Gunnebo 2018 för 
att agera genom att lansera en kam
panj för att stoppa användningen av 
plastartiklar för engångsbruk på sina 
kontor. Där så är möjligt kommer 
Gunnebo att utöka initiativet till att 
omfatta också andra engångspro
dukter. Koncernen har som mål att i 
mitten av 2019 ha tagit bort all plast 
för engångsbruk från sina kontor 
och kommer att uppmuntra medar
betarna att ta sig an samma utma
ning i sina privatliv. 
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Riskhantering

Gunnebo är en global koncern med stor 
geografisk spridning. För närvarande har 
koncernen verksamhet i 25 länder och åtta 
tillverkningsenheter i åtta länder. Koncernen 
är därför exponerad för en rad olika strate-
giska, operativa och finansiella risker. Strat-
egiska och operativa risker omfattar bland 
annat omvärldsrisker, råvarurisker, produk-
tionsrisker och legala risker. De finansiella 
riskerna är främst förknippade med ränte- 
och valutakursförändringar, finansiering och 
motpartsrisker. Finansiella risker är även 
kopplade till värdet i balansräkningen där 
Gunnebos immateriella tillgångar och upp-
skjutna skattefordringar är de två huvudsak-
liga tillgångsposter för vilka Gunnebo utför 
periodisk värdering på grund av deras  
inslag av bedömningar och uppskattningar.

Riskhantering

Riskhanteringen inom koncernen är en be-
tydelsefull del av styrningen och kontrollen 
och syftar till att identifiera, utvärdera och 
hantera risker och därigenom minska even-
tuellt negativa effekter. Ledningsgrupperna 
i koncernens affärsområden, regioner, 
säljbolag och tillverkningsenheter är ytterst 
ansvariga för att identifiera, bedöma och 
hantera risker på sina respektive marknader 
eller inom respektive ansvarsområde. Led-
ningsgrupperna har stöd av resurser inom 
centrala koncernfunktioner och ska följa kon-
cernövergripande policyer, principer, riktlinjer 
och instruktioner.

Koncernens riskhantering följs systema-
tiskt upp av koncernledningen, bland annat 
via ett system med uppföljningsmöten och 
kvartalsvisa Business Boards. Här beskriver 
ledningsgrupperna utvecklingen liksom de 
risker som identifierats inom deras respektive 
enheter. Ytterligare kontroll uppnås genom 
representanter från koncernledningen och 
företagsledningen i interna bolagsstyrelser. 
Vd rapporterar löpande till styrelsen om 
utvecklingen av de risker som identifierats 
som betydande för koncernen. Styrelsen har 
det övergripande ansvaret för koncernens 

riskhantering samt för beslut gällande  
koncernens strategiska inriktning.

Strategiska risker
Gunnebos strategiska risker är förenade med 
Gunnebos beroende av externa faktorer, 
såsom efterfrågan och marknadsförhåll anden 
men även Gunnebos rykte som  leverantör, 
arbetsgivare och affärspartner. Hit hör även 
branschrisker i form av tekniska förändringar 
och regelförändringar.

Operativa risker
Operativa risker är risker som är direkt 
kopplade till den operativa verksamheten, 
från produktutveckling till tillgång på råvaror 
samt leverantörer. Hit hör även risker före-
nade med koncernens egen tillverkning och 
hållbarhet såväl som risken att produkter, 
mjukvara, service och leveranser inte uppfyl-
ler den standard som krävs. Andra operativa 
risker är risker relaterade till IT-lösningar, 
kundkrediter och motpartsrisker.

Finansiella risker
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i 
enlighet med en av styrelsen fastställd finans-
policy som reglerar hur de finansiella riskerna 

ska hanteras och inom vilka ramar Gunnebo 
Treasury och Gunnebos dotterbolag får 
agera. 

Läs mer om Gunnebos finansiella riskhantering 
på sidorna 77–79, not 19.

Försäkringsbara risker

Gunnebo har ett försäkringsprogram som 
gäller hela koncernen och som skyddar 
dess försäkringsbara tillgångar. Programmet 
omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring, 
allmänt ansvar och produktansvar, trans-
portförsäkring, reseförsäkring, försäkring 
mot brott samt skadeståndskrav mot sty-
relsen och ledande befattningshavare och 
anställningsrelaterat ansvar. I anslutning till 
försäkringsprogrammet har man infört ett 
program för att identifiera och utvärdera 
risker vid koncernens tillverkningsenheter 
samt eventuella finansiella konsekvenser. 
Programmet innefattar både egenkontroller 
och regelbundna inspektioner. Resultatet av 
översynen summeras i ett poängsystem för 
riskexponering vid varje anläggning, vilket gör 
det möjligt för ledningen att kontrollera risk-
erna, bedöma behovet av riskbegränsande 
åtgärder och besluta om prioriteringar.

Exponering mot risker och osäkerhetsfaktorer vad gäller framtida utveckling är en 

naturlig del av all affärsverksamhet. Riskmedvetenhet och en god riskhantering är 

avgörande för att skapa en långsiktigt god lönsamhet. Gunnebo arbetar därför med 

att löpande utvärdera de risker som verksamheten exponeras för, och övervakar 

noga faktorer som påverkar de största identifierade riskerna.

Gunnebos nio största risker

I denna riskmatris har Gunnebo 
bedömt sina nio största risker  genom 
att ta hänsyn till kategorin sannolikhet 
och påverkan.

1  Kundernas beteende

2  Tekniska förändringar

3   Produkter, mjukvara, service och 
leverans

4  Produktutveckling

5  Rykte

6  Humankapital

7  Compliance/Efterlevnad

8  Tillverkning

9  Makroekonomisk risk
 Påverkan
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Risk Beskrivning Riskminskningsåtgärder Verktyg för att hantera risker

Kundernas 
beteende

Gunnebo-koncernens verksamhet och resultat är expo-
nerade för marknadsrisker, bland annat hur konjunkturen 
påverkar efterfrågan på koncernens produkter, mjukvaror 
och service samt förändringar i kundernas investerings-
planer och produktionsnivåer. 

Koncernens relativt breda produktutbud och kundbas samt dess 
globala marknadstäckning med försäljning och tillverkning i ett stort 
antal länder medför en betydande riskspridning. Därigenom begränsas 
effekten av förändringar i efterfrågan från en viss kund, bransch, region 
eller ett visst land.  

• Kundundersökning

• Marknadsdata

Tekniska  
förändringar

Snabba förändringar av tekniska standarder och tekniska 
hinder i vissa delar av världen som gör att erbjudandet inte 
är kompatibelt med ny teknisk standard. Om Gunnebo inte 
lyckas identifiera och anpassa sig till ny teknik i tid, kommer 
detta att påverka koncernens affär.

Gunnebos strategi för produktutveckling, tillsammans med en nära 
dialog med nyckelkunder, borgar för att Gunnebo utvecklar innovativa 
lösningar som skapar kundvärde och lönsam tillväxt.

• Strategi för produktutveckling

• Kunddialog

• Marknadsdata

Produkter, mjuk-
vara, service och 
leverans

Koncernen kan förlora kunder och marknadsandelar om de 
produkter som levereras inte motsvarar kundernas förvänt-
ningar avseende kvalitet och funktion. För varje enskilt led 
i tillverkningen ska det säkerställas att produkten har kon-
struerats på det sätt som definierats och därmed motsvarar 
förväntningarna vad gäller prestation och utförande. 

Samma förväntningar avseende kvalitet, funktionalitet 
och leveransprecision gäller vid leverans från underleveran-
törer och distributörer.

När det gäller internt tillverkade produkter måste Gunnebo se till att 
varje led i produktionen är väl definierat och att rätt kontroller genomförs 
under processen så att produkten är korrekt när den väl paketeras och 
levereras. Alla medarbetare ska ha den kunskap som krävs och förstå 
hur deras arbete kan bidra till en god produktkvalitet, men också hur 
produktkvaliteten kan påverkas negativt om arbetet inte utförs på rätt 
sätt.

När det gäller outsourcade produkter får underleverantören respektive 
distributören väl definierade specifikationer samt förväntningar beträffan-
de kvalitet, funktionalitet och leveransprecision. Detta bygger på goda 
relationer mellan alla inblandade.

• Kvalitetspolicy

• ISO 9001-certifieringar

• KPI:er kopplade till kvalitet

• Checklistor för tillverkning

•  Ursprungsspecifikationer och 
relaterade kontroll rapporter

•  Anspråksförfarande 

Produkt- 
utveckling

Om de produkter som utvecklas inte följer den senaste 
lagstiftningen eller inte lever upp till kundernas förväntningar 
riskerar koncernen att förlora kunder och marknadsandelar. 
Vidare finns en risk i att varje enskilt utvecklingsprojekt har 
en bristfällig styrning avseende projekt- och produktkval-
itet och kostnader, projektets ledtider samt produktens 
egenskaper.

Gunnebo granskar all ny lagstiftning som kan ha inverkan på de pro-
dukter som koncernen utvecklar eller tillhandahåller. Koncernen håller 
sig även uppdaterad om utvecklingen av nya standarder och deras 
påverkan. Koncernens standard- och certifieringsexperter ingår i både 
nationella och internationella arbetsgrupper och håller sig uppdaterade 
om utvecklingen av olika standarder. Detta gäller såväl specifika affärs-
relaterade standarder som HSE-standarder. Koncernen har fastställt 
en tydlig produktutvecklingsprocess med olika avstämnings och vali-
deringssteg. Fastställandet av specifikationer omfattar hela produktens 
livscykel, inklusive lansering och utfasning. Processen gör det möjligt att 
övervaka projektkostnader och ledtider, och med hjälp av de olika vali-
deringsstegen kan man säkerställa att rätt kvalitet uppnås.

•  Kundundersökning

•  Tydlig beslutsprocess för produkt-
utveckling

•  Gunnebos riktlinjer

•  Miljöpolicy

•  Engagemang i nationella och 
internationella regulatoriska organ

Rykte Ett företags rykte (inklusive varumärke, förtroende, 
kundnöjdhet) kan påverka såväl den befintliga som den 
framtida efterfrågan på företagets produkter och service 
samt företagets kommersiella frihet. Tillverkningskvalitet 
och kundservice är exempel på faktorer som påverkar ett 
företags rykte. Med de många kanaler som existerar idag 
är det svårt att kontrollera hur varumärket uppfattas på 
marknaden.  

Aktiviteter för att upprätthålla och ytterligare stärka Gunnebos goda 
rykte pågår löpande. Här ingår efterlevnad av Gunnebos uppförande-
kod, som  definierar koncernens värderingar med hänsyn till affärsetik, 
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt hälsa och säkerhet.

•  Uppförandekod

•  Kundundersökning

•  Kunddialog

•  Regelbunden övervakning av  
online-kanaler

•  Varumärkesstrategi

Humankapital Att inte kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare, risker 
med att inte rekrytera personer med rätt kompetens och 
värderingar, beroende av nyckelmedarbetare.

Under 2018 kommunicerade koncernen en ny organisa-
tion och ett nytt sätt att arbeta genom affärsområden. I och 
med detta är många anställda nu organiserade på ett nytt 
sätt och har med det fått nya ansvar och roller. 

Tydligt definierade preferensbeteenden uttryckta som Gunnebos Per-
formance Cornerstones. I rekryteringsprocesser är profilkartläggning 
och tester baserade på Performance Cornerstones, liksom utveck-
lingssamtalen. En process för successionsplanering finns sedan flera 
år på plats.

Förändringsarbetet med att implementera affärsområdena är en 
huvudprioritering för koncernledningen och ledningen i respektive affär-
sområde. Strategins genomförande säkerställs genom ett standardiser-
at arbetssätt för implementering och uppföljning. Ledande funktioner 
på Gunnebo spenderar tid på kommunikation, stöd och på att driva 
förändringar. 

•  Personlighetstest baserat på  
Performance Cornerstones  
vid rekrytering

•  Successionsplanering

•  Verktyg för att implementera 
strategin

•  Utbildning i förändringsarbete

•  Ny organisationsmodell

Compliance/
Efterlevnad

Compliancerisker kan påverka koncernens möjligheter att 
skydda värden på grund av hot mot verksamhetens ställ-
ning i fråga om finanser, organisation eller dess rykte. De 
kan även påverka koncernens förmåga att agera enligt sina 
värderingar. Hit hör börsrelaterade faktorer samt faktorer 
kopplade till konkurrenslagstiftning, antikorruption, export-
kontroll, sekretess samt bolagsstyrning och compliance. 
Koncernen har global verksamhet, även i politiskt instabila 
länder med högre compliancerisk än i andra länder.

Koncernen har antagit uppförandekoden samt policyer och riktlinjer för 
efterlevnad av lagar som är tillämpliga på vissa områden. Koncernens 
juridiska avdelning ansvarar för att övervaka hanteringen av complian-
cerisker. Dessa risker hanteras med taktiska och operativa affärsbeslut. 
Alla medarbetare på alla nivåer i alla delar av koncernens verksamhet 
ska följa de regler och bestämmelser som det beslutas om.

•  Uppförandekod

•  Insiderpolicy

•  Bedrägeri- och korruptionspolicy

•  Exportkontrollpolicy

•  Dataskyddspolicy (GDPR)

Tillverkning Gunnebos tillverkning sker vid åtta tillverkningsenheter och 
består av en kedja av processer där avbrott och störningar 
kan påverka Gunnebos möjligheter att uppfylla sina åtagan-
den mot kund. 

Tillverkningsenheterna omfattas av ett revisionsprogram som leds av 
koncernens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget granskar regelbun-
det de risker som är förknippade med varje enskild anläggning och 
tar utifrån dessa fram handlingsplaner för att minska dem. Därför har 
Gunnebo implementerat en process för krishantering, liksom en lokal 
affärs kontinuitetsplan. På så vis vet koncernen hur den ska agera om en 
större oplanerad händelse skulle inträffa.

•  Uppförandekod 

•   Certifiering (ISO 9001, ISO 14001 
och OHSAS 18001)

•  Försäkringsrevision

•  Koncernpolicy för tillverkning

•  Affärskontinuitetsplan

 •  Process för koncernkrishantering

Makro ekonomisk 
risk

Gunnebos geografiska spridning innebär exponering för 
såväl omvärldsrisker, landsspecifika risker såsom politiska 
beslut och förändrade regleringar men även makro-
ekonomiska fluktuationer.

Gunnebos styrelse och ledning bevakar utvecklingen på nyckel-
marknader för att bedöma makroekonomisk och politisk risk, men även 
möjligheter som kan påverka koncernens strategi och verksamheter på 
dessa marknader.

•  Internstyrelser

•  Omvärldsbevakning

Gunnebos nio största risker
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Känslighetsanalys

Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer, 

enligt nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens 

struktur vid årets slut och med utgångspunkt från att alla andra faktorer 

förblir oförändrade. 

Kostnader

Den årliga kostnaden för stålbaserade 
produkter är cirka 350 Mkr. En ökning med 
10 procent i kostnaden för dessa produkter 
minskar rörelseresultatet med cirka 35 Mkr. 
En ökning av löner (inklusive sociala avgift-
er) med 1 procent minskar rörelseresultatet 
med cirka 16 MSEK. En ränteökning med 
1 procent ökar koncernens årliga ränte-
kostnad med cirka 17 Mkr baserat på 
nuvarande position. Koncernen hade en 
nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktel-
ser om 1 714 Mkr vid årets utgång.

Valutaeffekter

Huvuddelen av Gunnebos rörelseresultat 
genereras utanför Sverige, vilket innebär att 
koncernen är utsatt för omräkningsrisker 
från valutor till rapporteringsvalutan svenska 
kronor. De största valutaflödena visas i den 
första grafen nedan. Koncernen är nettosäl-
jare av AUD, DKK, EUR och AED medan 
 nettoköpare av CNY.

Effekterna på resultatet före skatt av en 
10-procentig försvagning av den svenska 
kronan gentemot koncernens fem största 
valutor visas i graferna nedan, uppdelat på 
transaktions- och omräkningsexponering.

Rörelsekostnader fördelade 
på kostnadsslag, 4 874 Mkr

 Materialkostnader, 42 %
 Ersättningar till anställda, 33 %
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4 % 
  Fordons- och resekostnader, 4 % 
 Transportkostnader, 3 % 
  Avskrivningar, 2 % 
  Övrigt, 12 % 

Förändring Effekt

Försäljningspriser En höjning av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och rörelseresultatet positivt med cirka 50 Mkr.  

Lönekostnader En ökning av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 16 Mkr.

Stålpriser En ökning av stålpriset med 10 procent ger en negativ resultatpåverkan om cirka 35 Mkr för de därpå följande  
12 månaderna.

Valutor En försvagning av värdet på SEK om 10 procent påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 27 Mkr. 
Därav hänförs 13 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen, 
terminssäkringar obeaktad. Resterande är hänförliga till 
omräkningsexponeringen.

Räntekostnader Baserat på låneskulden och räntebindningstiden i koncernens totala 
låneportfölj vid årsskiftet skulle en samtidig ökning med 1 procentenhet i 
Gunnebos samtliga lånevalutor

påverka resultatet negativt med cirka 17 Mkr, efter räntesäkring, för de 
därpå följande 12 månaderna. 
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Aktieägare
Årsstämma

Externrevisorer 

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk 
lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ 
 Stockholm ABs Regelverk för emittenter och Aktiemarknads
nämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska 
aktiemarknaden. Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyr
ningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom 
 koncernen under verksamhetsåret 2018. Gunnebo följer Kodens 
regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Gunnebo avvikit från 
Kodens regler under 2018. 

Styrning och ansvarsfördelning 

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter koncernens 
verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad 
lönsamhet. God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, 
transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och 
kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att koncernen 
lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbe
tare, leverantörer, kreditgivare och samhälle, samt att verksamheten 
följer uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övriga regelverk samt 
interna policies. 

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har 
under 2018 främst utövats av:

• Aktieägarna
• Styrelsen
• Verkställande direktören
• Koncernledningen
• Ledningar för affärsområden och regioner
• Koncernens stabsfunktioner

Aktieägare och aktien 

För information om aktieägare och Gunneboaktien, se sidorna 
96–97 samt www.gunnebogroup.com. 

Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande 
fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta beslutande 
organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken 
viss tid före stämman och som har anmält sitt deltagande till stäm
man inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med 
full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara person
ligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett 
ärende behandlat på bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag 
därom till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen 
till stämman. 

Bolagsstyrning

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo

Styrelse

Valberedning

KoncernstaberVerkställande direktör
och Koncernledning

Ledningsgrupper i affärsområden och  regioner
Viktiga externa regelverk

Svensk aktiebolagslag och  
årsredovisningslag

NASDAQ Stockholm ABs  
Regelverk för emittenter

Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga interna styrdokument

Bolagsordning

Instruktioner och arbetsordningar (styrelse,  
Verkställande direktör och styrelseutskott)

Policies och riktlinjer

Koncernens uppförandekodOperativa ledningar

Ersättningsutskott
Revisionsutskott

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq 
Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning  
och lämnar här 2018 års bolagsstyrningsrapport.

Gunnebo Årsredovisning 2018 / Bolagsstyrning
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Årsstämman 2018 

Årsstämman 2018 hölls den 12 april på Chalmers kårhus i Göteborg. 
Vid stämman deltog 121 aktieägare, vilka tillsammans representera
de 65,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans 
ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samt
liga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande  förutom 
 Charlotte Brogren.

Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats, 
www.gunnebogroup.com. Stämman fattade bland annat beslut om: 
•  fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat och balans

räkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 
2017,

•  utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 1,20 kr per aktie för 
räkenskapsåret 2017 att utbetalas i två omgångar,

•  beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd 
 avseende räkenskapsåret 2017, 

•  omval av samtliga styrelseledamöter utom Bo Dankis som avböjt 
omval, samt av styrelsens ordförande Martin Svalstedt,

• fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
• riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
•  val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av 

 årsstämman 2019,
•  bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, 

vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, 
besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktie
ägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift 
om apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 pro
cent av det totala antalet aktier i bolaget,

•  införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram,
•  bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av högst 

30 000 stamaktier kopplat till LTIP 2015.

Årsstämman 2019 

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att 
hållas i Stenhammarsalen i Göteborgs Konserthus torsdag den 
11 april. Mer information om årsstämman finns på sidan 94 i denna 
årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com. 

Valberedning 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till 
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamöter 
(antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för 
utskottsarbete, revisionsarvode, procedur för att utse valberedning 
samt, i förekommande fall, val av revisor. 

Vid årsstämman 2017 beslöts att Gunnebos valberedning tills 
vidare ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant 
för vardera av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i 
augusti varje år. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar 
valberedning inför årsstämman 2018: Dan Sten Olsson (utsedd 
av Stena Adactum), Mikael Jönsson (utsedd av Vätterledens In
vest), Ricard Wennerklint (utsedd av If Skadeförsäkring) och Martin 
 Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande. Ordförande 

i valberedningen var Dan Sten Olsson. Enligt valberedningens 
bedömning är samtliga ledamöter i valberedningen oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms Mikael 
Jönsson och Ricard Wennerklint vara oberoende i förhållande till 
bolagets röstmässigt störste ägare. Med avvikelse från punkt 2.4 
(andra stycket) i Koden ingår i valberedningen två styrelseledamöter, 
vilka bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större ägare. 
Anledningen till avvikelsen är att Mikael Jönsson är den person 
inom Vätterledens Invest som har bäst kännedom om bolaget och 
dess styrelse. Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår 
inte från bolaget till medlemmarna. Valberedningen har fram till 
denna årsredovisnings framläggande haft två möten. Kontakt med 
valberedningen sker genom epost till valberedningen@gunnebo.
com, alternativt per post, attention: Valberedningen. Se adress till 
 Gunnebo AB på sidan 94. 

Styrelse 

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisa
tion och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vid 
genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intres
sen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna 
bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att 
styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst 
två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på bolagsstäm
man för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. 

Gunnebos styrelse bestod 2018 av sex ledamöter valda av 
stämman. De anställda har rätt att utse två representanter och två 
suppleanter till styrelsen. Ingen av Gunnebos ledande befattnings
havare ingår i styrelsen. Verkställande direktören samt koncernens 
Ekonomi och finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträden, 
den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande 
befattningshavare vid behov. Styrelsens arbete styrs huvudsakligen 
av Aktiebolags lagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Er
sättning och arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande 
styrelsesammanträdet. 

Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha 
minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive 
det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även 
arbets och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrel
sens utskott och Vd. 

Styrelsens arbete under 2018 

Styrelsen har under 2018, utöver det konstituerande sammanträdet, 
genomfört tolv sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt 
illustrationen på sidan 47.

Styrelsens ordförande 

Vid årsstämman 2018 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ord 
förande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela 
styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett orga
niserat och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att 
styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens ut
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veckling och se till att styrelsen fortlöpande får den information som 
krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet 
i enlighet med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i 
den operativa ledningen av bolaget. 

Styrelseledamöternas oberoende 

Enligt Koden ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamö
terna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och 
minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktiein
nehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen 
och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag 
framgår av presentationen av styrelseledamöterna på sidan 51. 

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en frågeenkät som 
besvaras av styrelsens ledamöter. Resultatet av denna utvärdering 
ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. 
Utvärderingen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar 
bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, 
styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelsens ordförande och 
styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Resulta
tet av utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt 
har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärde
ringen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens 
olika förslag relaterade till styrelsen. 

JANDEC

O
KT

SE
P

SM = Styrelsemöte     

RU = Revisionsutskott

EU = Ersättningsutskott

JANDEC
O

K
T

FEB
M

A
R

NOV

A
P

R
M

AJ
JUN

SE
P

AUG

JUL

Styrelse 
arbetet

December
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, genomgång av 
det finansiella resultatet och planen för 2019, investeringar, förvärv och 
avyttringar, uppdatering om Entrance Control och GBS, utvärdering av 
styrelsens arbete.
RU: Avrapportering om revision och internkontroll, genomgång av 
redovisning, värderingar och skatter. 
EU: Godkännande av koncernledningens ersättning, godkännande av 
bonusar för 2019, presentation av upplägget för LTIP 2019.

November
EU: Inriktning av bonusstrukturen för 2019, presentation 
av ickefinansiella mål för koncernledningen.

April
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från 
Vd, genomgång av finansiellt resultat och ställning, 
uppdatering om förvärv, avyttringar och strategi, 
affärsuppdatering om Safe Storage.
SM: Konstituerande möte.
SM: Rapport från styrelsens utskott, genomgång 
av det första kvartalets finansiella resultat, delårs
rapport för det första kvartalet. 
RU: Genomgång av revisionsutskottets 
arbetsordning, rapport om det första kvartalets 
finansiella resultat och ställning, delårsrapport 
för det första kvartalet, årets plan för revision 
och internkontroll, finansiella överväganden med 
avseende på avyttringar och strategi, likviditets
prognos, nya redovisningsprinciper.

Maj
SM: Rapport om avyttringsstatus och bank
finansiering. 

Januari
RU: Genomgång av det fjärde kvartalet samt helårets finansiella resultat och ställ
ning, revisionsavrapportering, delårsrapport för det fjärde kvartalet, översikt över 
legala processer och krav, rekommendationer avseende revisionsbyrå. 
EU: Pensionspolicy till koncernledningen, slutgodkännande av 2018 års bonus/
LTIPstruktur och 2017 års bonus/LTIPutbetalningar.

Juni
RU: Genomgång av avyttringar, bankfi
nansieringen, finansiella överväganden 
med avseende på avyttringar och 
strategi, ändrad segmentrapportering 
till affärsområdesrapportering, rap
portering om avyttringar och avvecklad 
verksamhet, förslag på nya finansiella 
mål, förslag på ny utformning för del
årsrapporter.
EU: Godkännande av LTIPutdelningar.

Juli
SM: Genomgång av koncernens och affärsområdenas 
strategier, avyttringsstatus och bankfinansiering, ändrad 
segmentrapportering till affärsområdesrapportering samt 
delårsrapporternas nya utformning.
SM: Genomgång av avyttringar och bankfinansiering, 
beslut om signering och finansiella effekter.
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, 
genomgång av det andra kvartalets finansiella resultat och 
ställning, avyttring, delårsrapport för det andra kvartalet, 
LTIP.
RU: Genomgång av andra kvartalets finansiella rappor
tering, inklusive avvecklad verksamhet, andra kvartalets 
delårsrapport enligt den nya utformningen, revisorernas 
plan, besök och arvoden.

Oktober
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från 
Vd, genomgång av det tredje kvartalets finansiella 
resultat, delårsrapport för det tredje kvartalet, förvärv 
och avyttringar, uppdatering om Safe Storage.
RU: Genomgång av det tredje kvartalets resultat och 
ställning, delårsrapport för det tredje kvartalet, reviso
rernas granskning av tredje kvartalet, genomgång av 
Treasury, försäkringar och finansiella risker, uppdate
ring om redovisning, värderingar och skatt.
EU: Förslag till bonusstruktur för 2019, uppdatering 
om HRagendan.

Februari 
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, rapport 
för det fjärde kvartalet och helårets finansiella resultat och 
ställning, revisorernas avrapportering, förslag till utdelning, 
uppdatering om förvärv, avyttringar och strategi.
RU: Genomgång av årsredovisningen för 2018.

Mars
SM: Kallelse och förslag till årsstämman.
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Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2018

Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda Invald Styrelsemöten

Ersättnings
utskott

Revisions
utskott

Bolaget  
och bolags

ledningen
Bolagets större 

aktieägare
Totalt  

arvode, kr

Martin Svalstedt 2003 12 (O)  5 (0) Ja Nej 500 000

Göran Bille 2008 11 (L) 5 (L) Ja Ja 280 000

Anna Borg Sæther 2017 12 (L) 3 (L) Ja Ja 265 000

Charlotte Brogren 2012 12 (L) Ja Ja 250 000

Bo Dankis* 2006 3 (L) Ja Ja 125 000

Eva Elmstedt 2015 11 (L) 7 (O) Ja Ja 300 000

Mikael Jönsson 2000 12 (L) 4 (L) 7 (L) Ja Nej 310 000

* Avsade sig omval vid årsstämman 2018

Fackliga representanter

Micke Fridström** 2018 10 (L) 38 700

Irene Thorin 2011 12 (L) 38 700

Antal möten: 12 5 7 Totalt: 2 107 400

** Tillträdde uppdraget i april 2018

O=Ordförande  L=Ledamot  

Styrelsens utskott 

Styrelsen i Gunnebo har under 2018 haft två utskott: Ersättnings
utskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott 
utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter. 

Revisionsutskott 

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrel
se och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. 
Arbetsuppgifterna innefattar att:
•  övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommen

dationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,   
•  med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektivi

teten i bolagets interna kontroll och riskhantering,
•  hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och kon

cernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens 
kvalitetskontroll av revisorn,

•  granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet 
och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 
bolaget andra tjänster än revision, och diskutera eventuella hot mot 
opartiskhet och självständighet samt övriga eventuella frågor med 
revisorn,

•  biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut 
om revisorsval och arvodering av revisionen, varvid utskottet ska 
övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga reg
ler, lämna en rekommendation avseende val av revisor samt inför 
nyval av revisor upphandla revision i enlighet med vad som anges 

i artikel 16 i Revisorsförordningen. Rekommendationen ska om 
det är fråga om nyval motiveras och innehålla minst två alternativa 
valmöjligheter och utskottet ska i sådana fall motivera vilken revisor 
det föredrar, och

•  säkerställa att koncernens niomånadersrapport och årsredovisning 
granskas av koncernens revisor.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2018 har utskottet 
utgjorts av Eva Elmstedt (ordförande), Anna Borg Saether och Mikael 
Jönsson. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsledningen och två ledamöter är 
även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Under året har utskottet haft sju möten och revisorerna har del
tagit vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett 
styrelsemöte för redovisning av sin revision och granskning av in
ternkontroll. Revisorerna har träffat styrelsen utan att representanter 
för koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet 
framgår av illustrationen på sidan 47. Medlemmarnas närvaro vid 
utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 48.

Ersättningsutskott 

Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Ersättnings
utskottet har bland annat till uppgift att:
•  lämna förslag till riktlinjer för ersättning till Verkställande direktören 

samt övriga ledande befattningshavare,
•  följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för 

rörliga ersättningar för koncernledningen,
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•  följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,

•  behandla strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskaps
utveckling och successionsfrågor,

•  bereda andra frågor relaterade till anställningsförhållanden såsom 
allmänna principer för lönesättning, tjänstebilspolicy, uppförande
kod och övriga frågor som styrelsen delegerar till utskottet.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2018 har utskottet 
utgjorts av Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran 
Bille. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under året har 
utskottet haft fem möten vid vilka bland annat frågor kring långsik
tigt incitamentsprogram, bonusmodell, bonusutfall och riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare diskuterats. Medlemmarnas 
närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 48. 

Revisor 

Gunnebos revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar års
redovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt 
styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med 
god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en 
revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberät
telse till bolagsstämman samt avger en kompletterande rapport till 
revisionsutskottet enligt Revisorsförordningen. Vid årsstämman 2018 
valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med 
Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod 
löper ut vid årsstämman 2019. Revisorerna rapporterar till revisions
utskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisions
uppgifter bistår Deloitte med rådgivnings och utredningsuppdrag. 
Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävssituation. 
Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 7.

Verkställande direktör och koncernledning 

Henrik Lange är Gunnebos Verkställande direktör tillika Koncern
chef och leder Gunnebos löpande verksamhet. Det är Verkställande 
direktörens ansvar att implementera och säkerställa genomförande 
av de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen 
beslutar om. Den Verkställande direktören ansvarar även för att sty
relsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är före
dragande vid styrelsemötena samt kontinuerligt håller styrelsen och 
ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella 
ställning och utveckling. 

Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående
av chefer för affärsområden, regioner och staber. Vid utgången av 
2018 bestod koncernledningen av nio personer. Dessa personer pre
senteras på sidorna 52–53 i denna årsredovisning. Under 2018 hade 
koncernledningen 12 möten. Mötena har i huvudsak varit fokuserade 
på implementering och uppföljning av koncernens nya strategiska 
riktning med fokus på affärsområde per produkterbjudande, inves
terings och avyttringsaktiviteter, resultatuppföljning samt förvärvs
diskussioner.

Ledningar för affärsområden och regioner 

Gunnebos operativa verksamhet består av affärsområdena Safe 
Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated 
 Security. De första tre affärsområdena har ett globalt ansvar för 
produktportföljen, försörjningskedjan och försäljning. Varje affärs
område har även en operativ ledning som är ansvarig för respek
tive enhets affärsverksamhet. Det fjärde affärsområdet, Integrated 
Security, består av flera lokala verksamheter. Dessa har sina egna 
strategiska agendor men delar koncerns finansiella mål vad det gäller 
försäljningstillväxt om 5 procent och en EBITAmarginal om minst 10 
procent.

De operativa ledningarna är de organ under koncernledningen 
som ansvarar för strategins genomförande samt att säkerställa och 
följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa ledningarna 
ingår medlemmar av koncernledningen samt representanter från 
verksamheten. Dessa ledningsgrupper ansvarar för ledningen av den 
dagliga verksamheten i respektive enhet. Ledningsgrupperna utgörs 
vanligen av chefen för respektive enhet samt de viktigaste funktions
cheferna. 

Stabsfunktioner 

På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för koncern ledning, 
affärsutveckling, personal och hållbarhet, juridik och compliance 
(regelefterlevnad), finans, IT, logistik samt varumärken och kommuni
kation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncern
övergripande strategier, prioriteringar och aktivitetsplaner inom sina 
respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera 
utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive  kompetenser. 
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Styrelsens rapport om intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk 
lagstiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning. 
Gunnebo AB tillämpar och följer dessa krav. Styrelsens rapport är 
avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rap
portering och Gunnebo har valt att lämna en beskrivning av hur den 
interna kontrollen är organiserad.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 

Intern kontroll består av ett antal inbördes samordnade bestånds
delar: kontrollmiljö, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation samt uppföljning och förvaltning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av 
den totala interna kontrollen inom Gunnebo och är en central kom
ponent i Gunnebos bolagsstyrning. Den syftar till att ge rimlig säker
het avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i 
form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer 
och att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstäm
melse med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav 
på noterade bolag.

Den egna utvärderingen av den interna kontrollmiljön utförs med 
hjälp av en självutvärdering av den interna kontrollen och utförs årli
gen på samtliga enheter. Resultatet sammanställs och rapporteras 
till revisionsutskottet. Identifierade brister och områden för förbättring 
i syfte att stärka den interna kontrollmiljön införlivas och följs upp i 
kommande års utvärderingar i syfte att löpande stärka den interna 
kontrollmiljön. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild 
granskningsfunktion (internrevision) och har bedömt att ovanstående 
process är tillräcklig för att säkerställa tillfredsställande intern kontroll.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende finan
siell rapportering. En viktig del av kontrollmiljön är de värderingar och 
den etik som styrelsen, Vd och koncernledningen kommunicerar och 
verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, 
beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som med
arbetarna besitter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en 
skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som regle
rar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen 
har utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att säker
ställa fastlagda principer för finansiell rapportering, att den interna 
kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets 
revisor upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion för 
Vd.  Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat 
till Vd. 

Koncernens stabsfunktion Ekonomi och finans fungerar som 
koncernens internkontrollfunktion och rapporterar till revisionsut
skottet och till koncernens Vd. Funktionen arbetar med att utveckla 
och förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, 
dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att 
granska hur den interna kontrollen fungerar. 

Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten 
ska bedrivas. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen 
utgörs främst av koncernens policies för finans, treasury, internkon
troll, finansiell redovisning och rapportering, powers reserved samt 
koncernens auktorisationsmatris.

Riskbedömning

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, ut
värdera och hantera väsentliga risker som påverkar intern kontroll 
avseende finansiell rapportering i koncernens bolag, affärsområden 
och processer.

Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som utgör underlag för 
hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer. Riskbedöm
ningen uppdateras årligen. Mer information om koncernens risker 
finns i avsnittet Risk och känslighetsanalys, se sidorna 42–44 samt i 
not 19, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturen ska säkerställa effektivitet samt god intern kontroll 
i koncernens processer och bygger på minimikrav för god intern 
kontroll i definierade väsentliga processer. Samtliga koncernbolag 
besvarar i en självutvärdering hur de lever upp till koncernens minimi
krav för intern kontroll i utvalda processer. Brister identifieras och 
åtgärder planeras och genomförs av bolagen. Granskning sker av 
utvalda processer i dotterbolag med hjälp av bolagets externa re
visorer. Resultatet av granskningarna inkluderar förslag på framtida 
åtgärder. Koncernstab Ekonomi och finans tillhandahåller dotterbo
lagen information i syfte att höja kunskapsnivå och förståelse kring 
effektiva processer och god intern kontroll.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullstän
dig och i rätt tid har Gunnebo bland annat en kommunikationspolicy. 
Dessutom finns interna instruktioner om informationssäkerhet och 
hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, 
ledning och övriga medarbetare. Gunnebo har ett etablerat whistle
blowingsystem, som finns tillgänglig för alla medarbetare. Vid behov 
kan det användas anonymt.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning för att säkerställa god intern kontroll avse
ende finansiell rapportering sker av styrelsen, revisionsutskottet, Vd, 
koncernledning, koncernstab Ekonomi och finans samt av respektive 
affärsområde och koncernbolag. Uppföljningen inkluderar såväl 
uppföljning av månatliga resultat, eventuella avvikelser och uppfölj
ning mot plan som årsvisa rapporter med resultat från självutvär
deringar och internkontrollgranskning. Det fortgående arbetet med 
intern kontroll är främst koncentrerat till arbete med riskbedömning, 
 kontrollaktiviteter och uppföljning.

För information om hur kommunikationen och uppföljningen av 
koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet Informa
tion till kapitalmarknaden på sidorna 94–95.
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Styrelse per 31 december 2018

Martin Svalstedt

Styrelseordförande
Invald år: 2003,  ord
förande sedan 2008
Född år: 1963
Medborgarskap:  
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:  
Vd Stena Adactum AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capio AB, 
ledande finansiella befattningar inom Stora och 
ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i 
 Ballingslöv International AB och Stena 
 Renewable AB, vice ordförande i Envac AB, 
ledamot i Scandic Hotels, Stena Adactum AB 
och Svedbergs
Aktieinnehav: 195 000 

Göran Bille

Styrelseledamot
Invald år: 2008
Född år: 1955
Medborgarskap: 
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:  
Industriell rådgivare
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Vd och Koncernchef 
AB Lindex och Gina Tricot samt ledande 
befattningar inom H&M, bland annat Vd för 
H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige och 
 divisionschef för H&M dam
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i KappAhl
Aktieinnehav: 50 000 

Anna Borg Sæther

Styrelseledamot
Invald år: 2017
Född år: 1971
Medborgarskap: 
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:  
CFO Vattenfall
Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi och 
Statskunskap
Professionell bakgrund: Ledande 
befattningar inom Vattenfall och Klarna
Övriga styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 3 000

Charlotte Brogren

Styrelseledamot
Invald år: 2012
Född år: 1963
Medborgarskap: 
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:  
Teknologichef Alimak Group AB
Utbildning: Teknologie doktor
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom ABB, Generaldirektör Vinnova
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i 
 Industrifonden och HMS  Industrial Networks AB
Aktieinnehav: 3 000

Mikael Jönsson

Styrelseledamot

Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: 
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:   
Vd Vätterledens Invest AB
Utbildning: Högskole studier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktie mäklare, ledande 
befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lids 
Industri AB och Kopparbergs bryggeri AB, 
ledamot i AB Trätälja, Vätterledens Invest AB 
med dotter bolag, Wipcore AB samt i Nordic 
Ecommerce Knowledge 
Aktieinnehav: 153 333

Eva Elmstedt

Styrelseledamot
Invald år: 2015
Född år: 1960
Medborgarskap: 
Svenskt
Huvudsaklig  
sysselsättning:  
Styrelsearbete och investeringar
Utbildning: Kandidat examen i National ekonomi 
och Datavetenskap
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Nokia,  Ericsson, operatören 3 samt 
Semcon AB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Proact 
AB, ledamot i Addtech AB, Arjo AB, Thule AB 
och Axiell AB 
Aktieinnehav: 21 000

Micke Fridström

Arbetstagar
representant  
för Unionen
Invald år: 2018
Född år: 1964
Medborgarskap: 
Svenskt
Utbildning:  
El teleteknisk, gymnasium
Aktieinnehav: 1 000

Irene Thorin

Arbetstagar
representant  
för Unionen
Invald år: 2011
Född år: 1959
Medborgarskap: 
Svenskt
Utbildning:  
Gymnasieekonom
Aktieinnehav: —
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Koncernledning per 31 december 2018
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Henrik Lange
Vd och Koncernchef
Anställd år: 2015
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi 
och internationell ekonomi, 
Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet
Professionell bakgrund: Executive Vice 
President och Chief Financial Officer, SKF, 
President, SKF Industrial Market, Strategic 
Industries samt flera andra befattningar 
inom SKF; Vd Johnson Pump AB
Styrelseuppdrag: Ledamot i Alfa Laval 
och Velux Group
Aktieinnehav: 73 530
Tecknings och aktieoptioner: 100 000

Karin Wallström Nordén
SVP Marketing & Communications
Anställd år: 2003
Född: 1978 
Medborgarskap: Svenskt 
Utbildning: Magisterexamen i redovisning 
från Handelshögskolan i Göteborg, 
Journalistexamen
Professionell bakgrund: 
Informationsdirektör på Gunnebo, 
ekonomijournalist
Styrelseuppdrag: Ledamot i Sweden
India Business Council (SIBC) och  
Gigger AB
Aktieinnehav: 6 600
Tecknings och aktieoptioner: —

Robert Hermans 
SVP Entrance Control
Anställd år: 1996
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom Uppsala 
universitet och MBA HHS
Professionell bakgrund: Landschef 
Gunnebo Sydafrika, Chef Gunnebo Lifting, 
Vd Cargo Control Systems (Sydafrika) 
samt andra ledande befattningar inom 
marknadsföring och försäljning i Gunnebo 
Industrierkoncernen
Styrelseuppdrag: Ledamot i Tsarmedia 
AB och Satpack Travel, Sydafrika
Aktieinnehav: 16 000
Tecknings och aktieoptioner: —

Susanne Larsson
Ekonomi och finansdirektör
Anställd år: 2015
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom inom redovisning 
och finansiering, Karlstad universitet
Professionell bakgrund: SKF UNITE 
Programme Director, SKF Industrial 
Market, Strategic Industries Division 
Controller, SKF Group Chief Accountant 
och SKF Group Controller
Styrelseuppdrag: Ledamot i Mercuri 
Urval Group
Aktieinnehav: 17 200
Tecknings och aktieoptioner: —

Stefan Syrén
SVP Safe Storage & Integrated Security
Anställd år: 2018
Född år: 1966
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: MSc Chemical Engineering, 
Chalmers
Professionell bakgrund: Ledande 
befattningar inom Procter & Gamble, 
COO Papyrus och Vd Alliance Healthcare 
Deutschland
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 55 000
Tecknings och aktieoptioner: 50 000

Sacha de la Noë
SVP Region AsiaPacific, Middle East 
& Africa
Anställd år: 2005
Född: 1970
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom, Warwick 
Business School, UK
Professionell bakgrund: Regionchef 
för Gunnebo i Sydostasien, Chef 
Gunnebo Global ATM samt ledande 
finansbefattningar inom Gunnebo, Wilson 
Logistics Group, Oriflame och Alfort & 
Cronholm Group
Styrelseuppdrag: Ledamot i Krisma AB
Aktieinnehav: 17 104
Tecknings och aktieoptioner: —

Christian Carlsson 
SVP Human Resources & Sustainability
Anställd: 2016
Född: 1975
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Magisterexamen i 
Human Resources Management från 
Bournemouth University
Professionell bakgrund: SVP Human 
Resources Papyrus; Director Global 
HR Operation Damco; Head of HR 
Damco Nordic, Baltic och Russia samt 
Compensation and Benefit Manager Volvo 
Car Corporation
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: —
Tecknings och aktieoptioner: —

Tomas Wängberg*
SVP Cash Management
Anställd år: 2009
Född: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Sjöingenjör, Chalmers 1981
Professionell bakgrund: Vd och 
Koncernchef ABS Group, AB Pharmadule, 
ABB Carbon AB samt ledande positioner 
inom marknadsföring, försäljning och 
produktion inom ABBkoncernen
Styrelseuppdrag: Ledamot i Sofos 
Harbert Renewable Energy LLC
Aktieinnehav: 21 843
Tecknings och aktieoptioner: —
* efterträddes i februari 2019 av Christian Weisser

Daniel Schroeder
SVP Region Americas
Anställd år: 2016 
Född: 1964  
Medborgarskap: Amerikanskt  
Utbildning: Kandidatexamen i Ekonomi,  
Xavier University, Cincinnati, USA
Professionell bakgrund: Vice President 
Sales Nordamerika på Tyco och ledande 
befattningar på ADT Security Services
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 21 600
Tecknings och aktieoptioner: —
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Koncernens resultaträkningar

Mkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 5 128 4 861
Kostnad för sålda varor 2, 5 –3 686 –3 447
Bruttoresultat 1 442 1 414

Försäljningskostnader 2, 5 –611 –575
Administrationskostnader 2, 5 –577 –552
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 8 11 14
Rörelseresultat (EBIT) 265 301

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto 9 –53 –54
Resultat före skatt 212 247

Inkomstskatt 10 –92 –95
Årets resultat från kvarvarande verksamhet 120 152

Resultat från avvecklad verksamhet 4 –803 8
Årets resultat –683 160

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –683 153
Innehav utan bestämmande inflytande 0 7

–683 160

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 76 378 76 320
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 76 430 76 389

Resultat per aktie före utspädning, kr 15 –8,95 2,00
Varav kvarvarande verksamhet, kr 1,57 1,90
Varav avvecklad verksamhet, kr –10,52 0,10

Resultat per aktie efter utspädning, kr 15 –8,94 2,00
Varav kvarvarande verksamhet, kr 1,57 1,90
Varav avvecklad verksamhet, kr –10,51 0,10

Koncernens rapporter över totalresultatet

Mkr Not 2018 2017

Årets resultat –683 160

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkning
Omvärderingar (aktuariella vinster och förluster) 16 33 –24
Inkomstskatt 10 –7 4
Delsumma 26 –20

Poster som kan komma att återföras till resultaträkning
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet 16 –74
Säkring av nettoinvesteringar –2 0
Kassaflödessäkringar 3 5
Inkomstskatt 10 — –1
Delsumma 17 –70

Övrigt totalresultat 43 –90

Årets totalresultat –640 70

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –640 66
Innehav utan bestämmande inflytande 0 4

–640 70
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Kommentarer till koncernens resultaträkningar
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 128 Mkr (4 861). Försäljningstillväxten, 
justerad för valutakurseffekter, var 3 procent. Entrance Control hade en tillväxt på 
13 procent, Safe Storage på 4 procent, Cash Management på 2 procent och 
Integrated Security en minskning med 5 procent. Valutaeffekten var 3 procent. 

Nettoomsättningen bestod av 4 231 Mkr relaterad till produktförsäljning och 
897 Mkr relaterad till serviceintäkter.
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Bruttomarginal
Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 28,4 procent,  
jämfört med 29,4 procent föregående år. 

Rörelsekostnader
Försäljnings- och administrationskostnader, exklusive jämförelsestörande pos-
ter, ökade med 52 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år, vilket 
till större delen kan hänföras dels till valuta och dels till resurser för att möjlig-
göra omställningen till affärsområden med målet att öka den framtida produk-
tiviteten. I relation till nettoomsättningen uppgick dessa till 22,3 procent jämfört 
med 22,4 procent föregående år.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 11 Mkr (14) och inklu-
derade 21 Mkr hänförliga till en vinst från avyttringen av en övervakningsverk-
samhet i Spanien, vilken inte tillhörde kärnverksamheten, 10 Mkr från en fastig-
hetsförsäljning i Sydafrika, en nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar om –21 Mkr hänförliga till en mindre avyttring av en Integrated Security-
verksamhet i Storbritannien samt intäkter från intressebolag om 4 Mkr (7).

Jämförelsestörande poster påverkade periodens resultat med –39 Mkr 
(–52), varav –13 Mkr (–14) var kostnader för sålda varor och –47 Mkr (–38) var   
försäljnings- och administrationskostnader. Detta är relaterat till personalned-
skärningar kopplade till strukturförändringar för att förbättra lönsamheten samt 
förändringar på ledningsnivå. Jämförelsestörande poster inkluderar även 
21 Mkr relaterat till vinst från avyttringen i Spanien som redovisats inom övriga 
rörelseintäkter och rörelse kostnader. 

Rörelseresultat (EBIT)
EBIT uppgick till 265 Mkr (301), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent
(6,2). EBIT var 58 Mkr, 52 Mkr, 88 Mkr och 67 Mkr för respektive kvartal 2018.
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EBITA
Den interna finansiella uppföljningen för affärsområdena och koncernen 
 fokuserar från och med det andra kvartalet 2018 på EBITA som ett finansiellt 
nyckeltal. Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar av 
 förvärvsrelaterade  immateriella tillgångar och jämförelse störande poster. 

Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 5 128 4 861

Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande 
poster –3 673 –3 433

Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 455 1 428
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –1 141 –1 089
Övriga rörelseintäkter och kostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –10 14

Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 40 22

EBITA 344 375

EBITA var 344 Mkr (375), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 6,7 procent 
(7,7). Årets förändring jämfört med föregående år förklaras av:

Mkr  

EBITA 2017 375

Försäljningstillväxt 31

Struktur 27

Valuta 2

Övrigt –91

EBITA 2018 344

 Försäljningstillväxt om 3 procent påverkade rörelseresultatet med 31 Mkr.
 Besparingar från genomförda produktivitetsåtgärder påverkade med 27 Mkr.
  Valutaeffekterna var 2 Mkr, varav omräkningsdifferenser var 5 Mkr och 
transaktionseffekter var –3 Mkr. 
  Övriga effekter om –91 Mkr var främst beroende på en negativ utveckling av 
mixen i bruttomarginaler, men även på en negativ utveckling av allmänna 
kostnadsförändringar som delvis kompenseras av intäkter från intressebolag 
och vinst från en fastighetsförsäljning i Sydafrika.
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Finansiella intäkter och kostnader, netto
Finansiella poster, netto, uppgick till –53 Mkr (–54) och omfattade ökade 
räntekostnader för extern finansiering som kompenserades av positiva 
valutaeffekter.  

Inkomstskatt
Inkomstskatt uppgick till –92 Mkr (–95), vilket motsvarar en effektiv skattesats 
om 43 procent (38). Den högre effektiva skattesatsen jämfört med föregående 
år påverkades negativt av underskottsavdrag som ej värderats liksom slutliga   
justeringar av tidigare inkomstdeklarationer och nedskrivning av uppskjutna 
skattefordringar. Den viktade genomsnittliga skattesatsen för den under-
liggande verksamheten uppgick till cirka 30 procent.
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Koncernens balansräkningar

Mkr Not
31 december

2018
31 december

2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 11 1 408 1 596
Övriga immateriella tillgångar 11 306 314
Materiella anläggningstillgångar 12 282 345
Uppskjutna skattetillgångar 10 195 322
Övriga långfristiga tillgångar 50 17
Summa anläggningstillgångar 2 241 2 594

Omsättningstillgångar
Varulager 13 717 902
Kundfordringar 14 1 018 1 413
Aktuella skattefordringar 113 85
Övriga kortfristiga tillgångar 18 198 209
Likvida medel 569 498
Summa omsättningstillgångar 2 615 3 107

SUMMA TILLGÅNGAR 4 856 5 701

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 087 1 834
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande — 32
Summa eget kapital 1 087 1 866

Långfristiga skulder 
Långfristiga finansiella skulder 19 1 863 1 396
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 16 375 494
Uppskjutna skatteskulder 10 50 66
Summa långfristiga skulder 2 288 1 956

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 594 742
Aktuella skatteskulder 113 69
Kortfristiga avsättningar 17 55 80
Kortfristiga finansiella skulder 19 45 108
Övriga kortfristiga skulder 18 674 880
Summa kortfristiga skulder 1 481 1 879

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 856 5 701
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Kommentarer till koncernens balansräkningar
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar förändrades med –196 Mkr (–12) under året, varav 
–299 Mkr (0) var relaterade till nedskrivningar i samband med avyttringar och 
78 Mkr (–39) hänförs till valutaomräkning. Avskrivningar uppgick till 53 Mkr (51), 
varav 19 Mkr (22) avsåg avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella till-
gångar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 72 Mkr (74) hänförliga 
till produkt- och mjukvaruutveckling.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar förändrades med –63 Mkr (–2) under året,
varav –59 Mkr (0) var relaterade till nedskrivningar i samband med avyttringar 
och 8 Mkr (–6) hänförs till valutaomräkning. Avskrivningar uppgick till 61 Mkr 
(66). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 65 Mkr (76) 
hänförliga till fastigheter i Nederländerna och Storbritannien inom Safe Storage 
respektive Entrance Control.

Rörelsekapitalutveckling
Rörelsekapital, netto, minskade till 610 Mkr (822) under året vilket i förhållande 
till nettoomsättningen var 11.7 procent (12.1) beräknat på ett genomsnitt.

Rörelsekapital, netto 2018

Genom-
snitt i % av 
försäljning 2017

Genom-
snitt i % av 
försäljning

Varulager 717 13,3 % 902 14,4 %

Kundfordringar 1 018 19,9 % 1 413 22,8 %

Leverantörsskulder –594 10,9 % –742 12,4 %

Övriga operativa tillgångar/skulder –531 10,5 % –751 12,7 %

Summa 610 11,7 % 822 12,1 %

Exklusive effekten av avyttrade tillgångar och skulder, utgjorde kundfordringar 
och varulager den största delen av den totala minskningen inom rörelsekapita-
let medan valutaeffekten var mindre.
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Lång- och kortfristiga finansiella skulder
Koncernens lång- och kortfristiga finansiella skulder uppgick till 1 908 Mkr
(1 504) varav 17 Mkr (64) avser checkräkningskrediter och resterande var 
 upplåning från finansiella institut. Totala kreditfaciliteter uppgick till 2 591 Mkr 
(2 501), varav 682 Mkr (997) var outnyttjade vid årets slut.

Nettolåneskuld
Nettolåneskulden uppgick till 1 339 Mkr (999) vid årets utgång. Exklusive 
avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning ökade net-
tolåneskulden till 1 714 Mkr vid årets utgång (1 403 vid årets ingång). Ökningen 
förklaras av avyttrade likvida medel, valutor och utbetalning av utdelning. 

Nettolåneskulden/EBITDA ökade från 2,5 vid årets ingång till 3,5 vid årets 
utgång.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Koncernens avsättningar för ersättning till anställda efter avslutad anställning 
uppgick till 375 Mkr (494) vilket motsvarar en minskning om 119 Mkr där  
90 Mkr förklaras av avyttrade skulder. Den återstående delen av minskningen  
är främst hänförlig till förändrade förutsättningar i koncernens pensionsplan  
för  Stor britannien men även utbetalda pensioner påverkade.

Eget kapital
Eget kapital uppgick till 1 087 Mkr (1 866) vid årets slut, motsvarande en
minskning om –779 Mkr. Årets resultat minskade till –683 Mkr (160) där 
–803 Mkr kommer från förlusten av den avyttrade verksamheten och 120 Mkr 
från kvarvarade verksamhet. Betald utdelning uppgick till –92 Mkr (–92 Mkr). 

Omräkningseffekter bidrog positivt med 14 Mkr (negativt med –74), inklusive 
en mindre effekt från säkring av nettoinvesteringar. Aktuariella vinster, brutto, 
var 33 Mkr (–24), som tillsammans med den relaterade skatteeffekten om 
–7 Mkr (4) bidrog till en nettoökning i eget kapital.

Anställda
Registrerat antal anställda vid årets slut var 4 449 (4 267). Medelantal anställda
uppgick till 4 363 (4 258) avseende kvarvarande verksamhet.

 
Medelantal anställda per land

 Indien, 22 % 
 Indonesien, 22 %
 Nederländerna, 8 %
  Spanien, 7 %
 Mexiko, 5 %
 Storbritannien, 5 %
  USA, 5 %
 Tyskland, 4 %
 Sverige, 4 %
 Italien, 4 %
 Brasilien, 3 %
 Övrigt, 11 %
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Koncernens kassaflödesanalyser1)

Mkr Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat –410 304

Justering för ej kassaflödespåverkande poster:
   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 61 66
   Avskrivningar av immateriella tillgångar och nedskrivningar 74 51
   Nedskrivningar, avvecklad verksamhet 526 —
   Övriga ej kassaflödespåverkande poster 76 31
Utbetalning av pensionsersättningar –47 –44
Betald inkomstskatt –80 –86
Ränta och övriga finansiella poster –45 –51
Förändring av rörelsekapital:
   Varulager 3 –83
   Kundfordringar 108 –112
   Leverantörsskulder 7 9
   Övriga rörelserelaterade tillgångar och skulder, netto –31 –14
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 242 71

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar 11 –72 –74
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12 –65 –76
Försäljning av anläggningstillgångar 19 5
Förvärvsrelaterad utbetalning 3 –59 —
Avyttringsrelaterad utbetalning 3, 4 –235 —
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –412 –145

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering –170 –74

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagande av lån 1 385 1 483
Återbetalning av lån –995 –1 417
Förändring av kortfristiga lån –48 9
Övriga finansieringsposter –16 32
Försäljning av egna aktier 1  —
Utdelningar –92 –92
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 235 15

Årets nettokassaflöde 65 –59

Likvida medel vid årets ingång 498 581
Årets nettokassaflöde 65 –59
Omräkningsdifferenser 6 –24
Likvida medel vid årets utgång 569 498

1) Inkluderar kassaflöde från avvecklad verksamhet, se not 4.

FÖRÄNDRING AV SKULDER FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN OCH NETTOLÅNESKULD

Mkr
Utgående 

balans 2018

Kassa-
flödes-

påverkande  
förändringar

Icke kassa-
flödes-

påverkande 
förändringar

Avyttrad
verksamhet

Omräknings- 
differenser

Ingående 
balans 2018

Långfristiga lån inklusive kortfristig del 1 891 390 61 — — 1 440
Kortfristiga lån 17 –47 — — — 64
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (–)/skulder (+) 0 –17 24 — — –7
Summa skulder från finansieringsverksamheten 1 908 326 85 — — 1 497

Likvida medel –569 –291 — 226 –6 –498
Nettolåneskuld 1 339 35 85 226 –6 999

Pensionsförpliktelser, netto 375 –47 6 –96 18 494
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser 1 714 –12 91 130 12 1 493
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Kommentarer till koncernens kassaflödesanalyser
Allmänt
Siffrorna i kassaflödet har justerats för valutaeffekter som uppstår i samband
med omräkningen av dotterbolagens balansräkningar till svenska kronor, då
dessa inte är kassaflödespåverkande.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 242 Mkr för helåret 
jämfört med 71 Mkr föregående år. Den största orsaken till avvikelsen beror på 
ökningen inom rörelsekapitalet.

I rörelseresultatet ingår ej kassaflödespåverkande poster eller poster som 
visas separat på annat håll i kassaflödesanalysen. Av dessa är de största pos-
terna hänförliga till nedskrivningar avseende avvecklad verksamhet.  

Ränta och övriga finansiella poster inkluderade erhållen ränta om 18 Mkr (17) 
och betald ränta om –45 Mkr (–41). Koncernens betalda ränta ökade under 
året främst till följd av en ökad låneaktivitet hänförlig till avvecklad verksamhet.

Förändringarna av det totala rörelsekapitalet (vilket utgörs av förändringar i 
lokal valuta) var –87 Mkr (–200), vilket var en förbättring med 287 Mkr jämfört 
med föregående år. Detta är ett resultat av fokuserade aktiviteter relaterade till 
insamling av förfallna fordringar och lageroptimering.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 72 Mkr (74) där merparten 
utgörs av produkt- och mjukvaruutveckling. Investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar var 65 Mkr (76) vilket återspeglar minskade investeringar. Därut-
över genererades under året ett positivt kassaflöde från försäljningen av en 
fastighet i Sydafrika med 13 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten inkluderade ett netto på 
–235 Mkr i avyttringsrelaterade betalningar främst hänförliga till Frankrike, 
 Belgien och Luxemburg, och –59 Mkr hänförligt till förvärven av minoritetspos-
ter i Brasilien och Mexiko, samt en tilläggsköpeskilling.

Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde redovisas i tabellen nedan: 

Mkr
2018
Kv1

2018
Kv2

2018
Kv3

2018
Kv4 2018 2017

Rörelseresultat 26 –412 48 –72 –410 304

Avskrivningar 15 16 17 13 61 66

Avskrivningar och nedskrivningar 
av förvärvsrelaterade immate-
riella tillgångar 6 5 16 13 40 22

Nedskrivningar, avvecklad  
verksamhet — 413 — 113 526 —

Avskrivningar övriga immateriella 
tillgångar 8 9 9 8 34 29

Övrigt –28 –24 –43 –1 –96 –150

Förändringar i rörelsekapital 33 –35 1 88 87 –200

Operativt kassaflöde 60 –28 48 162 242 71

Investeringsverksamheten  
exklusive förvärv av verksamhet –21 –35 –33 –29 –118 –145

Fritt kassaflöde 39 –63 15 133 124 –74

Fritt kassaflöde för året uppgick till 124 Mkr jämfört med –74 Mkr för 2017. Fritt
kassaflöde per kvartal uppgick till 39 Mkr, –63 Mkr, 15 Mkr respektive 133 Mkr 
under året. Fritt kassaflöde per aktie var 1,62 kr jämfört med –0,97 kr före-
gående år.

50

100

150

13 14 15

–50

–100

201820172016
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fritt kassaflöde per kvartal

Fritt kassaflöde

Mkr

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 235 Mkr (15). Årets 
totala återbetalning av lån uppgick till –995 Mkr och nyupplåningen till 
1 385 Mkr. Övriga finansieringsflöden inkluderade förändringar i checkräk-
ningskrediter och realiserade valutaswappar hänförliga till långfristiga lån.

Betalda utdelningar till aktieägarna uppgick till 92 Mkr (92), motsvarande 
1,20 kr (1,20) per aktie.

20

40

60

%

13 14 15

2014 2015 2016 2017 2018

Årlig utdelning, i procent av resultatet

Utdelning i procent av årets resultat

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och kortfristiga placeringar med en ursprunglig
löptid på 3 månader. 
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Koncernens förändringar av eget kapital

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget

Mkr
Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Säkrings-

reserv

Omräk-
nings-
reserv

Balan-
serade 

vinst-
medel

Del-
summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande Summa

Ingående balans 2018-01-01 385 988 –4 –214 679 1 834 32 1 866
 
Årets resultat — — — — –683 –683 0 –683
 
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser — — — 16 — 16 0 16
Säkring av nettoinvesteringar — — — –2 — –2 — –2
Kassaflödessäkringar — — 3 — — 3 — 3
Aktuariella vinster och förluster — — — — 33 33 — 33
Inkomstskatt — — — — –7 –7 — –7
Delsumma — — 3 14 26 43 0 43

Transaktioner med aktieägare
Försäljning av egna aktier — — — — 1 1 — 1
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande — — — — –16 –16 –32 –48
Aktierelaterad ersättning — — — — 0 0 — 0
Utdelningar — — — — –92 –92 — –92
Delsumma — — — — –107 –107 –32 –139

Utgående balans 2018-12-31 385 988 –1 –200 –85 1 087 0 1 087

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget

Mkr
Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Säkrings-

reserv

Omräk-
nings-
reserv

Balan-
serade 

vinst-
medel

Del-
summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande Summa

Ingående balans 2017-01-01 385 988 –8 –143 640 1 862 28 1 890
 
Årets resultat — — — — 153 153 7 160
 
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser — — — –71 — –71 –3 –74
Säkring av nettoinvesteringar — — — 0 — 0 — 0
Kassaflödessäkringar — — 5 — — 5 — 5
Aktuariella vinster och förluster — — — — –24 –24 — –24
Inkomstskatt — — –1 — 4 3 — 3
Delsumma — — 4 –71 –20 –87 –3 –90

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning — — — — –2 –2 — –2
Utdelningar — — — — –92 –92 — –92
Delsumma — — — — –94 –94 — –94

Utgående balans 2017-12-31 385 988 –4 –214 679 1 834 32 1 866
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Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper

Redovisning (IAS 1)
Koncernredovisningen för Gunnebo AB är upprättad i enlighet med Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av Europeiska 
 Unionen (EU). Koncernen följer även Rådet för finansiell rapporterings RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden 
(UFR). Koncernens finansiella rapporter är baserade på anskaffningskostnad 
om inte annat anges i redovisningsprinciperna nedan.

Årsredovisningen för moderbolaget, Gunnebo AB, undertecknades av 
 styrelsen den 15 mars 2019. Resultat och balansräkningarna samt de konsoli
derade resultat och balansräkningarna ska fastställas av årsstämman som 
hålls den 11 april 2019. 

Konsolidering (IFRS 10)
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, Gunnebo AB och de bolag i 
vilka det direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Gunnebo AB och 
dess dotterbolag benämns hädanefter ”Gunnebokoncernen” eller ”koncernen”. 

Bestämmande inflytande finns när koncernen har rätten att styra bolagets 
aktiviteter, har möjlighet att erhålla avkastning och kan utnyttja sin rätt att 
påverka en sådan avkastning. För merparten av koncernens dotterbolag exis
terar kontroll genom 100 procent ägarskap. Det finns också ett fåtal dotterbo
lag som kontrolleras av Gunnebo där ägarskapet är mindre än 100 procent 
eller där bestämmande inflytande utövas genom avtalsmässiga rättigheter. 
Dessutom har koncernen mindre innehav där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande. Dessa bolag benämns intressebolag och 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseförvärv och goodwill (IFRS 3)
Alla rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvstidpunkten 
värderas förvärvade tillgångar och skulder (identifierbara nettotillgångar) till 
verkligt värde, vilket kräver att uppskattningar görs. De väsentligaste förvär
vade nettotillgångarna är immateriella tillgångar såsom produkt utveckling, 
kundrelationer och varumärken. 

Verkligt värde för dessa tas fram med hjälp av oberoende värderingsexper
ter och allmänt accepterade värderingsmetoder baserade på prognosticerade 
framtida kassaflöden. Övriga förvärvade tillgångar inkluderar till en mindre grad 
även materiella anläggningstillgångar, varulager och finansiella tillgångar och 
skulder, som värderas baserat på tillgänglig marknadsinformation. Det över
värde som uppstår när anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av 
identifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill. 

Segmentsinformation (IFRS 8)
Rörelsesegment identifieras baserat på den interna strukturen av koncernens 
affärsverksamheter vars rörelseresultat regelbundet följs upp av koncernens hög
ste beslutsfattare i syfte att fördela resurser och bedöma resultat. Koncernens 
interna rapportering och uppföljning av koncernens rörelseresultat till högste 
beslutsfattare sker via affärsområdena Safe Storage, Cash Management, 
Entrance Control och Integrated Security. Följaktligen anses dessa vara de 
 primära operativa rörelsesegmenten.

Principerna för att mäta koncernens segment baseras på de IFRSprinciper 
som har tillämpats i de konsoliderade finansiella rapporterna. 

Omräkning av utländska verksamheter (IAS 21) 
Gunnebo ABs funktionella valuta är den svenska kronan (kr), vilket även är rap
porteringsvalutan för koncernen. Alla utländska dotterbolag rapporterar i sin 
funktionella valuta, vilken är den valuta som används i bolagets primära ekono
miska omgivning, oftast är det landet där dotterbolaget är verksamt. Vid kon
solideringen har alla balansposter omräknats till svenska kronor med balans
dagens kurs. Resultatposter har omräknats med genomsnittskurser för året. 
Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat i omräk
ningsreserven i eget kapital. Sådana omräkningsdifferenser redovisas i resul
taträkningen vid avyttringen av den utländska verksamheten.

Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt gällande valutakurser per 
transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta, främst kund
fordringar och leverantörsskulder samt lån, har omräknats till balansdagens 
kurs. Kursdifferenser från kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga 
rörelse tillgångar och skulder ingår i övriga rörelseintäkter och övriga rörelse
kostnader. Kursdifferenser från finansiella tillgångar och skulder ingår i finan
siella intäkter och kostnader.

De största valutorna var:

Genomsnittskurs Balansdagskurs

Land Enhet Valuta 2018 2017 2018 2017

Australien 1 AUD 6,49 6,55 6,32 6,42

Brasilien 1 BRL 2,39 2,68 2,32 2,49

Kina 1 CNY 1,31 1,26 1,31 1,26

EU 1 EUR 10,26 9,64 10,28 9,85

Storbritannien 1 GBP 11,59 11,00 11,35 11,10

Indonesien 1 000 IDR 0,61 0,64 0,62 0,61

Indien 100 INR 12,72 13,12 12,82 12,86

USA 1 USD 8,69 8,55 8,97 8,23

Intäkter från kontrakt med kunder (IFRS 15)
Koncernen har tillämpat IFRS 15 från den 1 januari 2018. Under implemente
ringsprojektet för den nya redovisningsprincipen utvärderades koncernens 
intäkter genom att kartlägga leveranserna inom respektive affärsområde Safe 
Storage, Cash Management, Entrance Control samt Integrated Security.

Leveransavtalen inom respektive affärsområde ser relativt likartade ut på ett 
globalt plan, omfattar både produkter och tjänster, är relativt okomplicerade till 
sin natur samt är med några få undantag relativt kortfristiga. De består till 
största delen av fastställda kvantiteter till ett fastställt pris, där intäkten redovi
sas då kunden erhåller kontroll vilket normalt sker vid leverans till överens
kommen plats eller efter installation. Koncernen eftersträvar förskottsbetalning 
från kund före leverans för att finansiera relaterade materialinköp. I övrigt sker 
fakturering normalt när samtliga prestationsförpliktelser är uppfyllda. 

Till en mindre omfattning har koncernen även kortfristiga kontrakt inne
hållande integration och anpassningar där delar av leveransen sker hos kund.  
I dessa fall tillämpas successiv vinstavräkning. Fakturering sker då enligt över
enskomna betalningstidpunkter.

Koncernen säljer även separata servicekontrakt samt förlängda garantiavtal 
för produkter. Dessa redovisas som separata prestationsåtaganden där intäk
ten redovisas över kontraktsperioden, huvudsakligen på linjär basis. Koncer
nen eftersträvar att årsvis förfakturera för dessa kontrakt, men även periodisk 
fakturering förekommer. 

Returrätt eller återköp erbjuds inte eftersom de inte är vanliga på marknaden 
för säkerhetsprodukter. 

Effekten av införandet av IFRS 15 beskrivs under ”Nya eller justerade IFRS 
standards och nya tolkningar” 2018. 

Immateriella tillgångar (IAS 38)
Immateriella tillgångar redovisats till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt 
och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som påbörjas när tillgången tas i 
bruk. Nyttjandeperioden baseras på historisk erfarenhet vid nyttjande av likar
tade tillgångar, användningsområde samt andra specifika egenskaper hos till
gången. Nyttjandeperioderna är:
  Kundrelationer 5–10 år
  Mjukvaror 3–5 år
  Produktutvecklingskostnader 3–5 år
  Förvärvad produktutveckling 3 år
  Strategiskt varumärke, obegränsad nyttjandeperiod
  Goodwill, obegränsad nyttjandeperiod

Internt utvecklade immateriella tillgångar 
Koncernens mest väsentliga internt utvecklade immateriella tillgångar är hänför
liga till produktutveckling samt mjukvara som utvecklats för internt bruk. Kostna
der under utvecklingsfasen kapitaliseras när det, enligt ledningens bedömning, är 
sannolikt att de kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar och när kostna
derna under utvecklingsfasen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Ledningens utvär
dering innefattar förmågan att avsluta projektet, bevis för att projektet är tekniskt 
genomförbart samt att avsikt och möjlighet att använda eller sälja tillgången före
ligger. Vid utvärderingen av produktutvecklingsprojekt betraktar ledningen före
komsten av en kundorder som ett signifikant bevis på teknisk och ekonomisk 
genomförbarhet. 

Alla andra forskningskostnader, såväl som utvecklingskostnader som inte 
uppfyller kriterierna för aktivering, belastar resultatet när de uppstår och redo
visas som kostnad för sålda varor i resultaträkningen.

Noter – koncernen 
Belopp i Mkr om inte annat anges
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Materiella anläggningstillgångar (IAS 16) 
Maskiner, mark, byggnader och inventarier redovisas i balansräkningen till 
anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskriv
ningar. Avskrivning sker linjärt och beräknas på tillgångarnas anskaffnings
värde där signifikanta komponenter skrivs av separat. Avskrivning sker över  
tillgångarnas uppskattade nyttjandeperiod som till stor del är baserad på  
historiska erfarenheter. Nyttjandeperioderna uppgår till: 
  Byggnader 20–50 år
  Maskiner 5–15 år
  Inventarier 3–5 år

Nedskrivningar av anläggningstillgångar (IAS 36)
Anläggningstillgångar med begränsade nyttjandeperioder prövas för ned
skrivning om någon händelse inträffar eller omständigheter förändras, som 
 indikerar att det redovisade värdet inte är möjligt att återvinna.  

Immateriella  tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod.
Goodwill och varumärke med obestämd nyttjandeperiod har allokerats till 
kassa genererande enheter som prövas för nedskrivning årligen och då det 
finns en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Kassagenererande 
enhet er för prövningen definieras som koncernens affärsområden, som är den 
lägsta nivån där tillgångar kontrolleras för intern styrning. Koncernen har 
 beslutat att ett förvärvat strategiskt varumärke har obegränsad nyttjande
period, då intentionen är att behålla och utveckla varumärket i den nära 
 framtiden.

Återvinningsvärde
Återvinningsvärde är det högsta av uppskattat värde minus försäljningskost
nader och nyttjandevärde. För att uppskatta nyttjandevärdet används en 
diskonterad kassaflödesmodell. Uppskattningen är en källa till osäkerhet då 
de bedömningar och antaganden som används i den diskonterade kassa
flödes modellen är förenade med osäkerhet om framtida händelser och mark
nadsförhållanden. Därför kan verkligt utfall avvika väsentligt. Uppskattningarna 
och antagandena har dock granskats av ledningen och överensstämmer med 
kortsiktiga prognoser samt långsiktiga strategiska planer.

Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av fram
tida kassaflöden från rörelsen som inkluderar uppskattningar av intäkter, rörel
sekostnader och behov av rörelsekapital. Flera antaganden görs, av vilka de 
mest väsentliga är tillväxttakten och diskonteringsräntan. Prognoserna av fram
tida kassaflöden baseras på affärs och strategiska planer som extrapoleras 
över en treårsperiod med en tillväxttakt fastställd för koncernen som helhet. 
Affärsplanerna speglar ledningens bästa uppskattningar av framtida intäkter 
och kostnader baserat på historiska trender, allmänna marknadsförhållanden, 
branschutveckling samt prognoser och annan tillgänglig information som fast
ställs på den lägsta enheten i affärsområdena. Ett slutvärde beräknas, baserat 
på Gordon Growthmodellen, som inkluderar en tillväxtfaktor och förväntad 
inflation. Prognoser av framtida kassaflöden justeras till nuvärde med en lämplig 
diskonteringsränta. Utgångspunkten för diskonteringsräntan är den långfristiga 
statsobligationsräntan, marknadsriskpremien, det aktuella landets riskpremie 
och den systematiska risken i koncernen vid tidpunkten för utvärderingen. 

Ledningen baserar diskonteringsräntan på den ingående risk som finns 
i  koncernens affärsmodell och i branschjämförelser.

Varulager (IAS 2)
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings
värde, där anskaffningsvärde beräknas i enlighet med FIFUprincipen (först in, 
först ut). Initialt värderas råmaterial och inköpta färdiga produkter till anskaffnings
kostnad, produkter i arbete och egentillverkade färdiga produkter värderas till till
verkningskostnad. I tillverkningskostnaden inräknas direkt  hänförliga kostnader 
såsom material och lön såväl som relevanta tillverknings omkostnader. 

Varulagrets anskaffningsvärde kan behöva justeras om anskaffningsvärdet 
överstiger nettoförsäljningsvärdet. De bedömningar som ligger till grund för 
fastställandet av varulagrets nettoförsäljningsvärde utgör en osäkerhetsfaktor. 
Ledningens uppskattningar baseras på aktuella priser, omsättningshastighet 
och lagrets ålder.

Inkomstskatter (IAS 12)
Inkomstskatter inkluderar aktuella skatter på beskattningsbara resultat, upp
skjutna skatter och utländska källskatter. Dessa redovisas i resultaträkningen 
om de inte kan hänföras till en transaktion som redovisats direkt mot övrigt 
totalresultat.

Aktuell skatt
Koncernbolag beräknar aktuell skatt i enlighet med de skatteregler och förord
ningar som gäller i de länder där vinsten beskattas. Inga avsättningar har gjorts 
för skatt som kan uppstå vid utdelning av resterande disponibla vinstmedel i 
utländska dotterbolag, då dessa kan delas ut skattefritt eller för att koncernen 
inte avser att göra några interna utdelningar inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas baserat på rådande 
skattesatser för skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till
gångar och skulder samt på underskottsavdrag. 

Underskottsavdrag kan utnyttjas för att minska framtida beskattningsbara 
inkomster. Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas 
i den mån ledningen anser det sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott 
kommer att finnas i framtiden som medger redovisning. Ledningens bedöm
ning baseras på historisk lönsamhet, skattestrategier samt förfallotidpunkt 
för underskottsavdrag, vilket tillsammans anses vara starka bevis för bedöm
ningarna.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder (IFRS 7, IFRS 9)
Koncernens finansiella tillgångar omfattar främst kundfordringar, finansiella 
skulder är primärt leverantörsskulder och lån till finansiella institutioner. Alla 
dessa kategoriseras som ”lån och kundfordringar” och mäts till upplupet 
anskaffningsvärde. 

Nedskrivningar avser i huvudsak reserveringar för osäkra fordringar, som 
redovisas om företagsledningen anser att tillräckliga belägg föreligger som 
 indikerar att fordringarna inte kan återvinnas.

Övriga finansiella tillgångar och skulder inkluderar, i mindre utsträckning, 
derivatinstrument. Koncernen använder derivatinstrument för att hantera volati
liteten i räntor (där säkringsredovisning tillämpas) och för valutaexponering på 
extern upplåning och intern utlåning.

När säkringsredovisning tillämpas, redovisas den effektiva delen av föränd
ringar av verkligt värde i övrigt totalresultat tills den säkrade posten redovisas 
i resultaträkningen. För andra derivat, som är kategoriserade som ”innehas för 
handel”, tas förändringar av verkligt värde upp i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning (IAS 19) 
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning uppkommer 
när förpliktelserna är förmånsbestämda och antingen ofonderade eller externt 
fonderade. 

För de planer som är ofonderade, betalas förmånerna ur tillgångarna från 
det bolag som har ingått i planen. Avsättningen i balansräkningen utgörs av 
nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna. 

För de planer som är fonderade, hålls de tillgångar som hör till planerna 
avskilda från koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skulden som 
redovisas i balansräkningen representerar underskottet av det verkliga värdet 
på förvaltningstillgångar över nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelserna. 

Forts. not 1
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En så kallad ”Projected unit credit method” används för att beräkna nuvär
det av förmånsbestämda förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring 
under innevarande period. Beräkningar sker kvartalsvis för koncernens största 
planer och sker årligen för övriga planer. Externa aktuarier används för dessa 
beräkningar. De antaganden som används för att beräkna förpliktelserna och 
kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som speglar förhållandena 
i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna och justeras för att 
reflektera marknadsförhållandena vid beräkningstidpunkten. Till följd av förän
drade marknadsmässiga och ekonomiska förhållanden kan emellertid de verk
liga kostnaderna och förpliktelserna som planen ger upphov till väsentligt 
avvika från uppskattningarna. 

Vid uppskattning av förpliktelser och kostnader görs antaganden, de viktigaste 
antagandena kan variera mellan planerna men avser i huvudsak diskonterings
ränta, pensionsindexering och framtida löneökningar. Dessa antaganden bestäms 
separat för varje plan. Diskonteringsräntan för varje land baseras på avkastningen 
på högkvalitativa företagsobligationer (AAklassificerade företagsobligationer eller 
index såväl som bostadsobligationer för planerna i  Sverige) vilka har förfallotider 
som överensstämmer med löptiden på förpliktelsen.

Omvärderingar uppkommer vid förändringar av aktuariella antaganden samt 
erfarenhetsbaserad justering, som är skillnaden mellan aktuariella antaganden 
och faktiskt utfall. De redovisas direkt i övrigt totalresultat och omklassificeras 
aldrig till resultaträkningen. Kostnaden som belastar resultatet består främst av 
kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad 
netto. Räntekostnader netto klassificeras såsom finansiella kostnader, övriga 
kostnader belastar rörelseresultatet.

Vissa koncernbolag har avgiftsbestämda planer som avser ersättningar till 
anställda efter avslutad anställning, där koncernen inte har några åtaganden 
att betala ut förmåner efter att premier inbetalats till den tredje part som ansva
rar för planen. Sådana planer redovisas som en kostnad när premieinbetalning 
sker. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar (IAS 1)
Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste koncernledningen göra 
uppskattningar och bedömningar som påverkar redovisade tillgångs och 
skuldposter respektive intäkts och kostnadsposter. Dessa uppskattningar kan 
vara baserade på historiska erfarenheter, övriga interna/externa källor, och/eller 
antaganden som ledningen bedömer vara rimliga under rådande omständighe
ter. Dessa uppskattningar utgör grunden för bedömningar rörande redovisade 
värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas 
genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa 
uppskattningar som kan ha en betydande inverkan på koncernens finansiella 
rapporter. 

Koncernledningen anser att följande områden innefattar de mest kritiska 
bedömningarna och uppskattningarna som görs i samband med upprättande 
av de finansiella rapporterna, där en annan bedömning kan medföra väsentliga 
förändringar i de finansiella rapporterna under det kommande året.
  Uppskattningar och viktiga antaganden vid nedskrivningstester av immate
riella tillgångar (not 11 i koncernen)
  Bedömningar av sannolikheten att uppskjutna skattetillgångar kan realiseras 
(not 10 i koncernen)
  Viktiga antaganden vid beräkning av avsättningar för ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning (not 16 i koncernen)

Brexit
Gunnebo följer regelbundet Brexitutvecklingen för att bedöma vilken inverkan 
processen kan ha på verksamheten och för att kunna vidta åtgärder vid behov.

Nya redovisningsprinciper 2018 
Koncernen har tillämpat följande standarder och ändringar som trädde i kraft 
för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2018. 

Intäkter från kontrakt med kunder (IFRS 15)
IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder implementerades 1 januari 2018 
genom tillämpning av den framåtriktade metoden utan användning av lättnads
regler. Ingen justering av ingående balanser per 1 januari 2018 gjordes vid 
implementeringen enligt denna metod, då redovisningen av intäkter enligt de 
nya kraven redan överensstämde med  koncernens redovisningsprinciper. 
Implementeringen av IFRS 15 hade ingen väsentlig effekt på koncernen och 
därför krävs ingen avstämning av öppningsbalanser. 

Finansiella instrument (IFRS 9)
Koncernen har tillämpat IFRS 9 Finansiella instrument som ersätter IAS 39 från 
och med 1 januari 2018. IFRS 9 hade ingen väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella ställning och/eller resultat. Användandet av säkringsredovisning är 
mycket begränsat, se information i not 19. Dessutom är nedskrivningar (osäkra 
fordringar) (se not 14) av kundfordringar för närvarande eller historiskt väsen
tligt och redovisas fortfarande i enlighet med koncernens tidigare redovis
ningsprinciper.

Det finns inga andra nya eller ändrade standarder och nya tolkningar som
skulle ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut 2018.

Nya redovisningsprinciper som givits ut men ej ännu trätt i kraft 
International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat flera nya eller 
ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft. Koncernens bedömning av 
effekten av dessa nya standarder och tolkningar beskrivs nedan.

Leasingavtal (IFRS 16)
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 och gäller från den 1 januari 2019. Den 
nya standarden kräver att en leasetagare skall redovisa en nyttjanderätt och  
en leasingskuld. Koncernens verksamhet som leasegivare är inte väsentlig och 
koncernen förväntar sig därför inte någon väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter.

Koncernen har identifierat att dess mest väsentliga leasingvärden är  
hänförliga till byggnader och kontorsutrymmen medan leasingavtal avseende 
bilar antalsmässigt är flest. Leasingavtal finns även för produktions och  
kontorsutrustning.

Koncernen avser att använda sig av den modifierade retroaktiva metoden 
vid övergångsdatumet varvid nyttjanderättens värde motsvarar leasingskulden. 
Dessutom förväntas koncernen använda undantag för korttidsleasing. Detta 
innebär i praktiken att leasingavtal som är kortare än 12 månader eller avslutas 
inom 12 månader från övergångsdagen betraktas som korttidsleasing och 
undantas från värdet av leasingskulden och nyttjanderätten. 

Med tillämpning av övergångsmetoden och undantagen uppskattar koncernen 
att värdet på nyttjanderätter och den finansiella leasingskulden den 1  januari 2019 
uppgår till cirka 250 Mkr. Sammanställning av koncernens lease information är 
under slutlig utvärdering och denna information kommer att presenteras i koncer
nens delårsrapport för det första kvartalet 2019. Diskonteringsräntan bedöms per 
land och tillgångsslag med avseende på leasingavtalets längd.

Det finns inga andra standarder som ännu inte har trätt i kraft som förväntas ha 
någon väsentlig inverkan på koncernen i nuvarande eller framtida rapporte
ringsperioder och vid framtida transaktioner.
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Not 2 Segmentsrapportering

Under året har koncernen förändrat sin interna organisationsstruktur för att primärt fokusera 
på affärsområden snarare än regioner. Koncernens interna finansiella rapportering och upp
följning har anpassats till dessa förändringar. Som en konsekvens rapporteras segments
informationen baserat på fyra affärsområden: Safe Storage, Cash Management, Entrance 
Control och Integrated Security. Vart och ett av dessa beskrivs på sidorna 16–31.

Tidigare publicerad segmentsinformation baserades på de geografiska regionerna EMEA, 
AsiaPacific och Americas och all sådan information har omräknats.

Nettoförsäljning, Mkr 2018 2017

Safe Storage 1 826 1 708

Cash Management 1 090 1 031

Entrance Control 1 048 894

Integrated Security 1 164 1 228

Summa 5 128 4 861

Den interna finansiella uppföljningen för affärsområdena använder EBITA som ett mått för att 
bedöma segmentens resultat. Detta exkluderar avvecklad verksamhet. Finansiella intäkter 
och kostnader är inte fördelade på segmenten, då dessa drivs av den centrala treasury
funktionen, som hanterar koncernens likvida medel. Koncerngemensamma funktioner avser 
övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärs utveckling, personal och 
hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT, logistik samt varumärken och 
kommunikation. 

Mkr 2018 2017

Safe Storage 151 126

Cash Management 122 120

Entrance Control 176 145

Integrated Security 1 107

Delsumma EBITA från affärsområden 450 498

Koncerngemensamma funktioner –106 –123

EBITA 344 375

Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade 
 immateriella tillgångar –40 –22

Jämförelsestörande poster –39 –52

Rörelseresultat (EBIT) 265 301

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto –53 –54

Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 212 247

Safe Storage
Nettoomsättningen uppgick till 1 826 Mkr (1 708) vilket gav en försäljningstillväxt med 
4 procent (–8). Den positiva försäljningsutvecklingen kommer från en fortsatt bra nivå på 
försäljningen till banker och av säkerhetsskåp till globala tillverkare av uttagsautomater. EBITA 
uppgick till 151 Mkr (126) vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 % (7,4). Marginal förbättringen 
förklaras av försäljningstillväxten och resultatet av långsiktiga produktivitets åtgärder.

Cash Management
Nettoomsättningen uppgick till 1 090 Mkr (1 031) vilket gav en försäljningstillväxt med 
2 procent (8). Tillväxten kom från en fortsatt stark försäljning av sluten kontanthantering, 
SafePay, i Norden samt en god utveckling av försäljningen genom värdetransportföretag  
på flera europeiska marknader samt i Mellanöstern.

EBITA uppgick till 122 Mkr (120) vilket gav en rörelsemarginal på 11,2 procent (11,6). 
Marginalutvecklingen förklaras av produktmix och valuta.

Försäljning per affärsområde

EBITA per affärsområde

Avskrivningar per affärsområde

Investeringar per affärsområde

 Safe Storage, 36%

 Cash Management, 21%

 Entrance Control, 20%

 Integrated Security, 23%

 Safe Storage, 34%

 Cash Management, 27%

 Entrance Control, 39%

 Integrated Security, 0%

2018

2018

2017

2017

 Safe Storage, 24 MSEK (30)

 Cash Management, 37 MSEK (37)

 Entrance Control, 14 MSEK (11)

 Integrated Security, 32 MSEK (11)

 Koncerngemensamma funktioner, 6 MSEK (4)

 Safe Storage, 20 MSEK (31)

 Cash Management, 25 MSEK (25)

 Entrance Control, 22 MSEK (16)

 Integrated Security, 19 MSEK (14)

 Koncerngemensamma funktioner, 31 MSEK (42)

Försäljning per kundsegment

 Bank, 33%
 Detaljhandel, 36%
 Kollektivtrafik, 5%
  Offentliga och kommersiella fastigheter, 18%
 Industri- och högriskanläggningar, 8%
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Entrance Control
Nettoomsättningen uppgick till 1 048 Mkr (894) vilket gav en försäljningstillväxt med 
13 procent (10). Den starka försäljningsutvecklingen är huvudsakligen relaterad till globalt 
ökade investeringar i kollektivtrafik, att flygplatser har börjat använda lösningar för att 
automatisera flödet av passagerare samt en växande marknad för tillträdeskontroll vid 
kontorsbyggnader utanför Europa.

EBITA uppgick till 176 Mkr (145) vilket gav en rörelsemarginal på 16,8 procent (16,2). För
bättringen i EBITA förklaras av en stark försäljningstillväxt och produktivitetsförbättringar.

Integrated Security
Nettoomsättningen uppgick till 1 164 Mkr (1 228) vilket gav en försäljningstillväxt med  
–5 procent (–6). God försäljningsutveckling i Australien, Indien, Norden, Tyskland, Italien  
och Mexiko kunde inte väga upp för svagare utveckling på övriga marknader.

EBITA uppgick till 1 Mkr (107) vilket gav en rörelsemarginal på 0,1 procent (8,7).  
Minskningen kan förklaras av låg produktivitet och lägre försäljning av brandsäkerhets
projekt i Sydostasien.

Affärsområdena mäts även på operativt rörelsekapital, vilket definieras som totala kundford
ringar, varulager, leverantörsskulder, såväl som övriga kortfristiga tillgångar och skulder som 
inte är skatte eller finansrelaterade. Därav är alla tillgångar och skulder fördelade förutom 
finansiella poster och skatt. 

Investeringar innefattar immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

2018 2017

Safe Storage 491 444

Cash Management 258 284

Entrance Control 181 196

Integrated Security 268 304

Operativt sysselsatt kapital från affärsområden 1 198 1 228

Koncerngemensamma funktioner 1 8

Goodwill 1 408 1 373

Sysselsatt kapital 2 607 2 609

Den geografiska nettoomsättningen per marknad nedan baseras på kundens geografiska 
belägenhet. Anläggningstillgångar består av goodwill, övriga immateriella tillgångar och 
materiella anläggningstillgångar och redovisas baserat på tillgångarnas geografiska  
tillhörighet.

Nettoomsättning  
per marknad Anläggningstillgångar

Geografiska upplysningar 2018 2017 2018 2017

Sverige 223 181 185 162

Australien 230 167 18 19

Kanada 185 199 87 87

Kina 198 169 5 7

Tyskland 258 235 258 246

Indien 413 364 63 64

Italien 248 201 25 17

Spanien 345 305 192 196

Storbritannien 318 333 60 72

USA 629 573 499 462

Övriga – Europe, Middle East & Africa 1 512 1 448 167 166

Övriga – AsiaPacific 318 390 296 286

Övriga – Americas 251 296 142 156

Summa 5 128 4 861 1 997 1 940

Försäljning per region 2018

Safe Storage

 EMEA, 57%
 Asia-Pacific, 26%
 Americas, 17%

Integrated Security

 EMEA, 47%
 Asia-Pacific, 21%
 Americas, 32%

Entrance Control

 EMEA, 54%
 Asia-Pacific, 32%
 Americas, 14%

Cash Management

 EMEA, 70%
 Asia-Pacific, 8%
 Americas, 22%
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Not 3 Förvärv och avyttringar

Tilläggsköpeskilling
Under året har en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Grupo Sallén Tech 
S.L. i Spanien, från 2015, betalats med 15 Mkr.

Transaktioner med minoritetsintressen
Under året har koncernen ökat ägarintressen i vissa dotterbolag. Mest bety
dande är förvärvet av resterande 19,5% av de utgivna aktierna i Gunnebo 
Gateway Brazil S.A. för Mkr 42. 

Effekten på eget kapital hänförligt till ägarna av Gunnebo under året sam
manfattas enligt följande: 

Mkr 2018 2017

Redovisat värde av förvärvat innehav utan  
bestämmande inflytande 32 —

Erlagd köpeskilling till innehav utan bestämmande 
inflytande* –48 —

Överskott av köpeskilling redovisad i eget kapital –16 —

* Varav –4 Mkr ännu inte betalats och ingår i övriga kortfristiga skulder i balansräkningen.

Avyttringar 
Bortsett från försäljningen av den franska, belgiska och luxemburgska verk
samheten slutförde Gunnebo två mindre avyttringar under 2018 med en sam
manlagd kontant ersättning om 21 Mkr, varav 10 Mkr ännu inte har erhållits och 
ingår i övriga kortfristiga tillgångar.

För mer information om försäljning av den franska, belgiska och luxem
burgska verksamheten hänvisas till not 4, Avvecklad verksamhet.

Not 4 Avvecklad verksamhet

Den 17 juli 2018, meddelade koncernen sin avsikt att avyttra verksamheten i 
Frankrike, Belgien och Luxemburg. Den 3 december 2018 såldes dotterbola
gen. Följaktligen presenterades denna verksamhet som avvecklad verksamhet.
Finansiell information avseende den avvecklade verksamheten för perioden 
fram till avyttringstidpunkten återfinns nedan.

Avyttringen omfattade det franska säljbolaget, de franska tillverknings
enheterna i Baldenheim och Bazancourt samt säljbolagen i Belgien och 
 Luxemburg. Verksamheten hade cirka 920 anställda. 

Avvecklad verksamhet i resultaträkningen 
Avyttringsgruppen utgör ett stort geografiskt område och klassificerades som 
avvecklad verksamhet. I koncernens resultaträkning ingick således inte intäkter 
och kostnader hänförliga till avyttringsgruppen i resultatet av kvarvarande verk
samhet utan redovisades som en enskild post i resultaträkningen under raden 
”Årets resultat från avvecklad verksamhet”. Alla tidigare offentliggjorda resultat
räkningsuppgifter har omräknats för jämförelseändamål. 

Årets resultat från avvecklad verksamhet inkluderade sex juridiska bolag, 
 eliminering av koncerninterna belopp, justeringar för avyttringsrelaterade kost
nader samt justeringar för försäljning och kostnader som kommer att kvarstå 
i kvarvarande verksamhet.

Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 976 1 130

Rörelsekostnader exkl. avskrivningar –1 057 –1 103

EBITDA –81 27

Avskrivningar –22 –24

EBIT –103 3

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto –2 –3

Resultat före skatt –105 0

Inkomstskatt 10 8

Årets resultat från verksamheten –95 8

Förlust vid avyttring av verksamhet –708 —

Årets resultat från avvecklad verksamhet –803 8

Förlusten vid avyttring specificeras nedan. Den är baserad på ett symboliskt 
försäljningspris och effekten av nödvändiga transaktioner inför stängning.

Följande tillgångar och skulder är borttagna från koncernens balansräkning 
från och med den 3 december 2018.

Specifikation av förlust vid avveckling 2018

Omsättningstillgångar, framförallt kundfordringar 515

Uppskjutna skatteskulder –15

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning –96

Kortfristiga skulder –522

Likvida medel 226

Summa avyttrade tillgångar och skulder 108

Nedskrivningar 417

Nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar 135

Kostnader för avveckling 48

Förlust vid avveckling 708

Likvida medel i avvecklade bolag 226

Betalda kostnader för avveckling 20

Summa kassapåverkan av avvecklingen 246

Nedskrivningar omfattade –232 Mkr för goodwill, –104 Mkr för övriga immate
riella tillgångar och materiella anläggningstillgångar samt –81 Mkr för varulagret. 

Kassaflödesinformation för avvecklad verksamhet 
I tabellen nedan redovisas nettokassaflöden för operativa, investerings och 
finansieringsverksamheter som redovisas i koncernens kassaflödesanalys.

Mkr 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31 9

Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –20  –22

Avyttring av verksamhet –246 —

Kassaflöde från investeringsverksamheten –266 –22

Kassaflöde från finansieringsverksamheten — —
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Not 5 Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag 

Kvarvarande 
 verksamhet

Avvecklad  
verksamhet

Mkr 2018 2017 2018 2017

Materialkostnader 2 067 1 936 89 109

Förändringar i varulager 12 –5 9 14

Ersättningar till anställda 1 545 1 428 550 558

Inhyrd personal och  
under leverantörer 205 175 142 151

Transportkostnader 137 114 37 37

Fordons och resekostnader 176 176 46 49

Avskrivningar och nedskrivningar 113 93 22 24

Övrigt 619 657 184 185

Summa rörelsekostnader1) 4 874 4 574 1 079 1 127

1) Avser kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag
 Materialkostnader, 42% (42)
 Förändringar i varulager, 0% (0)
 Ersättningar till anställda, 33% (33)
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4% (4)
 Transportkostnader, 3% (3)
 Fordons- och resekostnader, 4% (4)
 Avskrivningar, 2% (2)
 Övrigt, 12% (12)

Not 6 Ersättning till styrelse och ledande  befattningshavare

Ersättning till styrelsen för Gunnebo AB
Under året utbetald ersättning till av årsstämman valda styrelseledamöter i 
moderbolaget uppgick till 2 030 Tkr (2 130), varav 155 Tkr (130) utgör ersätt
ning för utskottsarbete. Andelen kvinnor i styrelsen uppgick till 50 procent  
(43) vid årets slut.

Tkr 2018 2017

Martin Svalstedt, styrelseordförande 500 475

Tore Bertilsson (avgick 2017) — 150

Göran Bille 280 280

Anna Borg Sæther (invald 2017) 265 125

Charlotte Brogren 250 250

Bo Dankis (avgick 2018) 125 250

Eva Elmstedt 300 290

Mikael Jönsson 310 310

Summa 2 030 2 130

Ersättning till medlemmar i Gunnebos koncernledning (GET)5)

2018 2017

Tkr Vd

Andra  
medlemmar 

i GET (8)4) Summa Vd

Andra  
medlemmar 

i GET (9)4) Summa

Lön 6 910 22 292 29 202 6 775 21 861 28 636

Bonus1) 508 2 233 2 741 — — —

Incitaments 
program2) 1 033 1 430 2 463 — — —

Övriga förmåner3) 121 2 863 2 984 111 2 650 2 761

Pensionskostnad 2 411 5 300 7 711 2 673 4 191 6 864

Summa 10 983 34 118 45 101 9 559 28 702 38 261

1)  Inkluderar endast kontantbaserad kortfristig rörlig ersättning kostnadsförd för bonusår 

2018.
2) Relaterar till aktiebaserade incitamentsprogram LTIP 2015.
3) Övriga förmåner avser främst bostadsförmån samt bilförmån.
4) Inkluderar endast ersättningar för antalet månader som man varit medlem av GET. 
5) Andelen kvinnor i koncernledningen uppgår till 22 procent (20).

Pensioner, avgångsvederlag och rörlig ersättning
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. Pensionslösningen är 
premiebaserad och pensionskostnaden uppgår till 35 procent av lönen inklusive 
rörlig ersättning. Verkställande direktören har rätt att erhålla pension från 
63,5 års ålder. Om verkställande direktören säger upp sig gäller en uppsäg
ningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsäg
ningstid om 12 månader under vilken normal lön och andra förmåner utgår. Efter 
uppsägningstidens slut utgår ett avgångsvederlag som uppgår till en årslön 
( exklusive rörlig ersättning) som utbetalas med lika belopp under 12 månader. 

För andra ledande befattningshavare (åtta personer som tillsammans med 
den Verkställande direktören utgör koncernledningen) är uppsägningstiden 
maximerad till ett år, under vilken lön och andra förmåner utgår. Personer i 
koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningsti
der som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, företrä
desvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige. Vid 
egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader. Avgångsvederlag tillämpas 
inte. Pensionsåldern är 65 år. För andra ledande befattningshavare i Sverige 
(fem personer) finns en premiebaserad pensionsplan. Avtalad premieavsätt
ning kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av 
grundlönen. 

Den rörliga lönen skall vara beroende av hur på förhand bestämda kvantita
tiva mål uppfylls och skall för verkställande direktören vara maximerad till högst 
90 procent av den fasta lönen, varav 40 procent härrör från maximum från 
långsiktiga incitamentsprogram. För övriga medlemmar i koncernledningen 
skall den rörliga lönen vara maximerad till högst 70 procent av den fasta lönen, 
varav 20 procent härrör från maximum från långsiktiga incitamentsprogram.
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Incitamentsprogram
Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2015 
Årsstämman 2015 beslutade om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments
program för högst 20 anställda bestående av Vd, koncernledning och andra 
nyckelpersoner inom koncernen. Programmet förutsätter att deltagaren inves
terar i Gunneboaktier inom LTIP 2015 (”Sparaktier”). Sparaktierna måste 
behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 
2015 till den 1 juni 2018. Förutsatt att både innehavet av Sparaktien och delta
garens anställning i koncernen kvarstår vid utgången av intjänandeperioden är 
deltagaren berättigad till att kostnadsfritt erhålla en Gunneboaktie för varje 
Spar aktie som deltagaren investerat i (”Matchningsaktier”). Därutöver är delta
garna berättigade till att erhålla ytterligare högst fyra Gunneboaktier per 
Sparaktie vad gäller bolagets verkställande direktör och högst tre Gunnebo
aktier vad gäller övriga deltagare, förutsatt att vissa prestationsmål är uppfyllda 
(”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier baseras på av styrelsen 
fastställda miniminivå respektive övre målnivå avseende resultat per aktie under 
intjänandeperioden. Miniminivån samt övre målnivån har fastställts till ett acku
mulerat resultat per aktie om 8,00 kr respektive 14,00 kr över en treårsperiod.

Den förväntade utbetalningen enligt detta program är att Matchningsaktier 
om 103.580 kan tilldelas beroende på om återstående anställningsvillkor upp
fylls av deltagarna och att Sparaktierna har varit kvar i den anställdes värde
papperskonto under hela intjänandeperioden. 

Den totala kostnaden för LTIP 2015 baseras på aktiepriset vid tilldelnings
tidpunkten gånger förväntade antalet aktier som ska tilldelas, och tas över 
intjäningsperioden 1 juni 2015 till 1 juni 2018. Aktiepriset på tilldelningsdagen 
reduceras med nuvärdet av förväntade utdelningar under perioden fram till 
utskiftning av aktierna i enlighet med villkor i programmet, och beräknas till 
37,80 kronor per aktie.

Under juli 2018, har 103 580 aktier överförts till deltagare i LTIP 2015 
programmet. Aktiekurs vid denna dagen var 28,10 kr.

Kostnader 2018 uppgick till 0 Mkr (+2,2) inklusive sociala avgifter, varav 
0 (+1,8) Mkr hänför sig till medlemmar i GET. Avsättningen i balansräkningen 
 uppgick till 0 Mkr (4,2) inklusive sociala avgifter. 

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021)
Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentspro
gram (LTI 2017/2021) som omfattar 20 deltagare anställda inom koncernen, 
inklusive den verkställande direktören. Programmet innebär att deltagarna 
erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål 
under räkenskapsåret 2017, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som 
in faller efter årsstämman 2021 men före den 30 juni 2021. Det maximala anta
let aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska 
utbetalade lön 2017, dock med vissa begränsningar angående högsta antal 
aktier som kan tilldelas. Maximalt kan 212 986 aktier exklusive aktier som 
täcker kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsättning för att deltagaren 
ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram 
till utgången av 2020. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske enligt program
met på grund av att målen inte har uppfyllts.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022)
Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentspro
gram (LTI 2018/2022) som omfattar 21 deltagare anställda inom koncernen, 
inklusive den verkställande direktören. Programmet innebär att deltagarna 
erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål 
under räkenskapsåret 2018, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infal
ler efter årsstämman 2022 men före den 30 juni 2022. Det maximala antalet 
aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbe
talade lön 2018, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier 
som kan tilldelas. Maximalt kan 259 651 aktier exklusive aktier som täcker 
kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska 
erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till 
utgången av 2021. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske enligt programmet 
på grund av att målen inte har uppfyllts.

Not 7 Arvode till revisorer

2018 2017

Arvode till Deloitte

Revisionsuppdrag 6,5 6,1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,1

Skatterådgivning 1,1 0,7

Övriga tjänster 0,2 0,1

Summa arvode till Deloitte 8,0 7,0

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor 1,0 1,3

Summa arvode till revisorer 9,0 8,3

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisio
nen. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning 
av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsord
ning, stadgar eller avtal. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig 
till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

Not 8 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto

 2018 2017

Realisationsvinster, försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 12 2

Kursvinster 3 7

Kursförluster –5 –5

Vinster från intresseföretag 4 7

Vinst från avyttring av verksamhet 21 —

Nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar –21 —

Övrigt –3 3

Summa 11 14

Realisationsvinster inkluderade 10 Mkr hänförliga till en fastighetsförsäljning i 
Sydafrika. Vinst från avyttring av verksamhet om 21 Mkr var hänförlig till avytt
ringen av en övervakningsverksamhet i Spanien och nedskrivningen av för
värvsrelaterade immateriella tillgångar om –21 Mkr avsåg en mindre avyttring 
av en verksamhet inom Integrated Security i Storbritannien. 

Innehav i intressebolag var 12 Mkr (10). Detta inkluderade 55 procent 
ägande i Gateway Security Portugal Ltda, 48 procent ägande i Prodimo AB 
och 49 procent ägande i Gateway Varesikring A/S.  

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader, netto

2018 2017

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 17 17

Kursvinster och övriga intäkter 13 3

Summa 30 20

Finansiella kostnader

Räntekostnader –44 –38

Finansiella kostnader på pensioner, netto –12 –12

Kursförluster –9 –2

Bankavgifter och garantikostnader –11 –15

Övrigt –7 –7

Summa –83 –74

Finansiella intäkter och kostnader, netto –53 –54
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Not 10 Inkomstskatt

Skattekostnad 2018 2017

Aktuell skattekostnad –90 –93

Uppskjuten skattekostnad –2 –2

Summa –92 –95

Inkomstskatt redovisad i övrigt totalresultat inkluderar –7 Mkr (+4) hänförliga till 
 omvärdering av avsättningar till anställda efter avslutad anställning och 0 Mkr 
(–1) hänförliga till kassaflödessäkringar. 

Skattekostnaden exkluderar skatteinkomsten från avvecklad verksamhet av 
10 Mkr (8) som ingår i förlust vid avveckling av verksamhet (se not 4).

Avstämning av svensk skattesats jämfört med  
effektiv skattesats 2018 2017

Resultat före skatt 212 247

Skatt enligt svensk skattesats 22% –47 –54

Effekter av utländska skattesatser –13 –14

Övrigt, inkl. ej avdragsgilla kostnader/ 
ej skattepliktiga poster 14 –1

Underskottsavdrag som inte värderats –16 –9

Värdering av ej tidigare värderade underskott –9 –10

Förändring av skattesatser –1 9

Skatt hänförligt till tidigare år –15 –7

Källskatter –5 –9

Summa –92 –95

Effektiv skatt i % 43% 38%

Den 14 juni 2018 antog Sverige stora förändringar av bolagsskattebestämmel
serna. Den nya lagen minskar bolagsskattesatsen i två steg, från 22 procent till 
21,4 procent från och med 1 januari 2019 och till 20,6 procent från och med 1 
januari 2021. Denna förändring resulterade i en förlust på 1 MSEK relaterad till 
omvärderingen av uppskjutna skattefordringar på koncernens svenska dotter
bolag, som redovisas under året som avslutades 2018. 

Under 2017 minskade den brittiska bolagsskattesatsen till 19 procent 
( gällande från den 1 april 2017), med ytterligare minskningar till 17 procent år 
2020. Denna förändring resulterade i en kostnad om 4 Mkr (—) i samband med 
omvärderingen av uppskjutna skattefordringar och skulder i koncernens 
 brittiska dotterbolag,  vilken redovisats under år 2017.

I december 2017 antogs en ny skattelagstiftning i USA, vilket ledde till en 
minskning av bolagsskattesatsen från 35 procent till 21 procent för skatteår som 
börjar efter den 31 december 2017. Denna förändring resulterade i en positiv 
effekt om 13 Mkr (—) relaterad till omvärdering av uppskjutna skattefordringar 
och skulder i koncernens amerikanska dotterbolag, vilken redovisats under år 
2017.

2018

Uppskjuten skatt, netto
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld

Anläggningstillgångar — 46

Omsättningstillgångar 21 4

Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 47 0

Kortfristiga avsättningar 10 —

Övrigt 32 0

Underskottsavdrag 85 —

Utgående balans 195 50

  

2017

Uppskjuten skatt, netto
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld

Anläggningstillgångar — 56

Omsättningstillgångar 12 3

Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 81 4

Kortfristiga avsättningar 14 —

Övrigt 38 3

Underskottsavdrag 177 —

Utgående balans 322 66

Förändringar i uppskjuten skatt, netto 2018 2017

Ingående balans, netto 256 242

Redovisat i årets resultat, kvarvarande verksamhet –2 7

Redovisat i årets resultat, avvecklad verksamhet 22 —

Avvecklad uppskjuten skatt balans, netto 10 —

Nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar –135 —

Skatt på belopp redovisade i övrigt totalresultat –7 4

Omräkningsdifferenser 1 3

Utgående balans, netto 145 256

Underskottsavdrag
Per 31 december 2018 uppgick koncernens underskottsavdrag till totalt 
1 846 Mkr (2 055). Ungefär 94 procent av underskottsavdragen har inga  
förfallodatum för utnyttjande. 

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att dessa kan nyttjas mot skattepliktiga inkomster, 
med hänsyn taget till  nyttjandeperioder. Uppskjutna skattefordringar om 
85 Mkr (177), hänförliga till underskottsavdrag om 502 Mkr (553), redovisades  
i balansräkningen. Dessa uppskjutna skattefordringar inkluderar ett belopp  
om 73 Mkr (109) hänförliga till dotterbolag som har beskattningsbara förluster 
under den aktuella perioden. Ledningen bedömer att förlustavdrag kommer  
att utnyttjas i framtiden, huvudsakligen på grund av följande skäl: det finns en 
 historik av inkomst före skatt; dessa dotterbolag bedöms komma att generera 
beskattningsbar inkomst på kort sikt; det finns skattestrategier som kan 
genomföras för att påskynda skattepliktig inkomst för att realisera en del av  
de uppskjutna skattefordringarna; och en väsentlig del av nettoförlusterna har 
ett obestämt liv eller inte löper ut på kort sikt.

Not 11 Immateriella tillgångar

2018 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 596 855

Investeringar — 72

Avyttringar –253 –187

Omklassificeringar — 16

Omräkningsdifferenser 65 31

Utgående balans 1 408 787

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans — 541

Avskrivningar — 53

Nedskrivningar 253 46

Avyttringar –253 –177

Omräkningsdifferenser — 18

Utgående balans — 481

Utgående bokfört värde 1 408 306
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2017 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 628 781

Investeringar — 74

Utrangeringar — –3

Omklassificeringar — 5

Omräkningsdifferenser –32 –2

Utgående balans 1 596 855

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans — 487

Avskrivningar — 51

Utrangeringar — –2

Omräkningsdifferenser — 5

Utgående balans — 541

Utgående bokfört värde 1 596 314

Övriga immateriella tillgångar består av förvärvsrelaterade tillgångar (obestäm
bar nyttjandeperiod) i form av varumärken och kundrelationer med utgående 
redovisat värde om 80 Mkr (74) respektive 55 Mkr (70). Dessutom, inkluderar 
det internt genererade balanserade utgifter för produktutveckling och pro
gramvara utvecklad för internt förbruk med utgående redovisat värde om 
92 Mkr (119) respektive 79 Mkr (51). 

Under året gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt har uppgått till 
46 Mkr (52).

Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –40 Mkr (–39), 
försäljningskostnader med –3 Mkr (–3) och administrationskostnader med 
–10 Mkr (–9) i koncernens resultaträkning.

Nedskrivningar som ingår ovan hänför sig till avyttringar gjorda under året, 
varvid försäljningen av den franska, belgiska och luxemburgska verksamheten 
uppgick till 232 Mkr. Se not 4 Avvecklad verksamhet för vidare diskussioner 
avseende avyttringen. Dessutom, Övriga rörelseintäkter och kostnader från 
den kvarvarande verksamhet inkluderar en nedskrivning om 21 MSEK, som 
härrör från den mindre avyttringen av en Integrated Securityverksamhet  
i Storbritannien.   

Nedskrivningstest
Nedanstående tabell visar det totala redovisade värdet av goodwill och varu
märke (obestämbar nyttjandeperiod) som allokerats per kassagenererande 
enhet (KGE) inom ramen för eventuellt nedskrivningsbehov. Varumärken upp
gick till 80 Mkr (74) och ingick i KGE Säkerhetsskåp och valv, medan goodwill 
fördelades över flera KGE (affärsområden). 
 

KGE 2018 2017

Cash Management 403 529

Entrance Control 291 411

Safe Storage 487 562

Integrated Security 307 168

Redovisad värde 1 488 1 670

Återvinningsvärdet av KGE baserades på nyttjandevärdet, som beskrivs i not 1, 
bestäms genom att diskontera de framtida kassaflödena som genereras från 
de kassagenererande enheternas fortsatta utnyttjande. Återvinningsvärdet för 
kassagenererande enheterna fastslogs att vara högre än det redovisade värdet 
och därför har inga nedskrivningar redovisats under 2018 och 2017. 

Nyttjandevärdet beräknas med hjälp av en diskonteringsränta före skatt om 
9,1 procent (9,6) vilket motsvarar koncernens vägda genomsnittliga kapital
kostnad, WACC. En känslighetsanalys utfördes baserat på en procentenhets 
ökning, som en möjlig negativ förändring. Detta skulle inte leda till någon ned
skrivning.  

Den genomsnittliga tillväxten som använts för att extrapolera framtida kas
saflöden, resulterar i en konstant marginalutveckling under prognosperioden. 
En känslighetsanalys utfördes med en oförändrad rörelsemarginal under prog
nosperioden, som är en möjlig, men ändå aggressiv negativ förändring. Detta 
skulle inte leda till någon nedskrivning.  

En tillväxt om 2,0 procent (2,0) användes för att beräkna den eviga tillväxten.  

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

2018

Byggna
der och 

mark1)

Maski
ner

Inven 
tarier

Pågående 
nyanlägg

ningar

 
 

Summa

Anskaffningsvärde

Ingående balans 388 531 354 48 1 321

Investeringar 6 12 21 26 65

Utrangeringar –9 –13 –10 0 –32

Avyttringar –228 –203 –115 –7 –553

Omklassificeringar 9 3 0 –27 –15

Omräkningsdifferenser 13 12 10 2 37

Utgående balans 179 342 260 42 823

Ackumulerade av- och 
 nedskrivningar

Ingående balans 283 401 292 — 976

Avskrivningar 10 26 25 0 61

Utrangeringar –6 –8 –8 0 –22

Avyttringar –229 –204 –116 –13 –562

Nedskrivningar 13 13 20 13 59

Omklassificeringar 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser 11 12 6 0 29

Utgående balans 82 240 219 — 541

Utgående bokfört värde 97 102 41 42 282

2017

Byggna
der och 

mark1)

Maski
ner

Inven 
tarier

Pågående 
nyanlägg

ningar

 
 

Summa

Anskaffningsvärde

Ingående balans 384 521 343 27 1 275

Investeringar 2 21 20 33 76

Utrangeringar –2 –10 –12 — –24

Omklassificeringar — 6 3 –13 –4

Omräkningsdifferenser 4 –7 0 1 –2

Utgående balans 388 531 354 48 1 321

Ackumulerade av- och 
 nedskrivningar

Ingående balans 270 378 280 — 928

Avskrivningar 11 32 23 — 66

Utrangeringar –3 –8 –11 — –22

Omklassificeringar 0 0 0 — 0

Omräkningsdifferenser 5 –1 0 — 4

Utgående balans 283 401 292 — 976

Utgående bokfört värde 105 130 62 48 345

1) Inklusive markanläggningar.

Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –47 Mkr (–50), 
 försäljningskostnader med –3 Mkr (–4) och administrationskostnader med 
–11 Mkr (–12) som ingår i koncernens resultaträkning.

Not 13 Varulager

2018 2017

Råvarulager 190 242

Varor under tillverkning 38 39

Färdiga varor 431 525

Pågående installationsarbeten 58 96

Summa 717 902
 

Forts. not 11
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Per den 31 december 2018 uppgår koncernens reserv för inkurans till  
74 Mkr (84).

I balansräkningen per den 31 december 2017 ingår belopp som hänför sig 
till avvecklad verksamhet med totalt 184 Mkr fördelade på råvarulager om 
73 Mkr, varor under tillverkning om 9 Mkr, färdiga varor om 68 Mkr och pågå
ende installationsarbeten om 34 Mkr. Avvecklad verksamhet avyttrades den 
3 december 2018 och totalt varulager uppgick vid den tidpunkten till 131 Mkr 
vilken inkluderar en nedskrivning om 81 Mkr. För detaljer om avyttrade till
gångar hänvisas till not 4, Avvecklad verksamhet.

Not 14 Kundfordringar, avtalstillgångar och avtalsskulder

2018 2017

Kundfordringar 946 1 267

Avtalstillgångar

   Ej fakturerade intäkter (vid en tidpunkt) 11 40

   Successiv vinstavräkning (över tid) 61 106

Totala kundfordringar 1 018 1 413

Avtalstillgångarna relaterar främst till koncernens rätt till ersättning vid rappor
teringstidpunkten, för levererade men ännu ej fakturerade produkter. 

En avtalstillgång omklassificeras till kundfordran vid fakturering, vilket sker 
då samtliga prestationsåtaganden i avtalet är uppfyllda. 

2017 års balanser inkluderar belopp hänförliga till avvecklad verksamhet 
vilka uppgår till 315 Mkr Kundfordringar, 4 Mkr Ej fakturerade intäkter, och 
45 Mkr Successiv vinstavräkning. Den avvecklade verksamheten avyttrades 
den 3 december 2018 och balanserna vid den tidpunkten uppgick till 266 Mkr 
Kundfordringar, 2 Mkr Ej fakturerade intäkter, samt 34 Mkr Successiv vinst
avräkning. 

Den utgående balansen för 2018 förväntas vara fullt ut fakturerad under 
påföljande år. 

Vanligt betalningsvillkor varierar geografiskt, men koncernen strävar mot  
30 dagar. 

2018 2017

Kundfordringar, ej förfallna 748 1 063

Förfallna, 1–30 dagar 189 199

Förfallna, 31–60 dagar 48 80

Förfallna, 61–90 dagar 19 32

Förfallna, över 90 dagar 31 73

Total 1 035 1 447

Avsättning för osäkra fordringar 2018 2017

Ingående balans –34 –44

Nya avsättningar –3 –6

Konstaterade förluster 2 7

Återföringar 6 7

Avyttring 12 —

Valutakursdifferenser 0 1

Utgående balans –17 –34

Utgående bokfört värde 1 018 1 413

Avtalsskulder 2018 2017

Förskottsbetalningar (vid en tidpunkt) 147 127

Successiv vinstavräkning (över tid) 33 58

Förfakturerade intäkter för service och förlängda 
garantikontrakt (över tid) 13 38

193 223

Avtalsskulder avser ersättning som erhållits innan koncernen uppfyllt sina 
avtalsförpliktelser för leveranser av produkter eller tjänster. 

2017 års balanser inkluderar belopp hänförliga till avvecklad verksamhet 
och uppgår till 21 Mkr Förskottsbetalningar, 18 Mkr Successiv vinstavräkning 
samt 18 Mkr Förfakturerade intäkter. Den avvecklade verksamheten avyttrades 
den 3 december 2018 och balanserna vid den tidpunkten uppgick till 11 Mkr 
Förskottsbetalningar, 24 Mkr Successiv vinstavräkning, samt 16 Mkr Förfaktu
rerade intäkter. 

Avtalsskulderna 2017 redovisades procentuellt som intäkt under 2018, 
exklusive avyttrade balanser. 90 procent var förfakturerade intäkter, 75 procent 
successiv vinstavräkning samt 75 procent förskottsbetalningar. 

Återstående prestationsförpliktelser per 31 december 2018 har en ur sprunglig 
förväntad varaktighet på mindre än ett år och ingen ytterligare information krävs 
enligt IFRS 15.

Not 15 Aktiekapital och resultat per aktie

Antal emitterade aktier

Stam aktier Caktier Totalt

Aktie
kapital, 

Mkr

Ingående balans 20170101 76 320 001 730 847 77 050 848 385

Utgående balans 2017-12-31 76 320 001 730 847 77 050 848 385

Konvertering av Caktier till 
ordinarie aktier 128 580 –128 580 0 —

Utgående balans 2018-12-31 76 448 581 602 267 77 050 848 385

Kvotvärdet för alla aktier är 5,00 kr. En stamaktie har en röst och en Caktie har 
en tiondels röst. Caktierna har inte rätt till utdelning.   

2018 konverterades 128 580 serie Caktier, tidigare utgivna och återköpta 
inom Gunnebos långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2015, till ordinarie aktier 
som användes för att hantera LTIP programmet. Detta resulterade i ett ökat 
antal ordinarie aktier med 128 580 och ett minskat antal serie Caktier med 
motsvarande antal.

Utdelningspolitik
Styrelsens förslag till utdelning ska beakta koncernens långsiktiga utvecklings
möjligheter, finansiell ställning och investeringsbehov. Styrelsens målsättning är 
att utdelning långsiktigt ska uppgå till 30–50 procent av årets resultat. 

Utdelning
Betalade utdelningar under 2018 uppgick till 92 Mkr (92). Styrelsen har för 
2018 beslutat att föreslå en utdelning per aktie om 0,50 kronor (1,20). Den 
totala föreslagna utdelningen att utbetalas uppgår till 38 Mkr (92).  

Resultat per aktie 2018 2017

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare, Mkr –683 153

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 76 377 724 76 320 001 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier  
efter utspädning 76 429 639 76 389 239

Resultat per aktie, kr –8,95 2,00

Resultat per aktie efter utspädning, kr –8,94 2,00

Resultat per aktie beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier, 
exklusive Caktier som inte har någon utdelningsrätt. Resultat per aktie efter 
utspädning beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal aktier, exklusive Caktier 
som inte har någon utdelningsrätt, justerat för utspädningseffekten av samtliga 
aktier. Koncernens långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2015) orsakar 
utspädningseffekt.
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Not 16 Ersättning efter avslutad anställning

2018

Belopp som redovisas i koncernens balansräkning Storbritannien Kanada Sverige Frankrike Tyskland Övriga Summa

Förmånsbestämda förpliktelser 600 131 117 — 45 92 985

Förvaltningstillgångar –457 –132 0 — 0 –21 –610

Summa ersättning efter avslutad anställning 143 –1 117 — 45 71 375

2017

Belopp som redovisas i koncernens balansräkning Storbritannien Kanada Sverige Frankrike Tyskland Övriga Summa

Förmånsbestämda förpliktelser 636 130 109 94 43 97 1 109

Förvaltningstillgångar –461 –130 — –4 — –20 –615

Summa ersättning efter avslutad anställning 175 0 109 90 43 77 494

Koncernen har ett antal förmånsbestämda pensionsplaner huvudsakligen i
Storbritannien, Kanada, Sverige, Frankrike och Tyskland. Frankrike har vid 
årets utgång avyttrats och ingår således inte i årets utgående balans.

Storbritannien 
Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetalningar
till en fonderad förmånsbestämd pensionsplan. Planen är en slutlönebaserad
pensionsplan och är stängd för nyanställda som i stället har rätt till avgiftsbe
stämda pensionslösningar. Till följd av legala krav utgörs planen av en obero
ende stiftelse. Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse bestående av repre
sentanter för koncernen och de anställda som är medlemmar av planen. 
Förvaltningen sker i enlighet med nationell lagstiftning och i samarbete med
professionella rådgivare och fondförvaltare. Den vägda genomsnittliga återstå
ende löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 19 år.

Kanada
Kanada har pensionsplaner för både tjänstemän och vissa fackligt anställda, 
som erbjuder förmåner baserat på den genomsnittliga intjäningen under 
arbetslivet. Båda planerna är fonderade och inkluderar inbetalningar från med
lemmar. Dessutom finns en fonderad kompletterande pensionsplan (SERP) 
samt en övrig pensionsplan som är ofonderad, som ger medicinska fördelar för 
pensionärer och deras partners samt en sluten grupp aktiva medlemmar efter 
deras pensionering. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för pen
sionsförpliktelsen uppgår till 17 år.

Sverige
Pensionsarrangemangen i Sverige är förmånsbestämda planer, livslång pen
sion, där förmånerna huvudsakligen är baserade på de anställdas slutlön. För
pliktelsen garanteras genom en kreditförsäkring från Försäkringsbolaget PRI 
Pensionsgaranti, ömsesidigt. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden 
för pensionsförpliktelsen uppgår till 19 år. Det finns inga finansieringskrav för 
de svenska planerna.

Invaliditets och efterlevandepension inom ramen för ITP–planen tryggas
genom en försäkringslösning hos försäkringsföretaget Alecta och klassificeras
som en förmånsbestämd plan för flera arbetsgivare. Eftersom Alecta inte har
kunnat tillhandahålla tillräcklig information för att göra det möjligt att ITPplanen
kan redovisas som en förmånsbestämd plan, redovisas den som avgifts
bestämd. Alectas kollektiva konsolideringsnivå uppgick till 142 procent (154) 
per den 31 december 2018. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på Alectas förvaltningstillgångar i procent av åtaganden enligt 
planen, mätt i enlighet med Alectas aktuariella antaganden, som inte överens
stämmer med IAS 19. Förväntade premier till planen 2019 för ITP 2, som
omfattas av Alecta, är 3 Mkr.

Tyskland
De huvudsakliga pensionsplanerna i Tyskland är ofonderade planer. Merparten
av de berättigade förmånerna beslutas i enlighet med den tyska statliga pen
sionslagen. Det finns inga statliga fonderingskrav. Den vägda genomsnittliga
återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 17 år.

Övriga länder
De mest signifikanta planerna är de ofonderade pensionsplanerna i Indone
sien. Dessutom finns det planer för avgångsvederlag i Italien, där ett engångs
belopp utbetalas vid avslutad anställning. För övriga länder uppgår den vägda
genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen till 7 år.
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2018 2017

Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser
Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltnings
tillgångarnas 

verkliga värde Summa
Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltnings
tillgångarnas 

verkliga värde Summa

Ingående balans 1 109 –615 494 1 160 –676 484

Kostnader:

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 18 — 18 17 — 17

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 8 — 8 — — —

Räntekostnad(+)/intäkt(–) 30 –17 12 30 –17 13

Övriga 0 2 3 0 3 3

56 –15 41 47 –14 33

Omvärderingar:

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i ränteintäkt — 15 15 — –8 –8

Aktuariella vinster (–) och förluster (+) till följd av förändrade demografiska antaganden –11 — –11 19 — 19

Aktuariella vinster (–) och förluster (+) till följd av förändrade finansiella antaganden –49 — –49 10 — 10

Erfarenhetsbaserade vinster (–) och förluster (+) –6 — –6 3 — 3

Övriga 11 — 11 — — —

–55 15 –40 32 –8 24

Kassaflöde:

Inbetalning av avgifter från anställda 2 –2 0 2 –1 1

Inbetalning av avgifter från arbetsgivaren — –23 –23 — –23 –23

Utbetalningar av pensionsersättningar –58 38 –20 –122 100 –22

–56 13 –43 –120 76 –44

Övrigt:

Avyttringar –93 3 –90 — — —

Omräkningsdifferenser 24 –11 13 –10 7 –3

Utgående balans 985 –610 375 1 109 –615 494

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder inkluderar en avgift relaterad till utjämning av rätten till manlig och kvinnlig garanterad minimipension 
(”GMP”) enligt ändringar i brittisk lagstiftning under året.

Övriga omvärderingar inkluderar effekten av en av planerna i Kanada som har ett överskott som inte redovisats då framtida ekonomiska förmåner varken är 
 tillgängliga för företaget i form av reducering av framtida avgifter eller genom återbetalning.

Av nuvärdet av förpliktelser avser 756 Mkr (793) fonderade pensions och övriga planer och 228 Mkr (316) ofonderade pensions och övriga planer. Den totala 
 pensionskostnaden för förmånsbestämda planer uppgick till 40 Mkr (33), varav 20 Mkr (20) har redovisats som rörelsekostnader och 13 Mkr (13) som finansiella 
 kostnader. Kostnaderna för de avgiftsbestämda planerna uppgick totalt till 57 Mkr (55). Koncernen förväntas göra utbetalningar under 2019 avseende förmåns
bestämda planer uppgående till 45 Mkr (40). 

Specifikation av förvaltningstillgångar

2018 Storbritannien Kanada Sverige Frankrike Tyskland Övriga Summa

Statsobligationer 151 42 — — — 10 203

Företagscertifikat 165 0 — — — — 165

Aktier 90 79 — — — — 169

Fastigheter 5 — — — — — 5

Likvida medel 46 11 — — — 11 68

Summa 457 132 — — — 21 610

2017 Storbritannien Kanada Sverige Frankrike Tyskland Övriga Summa

Statsobligationer 90 23 — — — 10 123

Företagscertifikat 148 19 — — — — 168

Aktier 219 84 — 4 — — 306

Likvida medel 4 4 — 0 — 10 18

Summa 461 130 — 4 — 20 615

Det finns inga förvaltningstillgångar som består av finansiella instrument i Gunnebo AB eller tillgångar som används inom koncernen.
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Aktuariella antaganden
Följande var de viktigaste aktuariella antagandena på balansdagen (uttryckta 
som vägda genomsnitt):

2018
Storbri
tannien Kanada

Sve
rige

Frank
rike

Tysk
land Övriga

Diskonteringsränta 2,9 % 4,0 % 2,4 % e/t 1,8 % 5,9 %

Förväntad löneökningstakt e/t 3,5 % 2,8 % e/t 0,0 % 3,7 %

Inflation 3,5 % 2,5 % 2,0 % e/t 2,0 % 2,1 %

2017
Storbri
tannien Kanada

Sve
rige

Frank
rike

Tysk
land Övriga

Diskonteringsränta 2,5 % 3,5 % 2,5 % 1,4 % 1,9 % 5,0 %

Förväntad löneökningstakt e/t 3,5 % 2,5 % 2,3 % 0,0 % 6,1 %

Inflation 3,4 % 2,5 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 3,5 %

Känslighetsanalys 
Rimligt möjliga förändringar till en av de väsentliga aktuariella  antaganden, om 
andra antaganden hålls konstant, skulle ha påverkat den förmånsbestämda 
 förpliktelsen med de belopp som visas nedan:

Antaganden
+1 procent

enhet
–1 procent

enhet

Diskonteringsränta –210 225

Förväntad löneökningstakt 47 –40

Inflation 71 –66

Not 17 Övriga avsättningar

2018

Omstruk
turerings
program Tvister Garantier Övrigt Summa 

Ingående balans 4 20 52 4 80

Avyttring av verksamhet –9 –19 –12 0 –41

Omklassificeringar — — — –1 –1

Avsättningar 12 6 19 1 38

Ianspråktaganden –6 –2 –13 0 –21

Återföringar — –1 –2 0 –3

Omräknings differenser 1 0 2 –1 3

Utgående balans 2 4 46 3 55

Avsättningar för omstruktureringsaktiviteter avser kostnader för strukturella 
 omorganisationer och nedläggningar som koncernen har åtagit sig att  genom föra.

Koncernen driver sin verksamhet globalt både i välutvecklade länder samt 
länder som är politiskt instabila. Det händer att koncernen nämns som motpart 
i diverse juridiska stämningar. Dessa bevakas och utvärderas löpande under 
året av företagsledningen. Avsättning för tvister representerar företagsledning
ens bästa bedömning av de framtida kassaflöden som krävs för att reglera 
tvister vid slutet av året, dock är tidpunkten för uppgörelsen/reglering osäker. 
Företagsledningens bedömningar baseras på typ av tvist, den juridiska pro
cessen i respektive land samt processens utveckling. Vidare beaktas åsikter 
från interna och externa juridiska och andra rådgivare avseende utgången av 
processen samt erfarenheter från liknande fall.

Avsättningar för garantier innebär uppskattningar om utfallet av anspråk till 
följd av defekta produkter. Antaganden behöver göras både för att förutse 
returer och för kostnader för att ersätta defekta produkter och/eller kompensa
tion till kunder för skador orsakade av koncernens produkter. Dessa antagan
den baseras på statistik över tidigare anspråk, förväntade kostnader för åtgär
der samt den genomsnittliga tidsåtgången mellan det att felet uppstår och 
anspråk riktas mot företaget.

Not 18 Övriga kortfristiga tillgångar och skulder

Övriga kortfristiga tillgångar 2018 2017

Övriga kortfristiga tillgångar 115 107

Förutbetalda försäkringspremier 6 7

Förutbetalda hyror 9 9

Upplupna räntor 2 1

Derivat 0 7

Övriga förutbetalda poster 66 78

Summa 198 209

Övriga kortfristiga skulder 2018 2017

Övriga kortfristiga skulder 102 214

Semesterlöneskuld 68 116

Upplupna löner 79 100

Sociala avgifter 33 65

Förutbetalda intäkter* 193 212

Upplupna räntor 2 4

Övriga upplupna poster 197 169

Summa 674 880

* Se not 14 för mer information om avtalsskulder.

Forts. not 16
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Not 19 Finansiell riskhantering och finansiella  instrument

Finansiell riskhantering 
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen 
 fastställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras 
och inom vilka ramar internbanken, Gunnebo Treasury AB, samt dotterbolagen 
får agera. 

Riskbeskrivning och riskhantering
De huvudsakliga finansiella risker som koncernen är utsatt för är; finansierings
risk, ränterisk, likviditetsrisk, valutarisk och kreditrisk. Var och en av dessa 
 definieras nedan med en policybeskrivning samt information om hanteringen 
av dem under året.

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnytt
jade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt finanspolicyn ska 
tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till minst 
350 Mkr. Likviditeten i koncernen ska placeras hos internbanken eller i lokala 
 koncernkonton (”cash pools”). Koncernen har genom ”cash pools” en centralise
rad likviditetshantering för de större europeiska verksamhetsländerna samt USA. 
Genom dessa ”cash pools” matchas överskott och underskott i de lokala dotter
bolagen för respektive land och valuta. Eftersom koncernen är netto låntagare 
används överskottslikviditet för att amortera ner externa skulder. 

I tabellen nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende 
 koncernens finansiella tillgångar och skulder.

Finansieringsrisk 
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapital
behov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. För att 
begränsa finansieringsrisken ska enligt koncernens finanspolicy den samman
lagda utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kredit
löften om minst tolv månader. 

Vid årets slut hade koncernen kreditlöften om sammanlagt 2 591 Mkr 
(2 501), varav 1 909 Mkr (1 504) var utnyttjade. Den genomsnittliga löptiden för 

avtalade kreditlöften var 4,25 år (5,5). De långfristiga kreditlöftena består huvud
sakligen av ett syndikerat låneavtal om 140 MEUR med löptid till juni 2022. Där
utöver har koncernen ett bilateralt lån om 75 MEUR med löptid till april 2024. 
Dessutom finns 364 Mkr (383) i form av kortfristiga och långfristiga kredit
faciliteter. Enskilda dotterbolag kan ha extern finansiering där skatter och andra 
 regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att uppta lån från 
utländska koncernbolag.

Låneförfallostruktur Kreditlöfte
Varav  

utnyttjat

2019 364 45

2020 0 0

2021 och senare 2 227 1 863

Summa 2 591 1 908

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för en negativ resultat och kassaflödespåverkan 
vid en varaktig förändring av marknadsräntan. Påverkan kan dock kortsiktigt 
begränsas genom vald ränteförfallostruktur och genom ingående av fastränte
avtal i form av räntesäkringar. Enligt koncernens finanspolicy får maximalt 60 
procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars genomsnittliga 
löptid inte får överstiga 36 månader.

Den genomsnittliga räntebindningstiden1) var vid årets utgång 3 månader (6) 
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen1) var vid samma tidpunkt 1,7 
procent (1,6).

1)  Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom 

 säkringsredovisning. 

Känslighetsanalys: Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider 
som vid årets utgång skulle en ökning av marknadsräntan med 1 procent enhet 
förändra koncernens räntekostnad med cirka 19 Mkr före och 17 Mkr efter 
ränte säkring, på årsbasis. En ökning av marknadsräntan med 1 procent enhet 
resulterar även i en ökning av marknadsvärdet på utestående räntederivat om 
cirka 1 Mkr vilket påverkar övrigt totalresultat.

Kontrakterade förfallodatum för finansiella tillgångar och skulder
Mindre än  

6 mån
  

6–12 mån
  

1–2 år
  

2–3 år

Summa 
 kontrakterat 

kassaflöde

Kundfordringar 1 018 — — — 1 018

Likvida medel 569 — — — 569

Banklån och checkräkningskrediter1) –1 925 –16 –32 –32 –2 005

Leverantörsskulder –594 — — — –594

Derivat

  Ränteswapavtal utflöde –1 — –3 — –4

  Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas utflöde –908 — — — –908

inflöde 908 — — — 908

Summa –933 –16 –35 –32 –1 016

1)  Beloppen är nominella och inkluderar ränta. Koncernens upplåning har rullningsförfall inom sex månader men de garanterade kreditlöftena förfaller inte förrän år 2022 och 2024.

För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig  räntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per  20181231. Valutaterminskontraktens 
basvaluta har omräknats enligt gällande bokslutskurs per 20181231 medan det andra valutaslagets framtida flöde är enligt kontrakterad kurs.



Gunnebo Årsredovisning 2018 / Finansiella rapporter

78  

Forts. not 19

Valutarisk 
Koncernens redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verksamhet 
i ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att koncernen är exponerad 
för valutarisker. Dessa är transaktionsexponering, omräkningsexponering 
( nettoinvesteringar) och omräkningsexponering (resultaträkning). 

Totala valutakurseffekten påverkade rörelseresultatet positivt med 2 Mkr, 
varav –3 Mkr var hänförligt till transaktionseffekter och 5 Mkr avsåg omräk
ningseffekter.

Transaktionsexponering 
Koncernen har intäkter och inköpskostnader i ett flertal valutor och är där

med exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk benämns transak
tionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat. Enligt finanspolicyn 
säkrar koncernen normalt inte transaktionsexponeringen. Säkring kan dock 
ske vid större projekt samt vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att expo
neringen bedöms vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad. 
 Säkring ska då normalt inte ske längre än tolv månader. Inga säkringar av 
transaktionsexponeringen har skett under 2018 och 2017.

2018 års kommersiella valutaflöde efter nettoberäkningar av motriktade 
 flöden uppgår till 134 Mkr (198) på årsbasis. De största transaktionella flödena 
visas i grafen nedan. Koncernen är nettosäljare av AUD, DKK, EUR och AED 
medan  nettoköpare av CNY.

–150 –75 0 75 150

AUD

DKK

EUR

AED

CNY

Nettovalutaflöden 2018, MkrLorem ipsum

Omräkningsexponering (nettoinvesteringar) 
Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar till 
svenska kronor varvid omräkningsdifferenser uppkommer som påverkar övrigt 
totalresultat och ackumuleras i eget kapital. För att begränsa de negativa 
 effekterna av omräkningsdifferenser på koncernens egna kapital kan säkring 
ske genom lån och valutaderivatkontrakt, förutsatt att exponeringen bedöms 
vara väsentlig samt att säkring kan ske till rimlig kostnad. De utländska dotter
bolagens nettotillgångar uppgick till 288 Mkr (1 518) per den 31 december 
2018. 

En säkring av utländska nettotillgångar förekommer med en påverkan på 
övrigt totalresultat med –2 Mkr (0). 

Omräkningsexponering (resultaträkning) 
Valutakursförändringar påverkar även koncernens resultat i samband med 
omräkningen av resultaträkningar i utländska dotterbolag till svenska kronor. 
Förväntade framtida resultat i utländska dotterbolag kurssäkras inte. 

Känslighetsanalys
En försvagning av värdet på den svenska kronan om 10 procent mot samtliga 
övriga valutor påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 
27 Mkr. Därav hänförs cirka 13 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexpo
neringen. Resterande 14 Mkr är hänförliga till omräkningsexponeringen (resul
taträkningen). Effekterna på resultatet före skatt av en 10 procent försvagning 
av den svenska kronan gentemot koncernens fem största valutor visas i 
 graferna nedan, uppdelat på transaktions och omräkningsexponering.
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En 10 procents försvagning av den svenska kronan gentemot samtliga övriga 
valutor skulle innebära en ökning av det egna kapitalet med cirka 29 Mkr, där 
effekten från INR är störst.

Kreditrisk 
Finansiell kreditrisk 
Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtagan
den. Exponeringen uppstår dels vid placering av överskottslikviditet och dels 
genom de fordringar på banker som uppstår via derivatinstrument. Koncer
nens finanspolicy innehåller en förteckning över tillåtna motparter samt maxi
mal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Koncernen har även 
ingått ramavtal (ISDA) med alla sina motparter för transaktioner i derivatinstru
ment. Kassalikviditet ska i första hand användas för att reducera utestående 
skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet. 

Kundkreditrisk 
Koncernen har upprättat en manual för hur kundkrediter ska hanteras inom 
koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kredit
risk mot kund. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen är dokumen
terade i lokala kreditpolicies som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och 
kravrutiner. Leasingavtal och kundfinansieringsupplägg godkänns av Gunnebo 
Treasury AB.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda 
 värden på finansiella tillgångar vilka framgår av tabell nedan: 

2018 2017

Kundfordringar 1 018 1 413

Övriga kortfristiga fordringar 64 56

Likvida medel 569 498

Maximal exponering för kreditrisk 1 651 1 967
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Derivat och säkringar
Valutaterminskontrakt
Valuta terminskontrakt används för att hantera valutarisken vad gäller fordringar 
och skulder i utländsk valuta. Koncernen tillämpar ej säkrings redovisning efter
som fordringar, skulder och relaterade valutaterminskontrakt alla värderas till 
balans dagens valutakurs och redovisas över resultaträkningen.

Ränteswappar
Ränteswappar används för att säkra räntebetalningarna på lån. Säkrings
redovisning tillämpas och det nominella värdet av utestående ränteswapavtal 
betecknade som kassaflödessäkringar uppgick till 206 Mkr (591) den 31 
december 2018.

Enligt säkringsredovisning, redovisas den effektiva delen av förändringar i 
verkligt värde på derivat som betecknas som kassaflödessäkringar och som 
uppfyller kraven på säkringsredovisning via övrigt totalresultat och ackumule
ras i eget kapital. Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat för året 2018 
 uppgick till 3 Mkr (5).

De nominella beloppen på alla derivatinstrument är följande:

2018 2017

Ränteswapavtal

Löptid mindre än 1 år 206 394

Löptid 1–2 år 0 197

Löptid 2–5 år 0 0

Ränteswapavtal summa 206 591

Valutaterminskontrakt1) 908 797

Summa 1 114 1 388

1)  Valutaterminskontrakt avseende upplåning i främmande valuta, med bruttobelopp 

beräknat på framtida terminskurs.

Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av nettningsavtal eller 
 liknande avtal
Koncernen har ingått ramavtal (ISDA) med samtliga motparter avseende 
 transaktioner i derivatinstrument. Därmed är samtliga fordringar och skulder 
hänförliga till sådana instrument fullt ut kvittningsbara mot respektive motpart. 
Nedanstående tabell visar koncernens derivat på balansdagen med  hänsyn 
tagen till nettningsmöjligheter.

Brutto

Nettnings-

avtal Netto

Tillgångar 2 –1 1

Skulder –3 1 –2

Koncernens kapitalstruktur 
Ett av koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som inte 
understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 22 procent (33). 
Vidare har koncernen som målsättning att avkastningen på det sysselsatta 
kapitalet ska uppgå till 15 procent. För år 2018 uppgick avkastningen på 
 sysselsatt kapital (exklusive jämförelsestörande poster) till 12,8 procent (14,6). 

Koncernens upplåning sker utan ställande av säkerhet. Upplåningen 
begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av så kallade 
covenants. Dessa utgörs främst av de finansiella nyckeltalen räntetäcknings
grad och nettolåneskuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen 
uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till 132 Mkr (271) vid årets slut, då samt
liga finansiella åtaganden i form av covenants var uppfyllda.

Upplysningar om värdering till verkligt värde
I nedanstående tabell presenteras de tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. 

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 
För samtliga tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, vilka utgörs av 
derivatinstrument, har det verkliga värdet fastställts utifrån värderingstekniker 
som i allt väsentligt baseras på observerbar marknadsdata. Enligt verkligt 
värde hierarkin i IFRS 13 klassificeras sådana värderingsmetoder som nivå 2. 

Andra finansiella tillgångar och skulder 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej 
räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet på grund av den korta 
 förväntade löptiden. 

Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under långfristiga 
kreditramar men med kort räntebindningstid och stabil kredit marginal. Det 
verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det  redovisade  värdet. 

2018 2017

Finansiella tillgångar Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde1) 2 2 7 7

  varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas 2 2 7 7

Andra finansiella tillgångar2) 1 587 1 587 1 911 1 911

Summa finansiella tillgångar 1 589 1 589 1 918 1 918

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde3) 3 3 5 5

  varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas 2 2 1 1

  varav ränteswapavtal där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 1 1 4 4

Andra finansiella skulder4) 2 503 2 503 2 246 2 246

  varav finansiella skulder där säkringsredovisning inte tillämpas 2 297 2 297 1 655 1 655

  varav finansiella skulder där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 206 206 591 591

Summa finansiella skulder 2 505 2 505 2 251 2 251

1)  Tillgångarna är inkluderade i övriga kortfristiga fordringar. 
2)  Tillgångarna är inkluderade i långfristiga och kortfristiga övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel. 
3) Skulderna är inkluderade i övriga kortfristiga skulder. 
4) Skulderna är inkluderade i leverantörsskulder samt kortfristig och långfristig upplåning.



Gunnebo Årsredovisning 2018 / Finansiella rapporter

80  

Not 20 Eventualförpliktelser

2018 2017

Garantier 255 295

Summa 255 295

Garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden förekommer som 
ett led i koncernens normala affärsverksamhet. Vid tidpunkten för denna års
redovisnings utgivande fanns inte någon indikation på att garantier redovisade 
som eventualförpliktelser kommer att medföra utbetalningar.

Not 21 Operationell leasing

Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig 
enligt följande:

2019 108

2020 71

2021 45

2022 24

2023 16

2024 och senare 12

Summa 276

Operationella leasingavtal avser främst förhyrda lokaler, samt fordon och 
 produktionsutrustning. Årets kostnader avseende hyra av tillgångar uppgick  
till 162 Mkr (119), varav 19 Mkr avsåg avvecklad verksamhet.

Not 22 Personal

Medelantal anställda per land 2018
Varav 
män 2017

Varav 
män

Sverige 187 133 179 125

Australien 43 38 46 39

Brasilien 140 106 136 102

Danmark 66 55 67 55

Finland 4 3 4 3

Frankrike 7 4 7 4

Förenade Arabemiraten 22 16 21 15

Indien 961 929 887 855

Indonesien 738 650 758 658

Italien 157 128 152 125

Kanada 124 94 128 100

Kina/Hongkong 118 88 107 82

Malaysia 32 21 31 20

Mexiko 234 211 241 219

Nederländerna 354 328 334 311

Norge 20 19 19 18

Oman 8 7 8 7

Polen 56 46 51 41

Portugal 34 27 36 29

Saudiarabien 1 1 2 2

Schweiz 30 23 31 23

Singapore 21 12 22 12

Spanien 304 234 280 216

Storbritannien 228 167 242 178

Sydafrika 64 41 78 50

Sydkorea 16 13 17 14

Turkiet 1 1 1 1

Tyskland 171 144 183 147

Ungern 8 5 7 6

USA 210 167 183 144

Österrike 4 4 0 0

Totalt kvarvarande verksamhet 4 363 3 715 4 258 3 601

Totalt avyttrad verksamhet 843 682 929 753

Totalt 5 206 4 397 5 187 4 354

Av medelantalet anställda avseende kvarvarande verksamhet uppgick antalet 
kvinnor till 648 (657). Medelantalet anställda i utlandet avseende kvarvarande 
verksamhet uppgick till 4 176 (4 079).

Not 23 Transaktioner med närstående

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare framgår av 
not 6 i koncernen. En sammanställning över koncernbolag framgår av not 11 i 
moderbolaget. I övrigt har det inte förekommit några andra transaktioner med 
närstående.
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Mkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 266 239
Administrationskostnader 2, 6, 9, 10 –257 –221
Rörelseresultat 9 18

Finansiella intäkter och kostnader, netto 3 –4 –7
Resultat efter finansiella poster 5 11

Bokslutsdispositioner 4 81 119
Resultat före skatt 86 130

Inkomstskatt 5 –21 –52
Årets resultat 65 78

Moderbolagets rapporter över totalresultatet

Mkr 2018 2017

Årets resultat 65 78
Övrigt totalresultat — —
Årets totalresultat 65 78

Moderbolagets resultaträkningar

Moderbolaget

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt 
aktiebolag registrerat hos Bolags verket under organisationsnummer 
556438-2629. Styrelsen har sitt säte i  Göteborg i Sverige. Bolagets 
aktier är noterade på NASDAQ, Stockholm, MidCap. 

Gunnebo AB är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga och 
förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncern-
övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärs-

utveckling, personal och hållbarhet, juridik och compliance (regel-
efterlevnad), finans, IT samt varu märken och kommunikation. 
Nettoomsättningen för året uppgick till 266 Mkr (239), vilket avser 
tjänster fakturerade till koncernbolag. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 5 Mkr (11), vilket inkluderade både utdelning och ned-
skrivning av dotterbolagsaktier. Årets resultat uppgick till 65 Mkr (78). 
Koncernbidrag påverkade netto resultatet positivt med 81 Mkr (119).
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Mkr Not
31 december

2018
31 december

2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 6 72 63
Materiella anläggningstillgångar 2 3
Andelar i koncernbolag 11 1 585 1 585
Uppskjutna skattefordringar 5 12 20
Summa anläggningstillgångar 1 671 1 671

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernbolag 118 59
Förutbetalda kostnader och upplupna  intäkter 16 20
Likvida medel 0 2
Summa omsättningstillgångar 134 81

SUMMA TILLGÅNGAR 1 805 1 752

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital (77 050 848 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor) 385 385
Bundna reserver 539 539
Fond för utvecklingsutgifter 51 40
Summa bundet eget kapital 975 964

Fritt eget kapital
Överkursfond 456 452
Balanserade vinstmedel 27 54
Årets resultat 65 78
Summa fritt eget kapital 548 584

Summa eget kapital 1 523 1 548

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernbolag 206 150
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 76 54
Summa kortfristiga skulder 282 204

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 805 1 752

Moderbolagets balansräkningar
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Mkr Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 9 18
Justering för avskrivningar 7 4
Räntekostnader hänförliga till dotterbolag –8 –11
Betald skatt –4 –4
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 4 7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar –63 –5
Förändring av rörelseskulder 21 3
Summa rörelsekapitalförändring –42 –2

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten –38 5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utdelningar från dotterbolag 3 280
Investeringar i dotterbolag 11 — –276
Investeringar i immateriella tillgångar 6 –34 –60
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –31 –56

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av räntebärande skulder 39 31
Erhållna koncernbidrag 119 126
Lämnade koncernbidrag — –13
Försäljning av egna aktier 1 —
Utdelningar –92 –92
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 67 52

Årets nettokassaflöde –2 1

Likvida medel vid årets ingång 2 1
Likvida medel vid årets utgång 0 2

Moderbolagets kassaflödesanalyser
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans 2018-01-01 385 539 40 452 132 1 548

Totalresultat
Årets resultat — — — — 65 65
Övrigt totalresultat — — — — — —
Delsumma — — — — 65 65

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning, inkl. 
försäljning av egna aktier — — — 4 –2 2
Förändring fond för  
utvecklings utgifter — — 11 — –11 0
Utdelningar — — — — –92 –92
Delsumma — — 11 4 –105 –90

Utgående balans 2018-12-31 385 539 51 456 92 1 523

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans 2017-01-01 385 539 — 452 187 1 563

Totalresultat
Årets resultat — — — — 78 78
Övrigt totalresultat — — — — — —
Delsumma — — — — 78 78

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning — — — — –1 –1
Förändring fond för  
utvecklings utgifter — — 40 — –40 0
Utdelningar — — — — –92 –92
Delsumma — — 40 — –133 –93

Utgående balans 2017-12-31 385 539 40 452 132 1 548
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Not 1 Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridisk person. I enlighet med RFR 2 tillämpas IFRS så långt som är 
möjligt under svensk lagstiftning, men full efterlevnad är inte möjlig. Nedan 
beskrivs skillnaden mellan moderbolagets och  koncernens redovisningsprinci-
per. 

För beskrivning av koncernens redovisningsprinciper inklusive effekter av 
nya IFRS-standarder, se not 1 i koncernen. 

Koncernbidrag 
Enligt RFR 2 ska koncernbidrag lämnade av moderbolaget till dotterbolag 
 redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande 
dotterbolag. Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel 
innebärande att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas som 
bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln.

Not 2 Intäkter och rörelsekostnader fördelade på  kostnadsslag

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga
uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla
koncernövergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärsut-
veckling, personal och hållbarhet, juridik, finans, IT samt varumärken och kom-
munikation. Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 266 Mkr (239) och avser 
tjänster gentemot dotterbolag, varav 49 Mkr (42) avser IT-tjänster och 217 Mkr 
(197) är management fee och brand fee. Rörelsekostnaderna uppgående till 
–257 Mkr (–221) redovisas i tabellen nedan.

2018 2017

Ersättningar till anställda 75 65

Inhyrd personal och underleverantörer 32 35

Avskrivningar 7 4

Övriga kostnader 143 117

Summa rörelsekostnader 257 221

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader, netto

2018 2017

Finansiella intäkter

Utdelningar från dotterbolag 3 280

Finansiella kostnader

Nedskrivning av investeringar i dotterbolag — –276

Räntekostnader hänförliga till dotterbolag –7 –11

Summa –4 –7

Not 4 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Erhållna koncernbidrag 99 119

Lämnade koncernbidrag –18 —

Summa 81 119

Noter – Moderbolaget

Not 5 Inkomstskatt

2018 2017

Aktuella skattekostnader –14 –4

Uppskjutna skattekostnader –7 –48

Summa –21 –52
 

Avstämning av svensk skattesats jämfört med effektiv 
skattesats 2018 2017

Redovisat resultat före skatt 86 130

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige (22 %) –19 –29

Ej avdragsgilla nedskrivningar — 61

Ej skattepliktiga utdelningar –1 –62

Utländsk källskatt –4 –4

Övrigt, inklusive justering av föregående års skatt 3 –18

Summa –21 –52

Per 31 december 2018 uppgick moderbolagets underskottsavdrag till totalt 
0 Mkr (37), utan förfallodatum för utnyttjande. Uppskjutna skattefordringar i 
balansräkningen avsåg främst underskottsavdrag och pensioner uppgående 
till 0 Mkr (8) respektive 12 Mkr (12).

Not 6 Immateriella tillgångar

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 92 32

Investeringar 34 60

Försäljningar –20 —

Utgående balans 106 92

Ingående ackumulerade avskrivningar 29 25

Avskrivningar 5 4

Utgående balans 34 29

Utgående bokfört värde 72 63

Immateriella tillgångar består främst av mjukvara för internt bruk samt 
 produktutvecklingskostnader. Under året uppgick investeringar i produkt-
utveckling till 4 Mkr (16) och resterande är hänförligt till utveckling av mjukvara. 
Under året såldes tillgången i produktutveckling inom koncernen till ett bokfört 
värde om 20 Mkr (–).

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017

Semesterlöneskuld 5 5

Sociala avgifter 17 13

Upplupna löner 2 5

Övriga poster 52 31

Summa 76 54

Not 8 Eventualförpliktelser

2018 2017

Borgensförbindelser 2 114 1 809

Summa 2 114 1 809

Avser huvudsakligen borgensförbindelser för dotterbolag. Det finns inga ställda 
säkerheter.
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Not 9 Personal

Kostnaden för löner och andra ersättningar uppgick år 2018 till 45 Mkr (38). 
Sociala kostnader uppgick till 30 Mkr (27), vilka inkluderade pensionskostnader 
om 12 Mkr (11).

Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 42 personer (39), varav  
16 kvinnor (18). I moderbolaget finns tre kvinnor i styrelsen och två i lednings-
gruppen vid årets utgång.

För ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, se not 6 i 
 koncernen.

Not 10 Arvode till revisorer

Revisionsarvoden i moderbolaget uppgick till 1 Mkr (1) för 2018.  
För en beskrivning av arvode till revisorer, se not 7 i koncernen.

Not 11 Andelar i koncernbolag

2018 2017

Ingående bokfört värde 1 585 1 585

Investeringar i dotterbolag — 276

Nedskrivning av investeringar i dotterbolag — –276

Utgående bokfört värde 1 585 1 585

Direktägda dotterbolag Antal aktier Innehav, %
Organisations-

nummer (SE) Säte Land
Lands- 

kod
Huvudsaklig 
verksamhet1)

Bokfört värde
2018

Bokfört värde
2017

Gunnebo Holding GmbH 1 100 Garching Tyskland DE Ö 0 0

Gunnebo Holding ApS 1 000 100 Skovlunde Danmark DK Ö 91 91

Gunnebo India Private Ltd 8 059 880 100 Mumbai Indien IN T, F 116 116

Gunnebo Holding AB 1 000 100 556573-7508 Göteborg Sverige SE Ö 90 90

Gunnebo Nordic AB 251 000 100 556041-2362 Göteborg Sverige SE F 388 388

Gunnebo Treasury AB 1 000 100 556465-2765 Göteborg Sverige SE Ö 900 900

Summa 1 585 1 585

1) T=Tillverkning, F=Försäljning/service, Ö=Övriga inkl. treasury-, vilande- och/eller holding-aktiviteter.
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Dotterbolagens innehav i koncernbolag Innehav, %
Organisationsnummer 

(SE) Land Landskod
Huvudsaklig 
verksamhet

Gunnebo Middle East FZE 100
Förenade Arab-

emiraten AE F

Gunnebo Australia Pty Ltd 100 Australien AU F

Gunnebo Österreich GmbH 100  Österrike AT F

Gunnebo Gateway Brasil S.A. 100 Brasilien BR F

Gunnebo Gateway Brasil Servicos Ltda 100 Brasilien BR F

Gunnebo Canada Inc. 100 Kanada CA F

Gunnebo (Suisse) SA 100 Schweiz CH F

Gunnebo Security (China) Co. Ltd 100 Kina CN T, F

Gunnebo CZ s. r. o. 100 Tjeckien CZ F

Gunnebo Cash Automation GmbH 100 Tyskland DE Ö

Gunnebo Deutschland GmbH 100 Tyskland DE F

Gunnebo Logistics GmbH 100 Tyskland DE F

Gunnebo Markersdorf GmbH 100 Tyskland DE T

Rosengrens GmbH 100  Tyskland DE F

A/S Gunnebo Nordic 100 Danmark DK F

Grupo Sallén Tech S.L. 100 Spanien ES T, F

Gunnebo España SA 100 Spanien ES F

Perimentral Sallén Technologies S.L. 100 Spanien ES F

Sallén France SAS 100 Frankrike FR S

Gunnebo Entrance Control Ltd 100 England GB F

Gunnebo UK Ltd 100 England GB F

Gunnebo Magyarország Kft. 100 Ungern HU F

Gunnebo Hong Kong Ltd 100 Hongkong HK F

PT Chubb Safes Indonesia 100 Indonesien ID T

PT Gunnebo Indonesia Distribution 100 Indonesien ID S

Gunnebo Services India Private Ltd 100 Indien IN F

Gunnebo Entrance Control S.p.A. 100 Italien IT T

Gunnebo Italia S.p.A. 100 Italien IT F

Gunnebo Korea Co. Ltd 100 Sydkorea KR F

Diseños Inteligentes de Seguridad S.A. de C.V. 100 Mexiko MX F

Gunnebo México S.A. de C.V. 100 Mexiko MX F

Gunnebo Malaysia Sendirian Berhad 100 Malaysia MY F

Gunnebo Doetinchem BV 100 Nederländerna NL T

Gunnebo Holding Nederland BV 100 Nederländerna NL F

Gunnebo Nederland BV 100 Nederländerna NL F

Gunnebo Logistics BV 100 Nederländerna NL Ö

Gunnebo Nordic AS 100 Norge NO F

Gunnebo Polska Sp. z.o.o. 100 Polen PL F

Gunnebo Portugal SA 100 Portugal PT F

Blåaspen Sverige AB 100 Sverige SE O

Gunnebo Cash Automation AB 100 556533-2078 Sverige SE F

Gunnebo Gateway AB 100 556480-7641 Sverige SE F

Gunnebo Business Solutions AB 100 556009-9458 Sverige SE F

Gunnebo Singapore Pte Ltd 100 Singapore SG F

Gateway Security Inc. 100 USA US F

Gunnebo Entrance Control Inc. 100 USA US F

Gunnebo Security Inc. 100 USA US Ö

Hamilton Products Group, Inc. 100 USA US T

Hamilton Safe Company, Inc. 100 USA US T

Safe LLC 100 USA US Ö

All Technologies Access and Parking (Pty) Ltd 100 Sydafrika ZA Ö

Gunnebo South Africa (Pty) Ltd 100 Sydafrika ZA F
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:

Överkursfond 455 926 559

Balanserade vinstmedel 26 419 305

Årets resultat 65 077 410

Summa 547 423 274

Styrelsen föreslår:

att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie1) 38 224 291

att återstående belopp balanseras 509 198 983

Summa 547 423 274

1)   För hos Euroclear Sweden AB registrerade ägare föreslås avstämning för utdelning ske den 
15 april 2019. Antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen beräknas uppgå till 
76 448 581.

Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas 
med 0,50 kronor per aktie, dvs totalt cirka 38 miljoner kronor. Genom 
utdelningen kommer fritt eget kapital att förändras på det sätt som 
framgår ovan. Bolagets och koncernens ställning är god. Före slagen 
utdelning ryms mer än väl inom fritt eget kapital. Soliditet och likvidi-
tet kommer även efter den föreslagna utdelningen att vara betryg-
gande. På grund härav, vad som framgår av förvaltningsberättelsen 
samt vad som i övrigt är känt för styrelsen, är det styrelsens bedöm-

ning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som verksam hetens art, omfattning och risker ställer på storle-
ken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Av 
moderbolagets egna kapital vid balansdagen beror inget belopp på 
att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kapitlet 
§14 Årsredovisningslagen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de  antagits av EU och att den ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en  rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för 
koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över  utvecklingen av koncernens och moder bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de  företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 15 mars 2019

Martin Svalstedt
Styrelseordförande

 Göran Bille Anna Borg Sæther Charlotte Brogren
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Eva Elmstedt Mikael Jönsson Micke Fridström Irene Thorin
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot    Styrelseledamot

 

Henrik Lange
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019. 
Deloitte AB

Hans Warén 
Auktoriserad revisor
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Styrelsens förslag till årsstämman 2019

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för med-
lemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal 
som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman samt för 
ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. 

Gunnebo skall erbjuda de ersättningsnivåer och anställningsvillkor 
som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare 
till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet 
skall vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning 
till ledande befattningshavare i Gunnebo.

Koncernledningens totala ersättning skall bestå av fast lön, rörlig 
ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension 
samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes position, kompetens, 
ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt 
omprövas varje år. Den fasta lönen skall också utgöra basen för 
beräkning av rörlig lön.

Den rörliga lönen skall vara beroende av hur på förhand bestämda 
kvantitativa mål uppfylls och skall för verkställande direktören vara 
maximerad till högst 90 procent av den fasta lönen, varav 40 procent 
härrör från maximum från långsiktiga incitamentsprogram. För övriga 
medlemmar i koncernledningen skall den rörliga lönen vara maxime-
rad till högst 70 procent av den fasta lönen, varav 20 procent härrör 
från maximum från långsiktiga incitamentsprogram.

Styrelsen skall årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursan-
knutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det 
är årsstämman som fattar beslut om sådana incitamentsprogram. 
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett 
nytt incitamentsprogram för 2019.

Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta i 
Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, bero-

ende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den 
fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför 
Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i 
de länder där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade 
lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäk-
ring.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är upp-
sägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och vid 
uppsägning från individens sida sex månader. Avgångsvederlag till-
lämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför 
Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i 
de länder där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de 
uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det.

Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit till 
betalning vid årsstämman 2019, faller inom ramen för dessa riktlinjer, 
förutom att SVP Americas som baserat på lokala marknadsförutsätt-
ningar kan erhålla en maximal rörlig lön om högst 95 procent av den 
fasta lönen. Varav 20 procent härrör från maximum från långsiktiga 
incitamentsprogram. Sedan tidigare är det avtalat att verkställande 
direktören har rätt till 12 månaders avgångsvederlag vid uppsägning 
från bolagets sida, att rörlig lön till verkställande direktören skall vara 
pensionsgrundande samt att verkställande direktören har rätt att 
erhålla pension från 63,5 års ålder.

Inga andra avvikelser har gjorts från de riktlinjer som antogs av 
årsstämman 2018.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gunnebo AB (publ)
organisationsnummer 556438-2629

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Gunnebo AB (publ) för år 2018 med undantag för bolags-
styrningsrapporten på sidorna 45–50 och hållbarhetsrapporten på 
sidorna 32–41. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 4–7, 16–17, 32–50 och 56–89 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45–50 
och hållbarhetsrapporten på sidorna 32–41.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och rapport över resultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande 
rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i 
enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförord-
ningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
 bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess 
 kontrollerade företag inom EU.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 

aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av och i vårt ställningstagande till årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet men vi gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

Värdering av goodwill
Beskrivning av risk
Gunnebo redovisar i koncernbalansräkningen per den 31 december 
2018 goodwill om 1 408 mkr. Värdet på den redovisade goodwillen 
är avhängigt framtida avkastning och lönsamhet i de kassagenere-
rande enheter goodwillen avser och nedskrivningsprövas minst årli-
gen. Nedskrivningsprövningen baseras på antaganden om framtida 
kassaflöden och förhållanden som är komplexa och som innehåller 
en hög grad av bedömning, såsom antaganden om tillväxttakt, lön-
samhet och kapitalkostnad (WACC). Förändringar i dessa antagan-
den kan resultera i nedskrivningsbehov. Företagsledningen har inte 
identifierat något nedskrivningsbehov för 2018.

Vi har bedömt värdering av goodwill som ett särskilt betydelsefullt 
område till följd av dess väsentlighet och känslighet för förändrade 
antaganden.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisnings-
principer inklusive viktiga uppskattningar och bedömningar på 
sidorna 63–65 och not 11 om immateriella tillgångar på sidan 71. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsad till dessa. 
•  Granskning och bedömning av Gunnebos rutiner för nedskriv-

ningsprövning av goodwill och avstämning av viktiga antaganden 
mot budget och affärsplan 

•  Prövning av företagsledningens antaganden, främst kopplade till 
de variabler som har störst påverkan på nedskrivningsprövningen 
såsom tillväxt, lönsamhet och kapitalkostnad (WACC) samt utfö-
rande av känslighetsanalyser för test av säkerhets-marginalerna för 
respektive kassagenererande enhet

•  Granskning av fullständigheten och riktigheten i relevanta noter till 
de finansiella rapporterna 

•  Vid genomförandet av granskningsåtgärderna har våra värderings-
experter medverkat.

Värdering av uppskjutna skattefordringar
Beskrivning av risk
Gunnebo redovisar i koncernbalansräkningen per den 31 december 
2018 uppskjutna skattefordringar om 195 mkr, varav 85 mkr avser 
skattemässiga underskottsavdrag. Värdet på dessa är avhängigt i 
vilken omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga över-
skott kommer kunna genereras, mot vilka ackumulerade under-
skottsavdrag kommer kunna nyttjas. Felaktiga bedömningar och 
antaganden kan ge en betydande påverkan på koncernens resultat 
och finansiella ställning.
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Vi har bedömt värdering av uppskjutna skattefordringar som ett 
särskilt betydelsefullt område då värderingen till stor del bygger på 
antaganden och bedömningar.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisnings-
principer inklusive viktiga uppskattningar och bedömningar på 
sidorna 63-65 och not 10 om skatt på årets resultat på sidan 71.

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsad till dessa. 
•  Granskning av Gunnebos rutiner för beräkning av uppskjutna skat-

tefordringar och bedömning av rimligheten i de bedömningar som 
skett avseende berörda enheters framtida intjäningsförmåga 

•  Granskning av fullständigheten och riktigheten i relevanta noter till 
de finansiella rapporterna. 

Avvecklad verksamhet
Beskrivning av risk
Gunnebo har från och med kvartal två 2018 redovisat avvecklad 
verksamhet i enlighet med IFRS 5 – Anläggningstillgångar som inne-
has för försäljning och avvecklade verksamheter. Den berörda verk-
samheten avser verksamheterna i Frankrike, Belgien och Luxem-
burg. Verksamheterna i dessa länder avyttrades den 3 december 
2018. I resultaträkningen redovisas resultat från avvecklad verksam-
het om –803 mkr, varav –708 mkr avser förlust vid avveckling. Vär-
deringen av avvecklad verksamhet fram till dess avyttring sker base-
ras på antaganden om framtida kassaflöden och förhållanden samt 
transaktionspris som är komplexa och innehåller hög grad av upp-
skattningar. 

Vi har bedömt avvecklad verksamhet som ett särskilt betydelse-
fullt område framförallt på grund av dess väsentlighet men även till 
följd av hög grad av uppskattning om och när tillgångarna anses 
kvalificera som avvecklad verksamhet, påverkan på värderingen vid 
förändring i framtida antaganden och komplexiteten i beräkningar. 
Eftersom försäljning skett den 3 december 2018 är samtliga upp-
skattningar bekräftade per den 31 december 2018.

För ytterligare information hänvisas till not 4 om avvecklad verk-
samhet på sidan 68.

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsad till dessa. 
•  Granskning av att villkoren för klassificering såsom avvecklad verk-

samhet uppfyllts
•  Granskning av Gunnebos beräkning av resultat av avvecklad verk-

samhet samt klassificering och värdering av tillgångar och skulder 
som redovisas som avvecklad verksamhet

•  Granskning av beräkning av slutligt förlust gentemot underliggande 
avtal om försäljning av verksamheterna i Frankrike, Belgien och 
Luxemburg

•  Granskning av fullständigheten och riktigheten i relevanta noter till 
de finansiella rapporterna. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–3, 
8–15, 18–31, 51–55 och 90–103. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrel-
sen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upp-
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.  

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
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rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på fel eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende och ta upp alla rela-
tioner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt obero-
ende samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi 
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisio-
nen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de vik-
tigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter och som därför 
utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrar upplysning om frågan.

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Gunnebo AB (publ) för år 2018 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bola-
gets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bola-
gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Göteborg den 15 mars 2019
Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget eller att ett förslag till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfri-
het. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på 
sidorna 32–41 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 45–50 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Audit-
ing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i över-
ensstämmelse med årsredovisningslagen.

Deloitte AB utsågs till Gunnebo ABs revisorer av bolagsstämman 
den 12 april 2018 och har varit bolagets revisorer sedan den 3 april 
2008.
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Inbjudan till årsstämma 2019

Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 11 april 2019 klockan 
16:00 i Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste senast fredagen 
den 5 april 2019 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear 
 Sweden samt senast fredagen den 5 april 2019, helst före klock-

an 16:00, ha anmält sitt deltagande till stämman, antingen via  
www.gunnebogroup.com, till postadress Gunnebo AB, 
Box 5181, 402 26 Göteborg eller per telefon 010-209 50 00. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få 
utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget 
namn senast fredagen den 5 april 2019.

Gunnebos målsättning är att förse marknaden med öppen, kon-
sekvent och transparent finansiell information. All extern och intern 
kommunikation ska vara rättvisande och ändamålsenlig. Aktuell 
 information ska finnas tillgänglig för samtliga intressenter samtidigt 
och på utlovad tid. 

Kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter, 
 finansiell rapportering samt information till anställda sker enligt 
 omvärldens regelverk och krav, koncernens interna styrdokument 
samt Gunnebos IR- och kommunikationspolicy. 

Informationskanaler 

På Gunnebo AB:s webbplats, www.gunnebogroup.com, återfinns  
publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt 
 upp gifter om Gunnebos organisation och erbjudande.

Ägare 
Aktieägare tillfrågas om vilken information de efterfrågar från bola-
get och gör således ett aktivt val för att få önskad information. De 
informationskanaler som aktieägare erbjuds är delårsrapporter och 
års redovisning och webbplatsen gunnebogroup.com. Aktieägare har 
även möjlighet att delta på Gunnebos årsstämma. 

Frågor kan ställas direkt till info@gunnebo.com eller lämnas på tele-
fon 010-209 50 00. Det är också möjligt att beställa tryckta årsredo-
visningar och delårsrapporter från koncernens huvudkontor på tele-
fon 010-209 50 00, från webbplatsen eller via e-postadressen ovan. 

Aktiemarknaden 
Gunnebos målsättning är att alltid vara tillgängliga för frågor från 
aktiemarknaden. Frågor om bolagets verksamhet besvaras primärt av 
koncernens Vd och koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör samt 
Marknads- och informationsdirektör. Vidare finns det utförlig infor-
mation om såväl koncernens verksamhet som finansiella resultat på 
koncernens webbplats, www.gunnebogroup.com. 

Årsstämma 

Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 11 april 2019 klockan 
16:00 i Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg.

Anmälan 
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste senast fredagen  
den 5 april 2019 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear 
 Sweden samt senast fredagen den 5 april 2019, helst före klockan 
16:00, ha  anmält sitt deltagande till stämman, antingen via  
 www.gunnebogroup.com, till postadress Gunnebo AB, Box 5181,  
402 26 Göteborg eller per telefon  010-209 50 00. Aktieägare med 
förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stäm-
man, ha omregistrerat aktierna i eget namn senast den 5 april 2019. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman utdelning med 0,50 kr per aktie (1,20) 
för verksamhetsåret 2018. 

Information till kapitalmarknaden 
Gunnebo strävar efter att ge alla intressenter en så rättvisande  
bild av koncernens verksamhet och finansiella resultat som möjligt. 
Målsättningen att tillhandahålla information som stöttar aktörerna i 
arbetet med att värdera Gunnebos verksamhet. 
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IR-policy 

Målet med Gunnebos Investor Relations-verksamhet är att genom 
kommunikationsaktiviteter bidra till att ge alla intressenter en så rätt-
visande bild av koncernens verksamhet och finansiella resultat som 
möjligt. 

Förutom den dagliga kommunikationen sker kontakter med 
 finansmarknaden i samband med kvartalsrapporterna och årsstäm-
man samt möten med analytiker, investerare och journalister vid 
seminarier eller enskilda möten. Förtroendefulla kontakter med  
marknadens olika intressenter förutsätter ett välfungerande internt 
rapporteringssystem som ger snabb och korrekt rapportering från  
alla  koncernens  verksamheter. 

Gunnebo håller viktig finansiell information konfidentiell tills den, 
samtidigt och konsekvent, offentliggörs till aktiemarknaden och till 
NASDAQ Stockholm. All extern finansiell information om Gunnebo 
hanteras centralt. Finansiella delårsrapporter kommenteras av Vd 
och koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör eller Marknads- och 
informationsdirektör. Någon av dessa personer är alltid tillgänglig i 
samband med publicering av kvartalsrapporter. 

Förtroende för Gunnebo-aktien bygger på efterlevnad av NASDAQ 
Stockholms regler för noterade bolag och på Gunnebos förmåga och 
vilja att tillhandahålla tydlig och relevant information till marknaden. 

Aktiviteter 2018 

I november 2018 anordnade Gunnebo en kapitalmarknadsdag i 
 Stockholm. Dagen besöktes av ett 40-tal analytiker, fondförvaltare, 
 investerare och journalister. Temat för dagen var att ge en upp-
datering av koncernens strategi, samt en presentation av de huvud-
sakliga produktområdena. Alla presentationer spelades in och allt 
material som presenterades under dagen finns tillgängligt på  
www.gunnebogroup.com.

Gunnebo har under 2018 haft en löpande dialog med de analy-
tiker som följer koncernen. Gunnebo har vidare en löpande dialog 
med analytiker från flera andra större banker som inte regelbundet 
publicerar analyser om Gunnebo-aktien. Därutöver hölls mer än 20 
telefonkonferenser och tillika möten med investerare och analytiker. 

Koncernen gjorde även två roadshows, till Helsingfors och Paris, 
deltog i seminarium, frukost-, lunch- och middagsmöten liksom vid 
flera aktiesparträffar. I samband med varje kvartalsrapport arrangerar 
Gunnebo en telefonkonferens för att presentera det finansiella resulta-
tet. Konferensen spelas in och finns tillgänglig via  webbplatsen. 

Finansiella mål 

Gunnebos nya finansiella mål är att bidra till en bra återbäring för 
företagets aktieägare och fokus på en lönsam tillväxt.  Koncernen ska 
uppnå en årlig försäljningstillväxt om minst 5 procent.  Gunnebo ska 
vidare ha en EBITA om minst 10 procent, med en nettolåneskuld/
EBITDA om mindre än 2,5 och en årlig utdelning på 30–50 procent av 
resultatet efter skatt.

Koncernens kapitalstruktur 

Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en nettolåne-
skuld/EBITDA om mindre än 2,5. Vid årsskiftet var denna relation 3,5. 

Gunnebos upplåning sker utan ställande av säkerhet. Upp låningen 
begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av 
så kallade covenants.  Koncernens långsiktiga avtalade kreditram 
uppgick per den 31 december 2018 till 2 209 Mkr och möjliggör att 
finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med juni 
2022 (1 438 Mkr) och april 2024 (771 Mkr). 

Utdelningspolitik och föreslagen utdelning 

Styrelsens förslag till utdelning ska beakta Gunnebos långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. 
Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska uppgå  
till 30–50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2018  
föreslås bli 0,50 kr per aktie, vilket motsvarar 32 procent av resultatet 
efter skatt från kvarvarande verksamhet.

Analytiker som  
följer Gunnebo

Carnegie Investment Bank AB

Kenneth Toll Johansson 
08-676 88 00 
kenneth.toll.johansson@carnegie.se 

Erik Penser

Robert Tovi 
08-463 8066
robert.tovi@penser.se

11 april 2019 

Årsstämma 2019

26 april 2019 

Delårsrapport  
januari–mars 2019

19 juli 2019 

Delårsrapport  
januari–juni 2019 

22 oktober 2019

Delårsrapport 
januari–september 2019

7 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019

21 april 2020

Delårsrapport  
januari–mars 2020

Ekonomisk information  
och rapportering 2019/2020
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Vid utgången av 2018 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till 
10 221. Andelen utländskt ägande uppgick till 22,9 procent.  
13,3 procent av aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, 
vilket innebar att 63,8 procent ägdes av svenska juridiska personer 
eller av utländska juridiska eller fysiska personer.

Aktiekapital och rösträtt

Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2018 till 385 Mkr 
fördelat på 77 050 848 aktier, varav 602 267 aktier av serie C, med 
ett kvotvärde om 5 kronor. Stamaktier har en röst och aktier av serie 
C 1/10 röst. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Se not 
15 i koncernen på sidan 73.

Kursutveckling

Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 22,40 kronor, vilket är 
en minskning under året med 34 procent. Under samma period mins-
kade Stockholmsbörsens OMX 30-index med 11 procent. Lägsta 
betalkurs under året var 21,45 kronor (den 27 december) och högsta 
betalkurs var 37,10 kronor (den 18 januari).

Omsättning och börsvärde

Under 2018 omsattes totalt 16 752 807 aktier (19 856 299) till ett 
värde motsvarande 459 Mkr (811). Den genomsnittliga handeln per 
börsdag var 67 011 aktier (79 109) vilket motsvarar 1 837 Tkr (3 233). 
Börsvärdet den 28 december 2018 uppgick till 1 726 Mkr.

Gunnebo-aktien
Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och 
 återfinns på  NASDAQ Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn  Industri. 
 Kortnamnet är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

Gunnebo-aktien 2018
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Antal aktier 2018 2017 2016 2015 2014

Antal aktier vid årets utgång, 
tusental 77 051 77 051 77 051 76 185 76 174

Genomsnittligt antal  
aktier, inkl. C-aktier, tusental 77 051 77 051 76 837 76 180 75 979

Största aktieägare, grupperat
Antal emit-

terade aktier Röster

Stena Adactum 19 802 329 25,9 %
Vätterledens Invest, med närstående 13 049 871 17,1 %
IF Skadeförsäkringar 8 105 715 10,6 %
Fidelity Funds 5 255 467 6,9 %
Ålandsbanken 2 114 122 2,8 %
Ålandsbanken i ägares ställe 2 032 109 2,7 %
Öhman fonder 1 809 210 2,4 %
Santander Securities 756 000 1,0 %
BNY Mellon 739 981 1,0 %
Handelsbanken Liv 720 833 0,9 %
Övriga 22 062 944 28,6 %
Summa stamaktier 76 448 581 99,9 %
Gunnebo AB, C-aktier 602 267 0,1 %
Summa emitterade aktier 77 050 848 100,0 %

Aktiekapitalets  
utveckling, Mkr  Förändring

Aktie-
kapital

Totalt antal 
 emitterade aktier

1991 Bildande 4 4 000
1992 Split 100:1 4 400 000
1992 Nyemission +96 100 10 000 000
1995 Nyemission +50 150 15 000 934
1995 Konvertering +3 153 15 280 783
1996 Konvertering +10 163 16 275 819
1997 Nyemission +4 167 16 715 819
1997 Konvertering +27 194 19 351 121
1998 Konvertering +4 198 19 813 150
1998 Nyemission +2  200 19 973 150
1999 Konvertering 0 200 19 982 310
1999 Nyemission +6 206 20 625 881
2000 Konvertering +6 212 21 204 528
2001 Konvertering 0 212 21 211 198
2003 Konvertering +7 219 21 889 974
2004 Split 2:1 0 219 43 779 948
2005 Nyemission 0 219 43 854 548
2006 Nyemission +4 223 44 578 523
2007 Nyemission +5 228 45 513 359
2009 Nyemission +151 379 75 855 598
2013 Nyemission +1 380 75 914 098
2014 Nyemission +1 381 76 173 501
2015 Nyemission 0 381 76 185 001
2016 Nyemission +1 382 76 320 001
2016 Nyemission C-aktier +3 385 77 050 848

Storleksklasser
Antal   

a ktie ägare
Antal ute-

stående aktier
Innehav och  

röster, %

1–500 6 520 1 098 146 1,4
501–1 000 1 591 1 319 499 1,7
1 001–5 000 1 641 3 902 977 5,1
5 001–10 000 241 1 824 704 2,4
10 001–50 000 153 3 319 845 4,4
50 001– 75 64 983 410 85,0
Summa utestående aktier 10 221 76 448 581 100,0
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Kursrelaterad  aktiedata 2018 2017 2016 2015 2014

Aktiekurs vid  
årets ut gång (sista   
betalkurs), kr 22,40 33,70 38,60 45,00 37,70

Högsta aktiekurs under året 
(betalkurs), kr 37,10 51,50 45,30 46,10 43,70

Lägsta aktiekurs under året 
(betalkurs), kr 21,45 30,60 36,80 34,70 33,30

Börsvärde vid årets utgång, 
Mkr 1 726 2 597 2 974 3 428 2 872

P/E-tal, ggr2) neg. 17 14 21 13

Direktavkastning, %1)3) 2,2 3,6 3,1 2,2 2,7

1)  Styrelsen föreslår utdelning med 0,50 kronor per aktie för år 2018.
2) Noteringskurs per den 31 december dividerad med resultat per aktie efter utspädning.
3) Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december.

Data per aktie 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat per aktie  
efter utspädning, kr –8,94 2,00 2,70 2,18 2,98

Eget kapital per aktie, kr 14,22 24,03 24,40 22,65 21,93

Fritt kassaflöde per aktie, kr 1,62 –0,97 2,09 0,73 2,94

Utdelning, kr1) 0,50 1,20 1,20 1,00 1,00

1)  Styrelsens förslag.
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Kvarvarande verksamhet Inklusive avvecklad verksamhet
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Resultaträkning, Mkr

Nettoomsättning 5 128 4 861 4 892 6 052 5 557 5 271 5 236
Kostnad för sålda varor –3 686 –3 447 –3 462 –4 278 –3 911 –3 689 –3 666
Bruttoresultat 1 442 1 414 1 430 1 774 1 646 1 582 1 570
Andra rörelsekostnader, netto –1 177 –1 113 –1 131 –1 454 –1 294 –1 360 –1 391
Rörelseresultat (EBIT) 265 301 299 320 352 222 179
Finansiella intäkter och kostnader, netto –53 –54 –51 –43 –35 –75 –66
Resultat före skatt 212 247 248 277 317 147 113
Inkomstskatt –92 –95 –92 –109 –90 –45 –89
Årets resultat 120 152 156 168 227 102 24

EBITA / EBITDA
Nettoomsättning 5 128 4 861 4 892
Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande poster –3 673 –3 433 –3 447
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 455 1 428 1 445
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –1 141 –1 089 –1 104
Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. 
jämförelsestörande poster –10 14 14
Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av 
 förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 40 22 24
EBITA 344 375 379
Återför: Jämförelsestörande poster –39 –52 –56
Återför: Övriga avskrivningar 73 71 75
EBITDA 378 394 398

Nyckeltal, %
Försäljningstillväxt, % 3 –1
Bruttomarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 28,4 29,4 29,5 29,7 30,2 30,6 30,3
Försäljnings- och administrationskostnader exkl.  
jämförelsestörande poster i % av omsättningen 22,3 22,4 22,6 23,1 23,9 25,0 25,3
EBITDA-marginal, % 7,4 8,1 8,1 7,1 7,9 5,9 5,2
EBITA-marginal, % 6,7 7,7 7,7
EBIT-marginal, % 5,2 6,2 6,1 5,3 6,3 4,2 3,4

Avkastning på operativt sysselsatt kapital, Mkr 35,8 41,5 45,4
Avkastning på sysselsatt kapital, Mkr 12,8 14,6 15,6

Likviditetsinformation
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser, Mkr 1 714 1 403 1 208 1 212 1 039 1 088 1 026
Nettolåneskuld, Mkr 1 339 999 813 850 614 727 684
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/EBITDA, ggr 4,5 3,6 3,0 2,8 2,4 3,5 3,7
Nettolåneskuld/EBITDA, ggr 3,5 2,5 2,0 2,0 1,4 2,4 2,5

Medarbetare
Medelantal anställda 4 363 4 258 4 481 5 518 5 629 5 656 5 563

Sjuårsöversikt
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Kvarvarande och avvecklad verksamhet
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Balansräkning, Mkr 
Immateriella tillgångar 1 714 1 910 1 922 1 812 1 675 1 494 1 502
Materiella anläggningstillgångar 282 345 347 358 304 304 327
Uppskjutna skattetillgångar 195 322 332 304 339 307 263
Övriga långfristiga tillgångar 50 17 14 14 16 17 60
Varulager 717 902 825 777 785 691 672
Kundfordringar 1 018 1 413 1 317 1 150 1 125 1 039 1 015
Övriga kortfristiga tillgångar 311 294 312 273 225 173 186
Likvida medel 569 498 581 496 447 392 350
Summa tillgångar 4 856 5 701 5 650 5 184 4 916 4 417 4 375

Eget kapital 1 087 1 866 1 890 1 747 1 694 1 463 1 533
Finansiella skulder 1 908 1 504 1 403 1 353 1 067 1 126 1 082
Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 375 494 484 362 425 361 342
Uppskjutna skatteskulder 50 66 90 93 66 64 65
Leverantörsskulder 594 742 739 635 660 555 508
Övriga skulder 842 1 029 1 044 994 1 004 848 845
Summa eget kapital och skulder 4 856 5 701 5 650 5 184 4 916 4 417 4 375

Kassaflödesanalys, Mkr 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 155 271 356 305 246 218 156
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 87 –200 –122 –119 25 –7 –20
Kassaflöde från den löpande verksamheten 242 71 234 186 271 211 136

Fritt kassaflöde, Mkr 
Fritt kassaflöde 124 –74 159 56 223 144 21

Investeringar och avskrivningar, Mkr
Investeringar, Mkr 137 150 106 135 78 72 116
Avskrivningar, Mkr 114 117 123 108 88 84 87

Aktiedata
Resultat per aktie, kr –8,95 2,00 2,71 2,18 2,98 1,29 0,26
Resultat per aktie efter utspädning, kr –8,94 2,00 2,70 2,18 2,98 1,29 0,26
Eget kapital per aktie, kr 14,22 24,03 24,40 22,43 21,93 19,06 20,02
Fritt kassaflöde per aktie, kr 1,62 –0,97 2,09 0,73 2,94 1,90 0,28
Utdelning, kr1) 0,50 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00

1)  Styrelsen föreslår utdelning med 0,50 kronor per aktie för år 2018.
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Avstämning av nyckeltal
Avstämning av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS visas nedan.

Följande nyckeltal hänför sig till kvarvarande verksamhet om inte annat anges. Då 

belopp i tabellen nedan innehåller avrundningar kan mindre avvikelser förekomma.

Mkr 2018 2017

EBITA / EBITDA
Nettoomsättning 5 128 4 861
Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande poster –3 673 –3 433
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 455 1 428
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. jämförelsestörande poster –1 141 –1 089
Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. jämförelsestörande poster –10 14
Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 40 22
EBITA 344 375
Återför: Jämförelsestörande poster –39 –52
Återför: Övriga avskrivningar 73 71
EBITDA 378 394

Bruttoresultat
Nettoomsättning 5 128 4 861
Kostnad för sålda varor (KSV) –3 686 –3 447
Bruttoresultat 1 442 1 414
Minus: Jämförelsestörande poster i KSV –13 –14
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 455 1 428
Bruttomarginal, % 28,1 % 29,1 %
Bruttomarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 28,4 % 29,4 %

Försäljnings- och administrationskostnader (S&A)
Nettoomsättning 5 128 4 861
S&A –1 188 –1 127
Minus: Jämförelsestörande poster i S&A –47 –38
S&A exkl. jämförelsestörande poster –1 141 –1 089
S&A i % av nettoomsättningen –23,2 % –23,2 %
S&A i % av nettoomsättningen exkl. jämförelsestörande poster –22,3 % –22,4 %

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster i KSV –13 –14
Jämförelsestörande poster i S&A –47 –38
Jämförelsestörande poster i övriga rörelseintäkter och kostnader 21 —
Summa jämförelsestörande poster –39 –52

Avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –40 –22
Övriga avskrivningar –73 –71
Summa avskrivningar –113 –93

EBIT
EBIT 265 301
Nettoomsättning 5 128 4 861
EBIT-marginal, % 5,2 % 6,2 %

Operativt sysselsatt kapital1)

Summa övriga immateriella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, kundfordringar och övriga kortfristiga 
 tillgångar minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 1 198 1 256
Minus: Skatter och finansiella poster –1 20
Minus: Koncerngemensamma funktioner 1 8
Operativt sysselsatt kapital 1 198 1 228
Operativt sysselsatt kapital, genomsnitt 5 kvartal 1 256 1 199
Summa Affärsområden EBITA 450 498
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 35,8 % 41,5 %
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Mkr 2018 2017

Sysselsatt kapital1)

Operativt sysselsatt kapital 1 198 1 228
Plus: Koncerngemensamma funktioner 1 8
Plus: Goodwill 1 408 1 373
Sysselsatt kapital 2 607 2 609
Sysselsatt kapital genomsnitt 5 kvartal 2 687 2 571
EBITA 344 375
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,8 % 14,6 %

Eget kapital
Summa eget kapital 1 087 1 866
Minus: Eget kapital hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0 32
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget 1 087 1 834
Totalt antal stamaktier vid periodens utgång 76 448 581 76 320 001
Eget kapital per aktie, kr 14,22 24,03

Nettolåneskuld
Nettolåneskuld 1 339 999
Pensionsförpliktelser, kvarvarande verksamhet 375 404
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser 1 714 1 403

EBITDA, kvarvarande verksamhet 378 394
Net Debt / EBITDA 3,5 2,5
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/ EBITDA 4,5 3,6

Fritt kassaflöde, kvarvarande och avvecklad verksamhet
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering –170 –74
Minus: kassaflöde från förvärv/avyttring 294 —
Fritt kassaflöde 124 –74
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 76 377 724 76 320 001
Fritt kassaflöde per aktie, kr 1,62 –0,97

Proforma balansräkningar2)

Goodwill 1 373
Övriga immateriella tillgångar 275
Materiella anläggningstillgångar 284
Uppskjutna skattefordringar 212
Övriga långfristiga fordringar 15
Summa anläggningstillgångar 2 159
Varulager 718
Kundfordringar 1 049
Övriga kortfristiga tillgångar 260
Likvida medel 494
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 1 021
Summa omsättningstillgångar 3 542
Summa tillgångar 5 701

Summa eget kapital 1 866
Långfristiga finansiella skulder 1 396
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 404
Uppskjutna skatteskulder 51
Summa långfristiga skulder 1 851
Leverantörsskulder 582
Kortfristiga finansiella skulder 108
Övriga kortfristiga skulder 748
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 546
Summa kortfristiga skulder 1 984
Summa eget kapital och skulder 5 701

1) Nyckeltal avseende operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital baseras på proforma balansräkningar som visas nedan och exkluderar avyttrad verksamhet.
2)  Med hänsyn till den relativa storleken på avyttringsgruppen presenteras en proforma balansräkning avseende 31 december 2017. Denna proformainformation omklassificerar tillgångarna 

och skulderna i avyttringsgruppen som innehas för försäljning. Alla interna mellanhavanden har eliminerats.



102   

Gunnebo Årsredovisning 2018

Definitioner
Gunnebo presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser 

att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och koncernens ledning då de möjliggör 

utvärdering av koncernens resultat och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, 

är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Definitioner av Gunnebos nyckeltal som inte 

är definierade enligt IFRS beskrivs nedan.

Avkastning på operativt sysselsatt 
kapital

EBITA rullande 12 månader dividerad med 
genomsnittligt operativt sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA rullande 12 månader dividerad med 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av 
 nettoomsättningen.

Direktavkastning

Utdelning i förhållande till noteringskurs per 
den 31 december.

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar  
och nedskrivningar av  förvärvsrelaterade 
 immateriella tillgångar och jämförelse
störande poster.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före av och nedskriv
ningar av materiella anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktie ägare dividerat med antalet aktier 
 exklusive Caktier som inte har utdelnings
rätt, vid  periodens utgång.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten exklusive  
kassaflöde från förvärv och avyttringar.

Fritt kassaflöde per aktie 

Fritt kassaflöde dividerat med vägt genom
snittligt antal aktier  exklusive Caktier som 
inte har utdelningsrätt.

Försäljningstillväxt 

Tillväxt i nettoomsättning justerat för valuta
kurseffekter.

Nettolåneskuld

Räntebärande lån med avdrag för likvida 
medel vid periodens utgång.

Nettolåneskuld inklusive 
pensionsförpliktelser

Räntebärande lån och avsättningar för ersätt
ningar till anställda efter avslutad anställning, 
med avdrag för likvida medel. 

Nettolåneskuld/EBITDA

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA 
 rullande 12  månader. 

Nettolåneskuld inkl. 
pensionsförpliktelser/EBITDA

Nettolåneskuld inklusive avsättningar för 
ersättningar till anställda efter avslutad 
 anställning dividerad med EBITDA rullande 
12 månader.

Operativt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital som används i de fyra 
affärsområdena. Det är summan av övriga 
immateriella tillgångar, materiella tillgångar, 
varulager, kundfordringar och övriga kort
fristiga tillgångar minus leverantörsskulder 
och övriga kortfristiga skulder, förutom 
 finansiella poster och skatt.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster definieras som 
betydande poster inom EBIT som rappor
teras separat för att underlätta en komplett 
förståelse av koncernens finansiella resultat 
och jämförbarhet mellan perioderna. Jäm
förelsestörande poster hänför sig i huvudsak 
till omstruktureringsaktiviteter samt andra 
strukturella förändringar och inkluderar kost
nader för nedläggning av verksamheter och 
personalnedskärningar.

P/E-tal

Noteringskurs per den 31 december divide
rad med resultat per aktie efter utspädning.

Räntetäckningsgrad 

Resultat före skatt exklusive  ränte kostnader 
dividerat med ränte kostnaderna.

Rörelsemarginal (EBIT)

Rörelseresultat i procent av 
 nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i procent av totala  tillgångar.

Sysselsatt kapital

Operativt sysselsatt kapital och sysselsatt 
kapital från koncerngemensamma funktioner 
samt goodwill.
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Disclaimer
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information. Den speglar ledningens nuvarande 
uppfattningar kring vissa framtida händelser och eventuella resultat därav. Inga garantier 
kan lämnas att dessa uppfattningar kommer visa sig vara korrekta. Faktiska framtida 
utfall kan variera väsentligt med de i denna rapport lämnade uppgifterna, bland annat 
beroende på förändrade förutsättningar avseende  affärsklimat, marknad och konkur
rens, förändrade lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser, affärsri
skbedömningar och andra faktorer som omnämns i denna årsredovisning.

Europa
Danmark
A/S Gunnebo Nordic
www.gunnebo.dk
Tel: +45 70 10 56 00
Epost: info@gunnebo.dk
General Manager: Tom Christensen

Östeuropa
Gunnebo Polska Sp. z o.o.
www.gunnebo.pl
Tel: +48 62 76 85 570
Epost: polska@gunnebo.com
General Manager: Pavel Bobik

Frankrike
Sallén France S.A.S
www.gunnebo.fr
Tel: +33 1 34 65 65 34
Epost: info@gunnebo.fr
General Manager: Myriam Bevillon

Tyskland
Gunnebo Deutschland GmbH
www.gunnebo.de
Tel: +49 89 2441 63500 
Epost: info@gunnebo.de
General Manager: Torsten Gross

Iberia
General Manager: Juan Yera

Portugal
Gunnebo Portugal S.A.
www.gunnebo.pt
Tel: +351 218 315 600
Epost: info.pt@gunnebo.com

Spanien
Gunnebo España S.A.
www.gunnebo.es
Tel: +34 902 100 076
Epost: info.es@gunnebo.com

Italien
Gunnebo Italia S.p.A.
www.gunnebo.it
Tel: +39 02 267 101
Epost: info.it@gunnebo.com
General Manager: Marco Depaoli

Nederländerna
Gunnebo Nederland BV
www.gunnebo.nl
Tel: +31 203 988 988
Epost: info.nl@gunnebo.com
General Manager: Patrick van Aart

Norge
Gunnebo Nordic A/S
www.gunnebo.no
Tel: +47 22 90 03 00
Epost: info@gunnebo.no
General Manager: Morten Henriksen

Sverige
Gunnebo Nordic AB
www.gunnebo.se
Tel: 010 209 51 00
Epost: info@gunnebo.se
General Manager: Morten Henriksen

Schweiz
Gunnebo Suisse SA
www.gunnebo.ch
Tel: +41 22 363 7777
Epost: info.ch@gunnebo.com
General Manager: Andreas Schick

Storbritannien & Irland
Gunnebo UK Ltd
www.gunnebo.co.uk
Tel: +44 1902 455 111
Epost: enquiries.uk@gunnebo.com
General Manager: Andrew Willdig

Kontaktuppgifter
Gunnebo AB, Huvudkontor & Centrala funktioner

Box 5181
402 26 Gothenburg
Besöksadress:  
Johan på Gårdas gata 7

www.gunnebogroup.com 
Tel: 010 209 50 00
Epost: info@gunnebo.com
Vd & koncernchef: Henrik Lange

Finans & IT
Tel: 010 209 50 00
CFO: Susanne Larsson

Personal  
& Hållbarhet
Tel: 010 209 50 00
SVP: Christian Carlsson

Varumärken,  
IR & Kommunikation
Tel: 010 209 50 00
SVP: Karin Wallström Nordén

Affärsområden

Safe Storage
Tel: 010 209 50 00
www.gunnebo.com/safestorage
SVP: Stefan Syrén

Cash Management
Tel: 010 209 50 00
www.gunnebo.com/cashmanagement
SVP: Tomas Wängberg

Entrance Control
Tel: +44 1825 746 120
www.gunnebo.com/entrancecontrol
SVP: Robert Hermans

Integrated Security
Tel: 010 209 50 00
www.gunnebo.com/integratedsecurity 
SVP: Stefan Syrén

Americas SVP: Daniel Schroeder

Brasilien
Gunnebo Gateway S.A.
www.gunnebo.com.br
Tel: +55 11 3732 6626
Epost: info.br@gunnebo.com
Landschef: Rubens Bulgarelli Filho

Mexiko
Gunnebo Mèxico, S.A. de C.V.
www.gunnebo.mx
Tel: +52 5531 4621
Landschef: Jordi Riart

Kanada
Gunnebo Canada Inc.
www.gunnebo.ca
Tel: +1 905 595 4140
Epost: info.ca@gunnebo.com
Landschef: Bruce Archer

USA
Hamilton Safe Inc.
www.hamiltonsafe.com
www.gunnebo.us
Tel: +1 513 874 3733
Epost: info.sales@hamiltonsafe.com
Vd Hamilton: John Stroia

Asia-Pacific, Middle East & Africa SVP: Sacha de La Noë

Australien, Nya Zeeland
Gunnebo Australia Pty Ltd
www.gunnebo.com.au
Tel: +61 2 9852 0700
Epost: info.au@gunnebo.com
Epost: info.nz@gunnebo.com
Landschef: Michael Brookes

Kina
Gunnebo Security (China) Co. Ltd
www.gunnebo.cn
Tel: +86 21 5466 2978 (Försäljning)
Tel: +86 512 5033 8950 (Fabrik)
Epost: info.cn@gunnebo.com
Landschef: Chris Dai

Indien
Gunnebo India Ltd
www.gunnebo.in
Tel: +91 22 67 80 35 00
Epost: info@gunnebo.in
Landschef: Sabyasachi Sengupta

Indonesien
Gunnebo Indonesia Distribution
www.gunnebo.co.id
Tel: +62 2960 5999/900
Chef: Narinder Arora

Mellanöstern
Gunnebo Middle East FZE
www.gunnebo.ae
Tel: +971 4 701 7837
Epost: info.ae@gunnebo.com
Regionchef: Jacob Touma

Sydafrika
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd
www.gunnebo.co.za
Tel: +27 11 878 23 00
Epost: info.za@gunnebo.com
VP SubSaharan Africa:  
Thomas Porquet

Sydostasien
Regionchef: Ravindran Gengadaran

Malaysia
Gunnebo Malaysia Sdn Bhd
www.gunnebo.com.my
Tel: +60 3 8024 3050
Epost: info.my@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

Singapore
Gunnebo Singapore Pte Ltd
www.gunnebo.sg
Tel: +65 6270 6698
Epost: info.sg@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

Sydkorea
Gunnebo Korea Co. Ltd
www.gunnebo.co.kr
Tel: +82 2 6124 6450
Epost: info.kr@gunnebo.com
Landschef: Jay Shon

Produktion: Gunnebo i samarbete med Newsroom

Tryck: BrandFactory

Papper, omslag: Tom&Otto Silk 300g

Papper, inlaga: Tom&Otto Silk 150g

Produkten kan återvinnas i pappers återvinningen.
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Gunnebo AB (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör som erbjuder en 

rad hållbara produkter, tjänster och mjukvaror inom säkerhetssegmentet till 

detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- 

och högriskanläggningar samt banker. Gunnebo verkar inom de fyra 

affärsområdena: Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och 

Integrated Security. Under 2018 har Gunnebos kvarvarande verksamhet 

omsatt 5 100 Mkr som har genererats av 4 500 anställda i 25 länder i Europa, 

Mellanöstern & Afrika, Asia-Pacific och Americas.
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