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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 
30 mars 2006 kl. 17.00 på Chalmers
Studentkårs kårhus, Chalmersplatsen 1, 
Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman 
måste den 24 mars vara införd i aktieboken 
som förs av VPC AB samt senast den 24 
mars kl. 12.00 ha anmält sig till Gunnebo AB. 
Aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier 
måste, för att få utöva sin rösträtt på stäm-
man, före den 
24 mars ha omregistrerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdel-
ningen för 2005 blir 1:60 kronor per aktie. 
Avstämningsdagen föreslås bli den 4 april och 
utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 
7 april 2006. 

Ekonomisk information 
Delårsrapport januari-mars
27 april 2006

Delårsrapport januari-juni
21 juli 2006 

Delårsrapport januari-september
27 oktober 2006 

Bokslutskommuniké 2006
8 februari 2007 

Den ekonomiska informationen, såväl på 
svenska som på engelska, finns tillgänglig 
och kan beställas på:
hemsida: www.gunnebo.com
e-post: info@gunnebo.com
telefon: +46 (0)31 83 68 00
telefax: +46 (0)31 83 68 10
adress: Box 5181, 402 26 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta: 
Janerik Dimming, Informationsdirektör 
Gunnebo AB, tel. +46 (0)31-83 68 03, 
mobil +46 (0)705-83 68 03, 
eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com 
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Gunnebo Australia 
c/o Gunnebo Security Pty Ltd
PO Box 226
22 South Street
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■ Orderingången ökade med 10 procent till 6 658 Mkr (6 035). Organiskt
ökade orderingången med 2 procent.

■ Faktureringen ökade med 6 procent till 6 477 Mkr (6 086). Organiskt 
minskade faktureringen med 2 procent.

■ Resultatet efter finansiella poster uppgick exkl. jämförelsestörande poster
till 238 Mkr (325) och inkl. till 33 Mkr (121).

■ Jämförelsestörande poster uppgick till -205 Mkr (-204) huvudsak
ligen bestående av resterande del av tidigare beslutad omstrukturering 
av produktionen, kostnader för ny organisation och ny struktur samt 
engångsnedskrivning av varulager.

■ Resultatet efter skatt uppgick till -97 Mkr (84).

■ Vinsten per aktie blev -2:20 kronor (1:90). Exkl. jämförelsestörande poster 
blev vinsten per aktie 3:75 kronor (6:00).

■ Utdelning av Gunnebo Industrier till Gunnebos aktieägare och separat 
notering på Stockholmsbörsens O-lista genomfördes.

■ Förvärv av Eurofence skedde i januari 2005.

Förslag till utdelning
■ Utdelningen föreslås uppgå till 1:60 kronor (2:25)*.

Utsikter för 2006
■ Resultatet efter finansiella poster för 2006 förväntas både före och efter 

jämförelsestörande poster bli väsentligt högre än för 2005 (238 Mkr
respektive 33 Mkr) men alltjämt understigande bolagets fastställda 
finansiella mål.

* Föregående år utdelades kontant 2:25 kronor och dessutom samtliga aktier i Gunnebo Industrier. För varje femtal aktier i Gunnebo 
AB erhölls en aktie i Gunnebo Industrier
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Nyckeltal för kvarvarande verksamhet 2005 2004 2003

Fakturering, Mkr  6 477 6 086 5 817
Rörelseresultat, Mkr*  308 368 320
Resultat efter finansiella poster, Mkr*  238 325 282
Resultat efter finansiella poster, inkl. jämförelsestörande poster, Mkr 33 121 282
Rörelsemarginal, %*  4,8 6,0 5,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %*  10,4 14,1 13,0
Vinst per aktie efter utspädning, kr*  3:75 6:00 5:10
Nettolåneskuld, Mkr  1 763 1 328 947
Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader, Mkr  325 282 399
Soliditet, %  25 30  36
*Exkl. jämförelsestörande poster



Det har nu gått drygt ett år sedan jag tackade ja 
till att ta över som Gunnebos VD och koncernchef 
efter Bjarne Holmqvist. Jag fick då en utförlig 
beskrivning av Gunnebo från min företrädare och 
flera styrelseledamöter. Den beskrivningen stäm-
mer väl överens med min egen bild av Gunnebo 
ett år senare, frånsett två avvikelser: Inledningen 
av 2005 blev resultatmässigt betydligt sämre än 
alla förväntat. Gunnebo beskrevs som ett tillverk-
ningsföretag, men dagens Gunnebo, efter utdel-
ning av Gunnebo Industrier, är till övervägande 
delen ett teknik- och tjänsteföretag. 

Gunnebo AB har haft en mycket bra utveck-
ling sedan det startade; först som risk-
kapitalbolaget HIDEF, som noterades på 

Stockholmsbörsen 1993, och sedan via förvärvet av 
Gunnebo Industrier 1995 som följdes av ett 40-tal 
förvärv inom säkerhet. Denna utveckling beskrivs 
på ett uppslag längre fram i årsredovisningen. Efter 
en period med stark tillväxt genom företagsförvärv 
under framförallt de första tio åren har vi under 2005 
tvingats stanna upp för att konsolidera verksam-
heten. Samtidigt har vi tagit ut kursen för Gunnebos 
fortsatta utveckling och identifierat de stora möjlig-
heter som en kundfokusering inom säkerhetsbran-
schen erbjuder.

Utdelning av Gunnebo Industrier
I juni delades dotterbolaget Gunnebo Industrier 
AB ut till aktieägarna och blev noterat på Stock-
holmbörsens O-lista. Utdelningen gick enligt plan 
och Gunnebo Industrier har haft en god utveckling 
under året. 

Årets resultat – svag inledning men stark 
avslutning
Årets inledning blev mycket svag för Gunnebo. 
Orderingången för jämförbara enheter sjönk i första 
kvartalet med sju procent, kassaflödet var kraftigt 
negativt och förutom ett svagt löpande rörelseresultat 
upptäcktes stora kostnadsavvikelser i projektför-
säljningen i två länder. Under andra kvartalet var 
resultattakten cirka hälften av föregående års takt 
och mycket lägre än marknadens förväntningar. Vi 
gick därför ut i juni med en vinstvarning. Några 
veckor senare fick vi därtill beskedet att vi förvägrats 
ett förlustavdrag från 1999, som nu återfördes till 
beskattning och därmed ökade vår skattekostnad 
2005 med 89 Mkr. 

Orderingången stärktes dock under andra 
kvartalet. Flera omstruktureringsprojekt som inletts 

under 2004 avslutades under första halvåret 2005. 
Därmed skulle ett läge med ökade störningar och 
dålig produktivitet under första halvåret komma 
att förbytas till ett läge med sänkt kostnadsnivå och 
mindre störningar under andra halvåret. Sålunda 
blev fjärde kvartalets resultat högre än samma 
kvartal föregående år. Orderingången var hög och 
översteg orderingången under fjärde kvartalet 2004 
med 9 procent för jämförbara enheter.
     Årets resultat efter finansiella poster exklusive 
Gunnebo Industrier slutade på 33 Mkr (121). Rö-
relseresultatet före jämförelsestörande poster blev 
308 Mkr (368). Försämringen gentemot 2004 ligger 
i sin helhet på det första halvåret.

Rörelsekapitalbindning
Gunnebos lager och kundfordringar är för höga. Vi 
har under 2005 minskat förfallna kundfordringar 
med knappt 50 Mkr och ytterligare åtgärder plane-
ras för 2006. Under 2006 ska vi dessutom se över 
lagersortimentet, sälja ut överlager och förändra la-
gerstyrningen som en följd av beslutet att integrera 
Gunnebos många bolag. Vi har därför i bokslutet 
för 2005 skrivit ner lagervärdet med 45 Mkr.

Mitt uppdrag – ny strategi
Det uppdrag och mandat jag getts av styrelsen vid 
mitt tillträde var att samordna och fokusera 
Gunnebos alla förvärvade företag i syfte att göra 
Gunnebo till en homogen säkerhetskoncern med 
bredd och kompetens att erbjuda kompletta 
säkerhetssystem till utvalda kundgrupper. Före-
tagsledningen och styrelsen utarbetade under som-
maren de planer och koncept som senare fastställ-
des som Gunnebos strategi för de närmaste åren. 
Gunnebo skall fokusera på säkerhetslösningar till 
banker och detaljhandel samt till anläggningar 
och byggnader som särskilt måste skyddas mot 
intrång, till exempel flygplatser, hamnar, kraftverk, 
ambassader och militära anläggningar. Gunnebo 
är världsledande på högsäkerhetsklassade kassa-
skåpsprodukter också till andra kunder än banker 
och detaljhandel och den ställningen ska vi behålla 
och stärka. 

Kundfokus – ”Gunnebo One Company”
Genom att kunna erbjuda våra viktigaste kunder 
kompletta, integrerade säkerhetslösningar strävar 
vi efter att bli deras självklara förstahandsval. För 
att skapa kundfokus och samtidigt sammanföra 
Gunnebos olika säkerhetslösningar i ett samlat 
utbud till respektive kundkategori behöver vi 
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arbeta och organisera oss på ett helt nytt sätt. 
Styrelsemötet i augusti blev också startskottet till 
Gunnebo One Company, en plan för integration 
av de 90 Gunnebobolagen i världen och därmed en 
omfattande omorganisation av Gunnebo. Den nya 
organisationen förklaras utförligt på sidan tolv i 
denna årsredovisning.

Huvudsyftet med Gunnebo One Company är 
att vi ska öka vår organiska tillväxt och förbättra 
lönsamheten. Sammanläggningen av många, ofta 
mycket små enheter kommer dessutom att ge oss 
kostnadsfördelar. Kostnaden för Gunnebo One 
Company är cirka 185 Mkr, av vilket 37 Mkr belas-
tar 2005 och resten 2006. Gunnebo One Company 
ska leda till kostnadssänkningar på cirka 90 Mkr 
per år från och med 2007. Under 2006 beräknas 
endast en mindre del av kostnadssänkningen att 
uppnås.

Det program för omstrukturering av produk-
tionen som initierades i fjärde kvartalet 2004 och 
vars kostnad då beräknades till 112 Mkr har under 
året utökats med 68 Mkr till följd av kraftigare 
neddragningar än vad som ursprungligen planerats 
samt stängning av ytterligare tre mindre produk-
tionsenheter. Produktionsomstruktureringen 
kommer med ett undantag att vara avslutad under 
första kvartalet 2006 och några ytterligare kostna-
der förväntas inte tillkomma. 

Gunnebo – ett teknik- och tjänsteföretag
Av Gunnebos samlade kostnader för sålda varor 
och tjänster är mindre än en tredjedel kostnader för 
produkter och system som kommer från företagets 
13 fabriker. Därtill har vi fem monteringsenheter 
som förutom montering installerar mjukvaror samt 
kvalitetstestar produkter och system. Gunnebo är 
redan i dagsläget till ganska liten del ett tillverk-
ningsföretag. Koncernen är snarare ett teknik- och 
tjänsteföretag – vad man på engelska kallar ”so-
lution provider”. I Europa har vi fler medarbetare 
som arbetar med installationsarbete och eftermark-
nadsservice än som arbetar med tillverkning. 

Gunnebo refinansierat 
Strukturåtgärder, den stora skattekostnaden och 
lagernedskrivning har tärt på vår soliditet som nu 
är 25 procent, vilket understiger koncernmålet 30 
procent. Företaget har refinansierats under hösten 
2005 genom att vi förnyat vårt syndikerade lån 
samt tagit upp ett förlagslån på 300 Mkr. Vi har 
därmed skaffat oss ett disponibelt kreditutrymme 
på över 1 000 Mkr. Detta kreditutrymme behövs 
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inte för den löpande verksamheten 
2006, men tack vare refinansieringen 
kan vi göra mindre, men viktiga kom-
pletterande företagsförvärv och ändå 
ha en finansiell uthållighet.  

Finansiella mål 
De finansiella mål som gällde för Gun-
nebo före utdelningen av Gunnebo 
Industrier gäller fortsatt även 
för det kvarvarande Gunnebo 
AB. Målen innebär att vi skall 
uppnå en avkastning på sys-
selsatt kapital på 15 procent, 
en rörelsemarginal på 7 
procent samt en soliditet 
som inte understiger 30 
procent. Dessutom ska 
målet vara att uppnå en 
organisk tillväxttakt på 
5 procent per år. Det är 
min och företagsledning-
ens ambition att Gunnebo 
skall uppnå dessa mål un-
der 2007, eller åtminstone ha 
den årstakten under 2007.

Slutligen vill jag fästa upp-
märksamheten på att Gunnebos 
medarbetare gjort storartade 
insatser under 2005, inte minst 
under den intensiva omställ-
ningsperiod som ägt rum under 
hösten 2005. Jag har under min tid 
som företagsledare varit med om 
flera stora omorganisationer och 
vet vad det innebär i form av stress, 
osäkerhet och krav på förändringar 
för företagets medarbetare. Gun-
nebos medarbetare har klarat dessa 
utmaningar på ett exceptionellt 
positivt sätt och därmed gett Gun-
nebo förutsättningar att skapa en god 
lönsamhet förenad med hög tillväxt, 
såväl organisk som förvärvad. 

Göran Gezelius
VD och koncernchef 2005 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING
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Gunneboaktien är sedan december 1993 noterad på 
Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. 
En börspost utgörs av 200 aktier. Kortnamnet är 
GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Gunnebo uppgår till 219 Mkr för-
delat på 43 854 548 aktier med ett nominellt värde 
på 5 kr.

Samtliga aktier har samma rösträtt och lika 
andelar i bolagets tillgångar och resultat.

Gunnebos ordinarie bolagsstämma beslutade 
den 31 mars 2005 att vederlagsfritt dela ut samtliga 
aktier i Gunnebo Industrier till aktieägarna i 
Gunnebo med stöd av den så kallade Lex Asea-
lagstiftningen. Detta innebar bland annat att 
utdelningen kunde ske utan omedelbara skattekon-
sekvenser i Sverige för Gunnebo eller Gunnebos 
aktieägare. För varje femtal aktier i Gunnebo erhöll 
aktieägarna en aktie i Gunnebo Industrier. Ansö-
kan om notering lämnades in, och första handels-
dag för Gunnebo Industrieraktien på Stockholms-
börsens O-lista blev den 14 juni 2005. 

Kursutveckling
Gunnebos aktiekurs minskade under året med 5,7 
procent och sista betalkurs var 78:50 kr. Inräknat 

värdet av Gunnebo Industrier blev värdeökningen 
22,5 procent. Under samma tid ökade Stockholms-
börsens generalindex med 31,6 procent, medan 
Carnegies Small Cap Index steg med 44,0 procent. 
Lägsta betalkurs under året var 68:70 kr (den 7 
juli, efter utdelningen av Gunnebo Industrier) och 
högsta betalkurs var 109:50 kr (den 14 april, före 
utdelningen av Gunnebo Industrier). Marknads-
värdet uppgick den 31 december 2005 till 3 443 
Mkr (3 645).

Gunnebos betavärde (aktiekursens fluktuation 
i förhållande till börsindex) uppgick under året till 
0,66 (0,58).

Omsättning
Under 2005 omsattes totalt 24 965 397 aktier 
(19 301 944) till ett värde motsvarande 2 110 Mkr 
(1 955). Den genomsnittliga handeln per börsdag 
var 98 677 aktier (76 595) eller 8 339 Tkr (7 757). 
Omsättningshastigheten var 57 procent (44), jäm-
fört med 135 procent i genomsnitt för Stockholms-
börsens A-lista (149).

Ägarstruktur
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2005 
till 10 100 (10 800). De tio största ägarna svarade 
för 65 procent av rösterna och kapitalet. Andelen 
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svenskt institutionellt ägande var cirka 30 procent 
och andelen utländskt ägande uppgick till 20 (18) 
procent.

Från den 2 januari 2006 utgör Vätterledens 
Invest AB med närstående tillsammans med Stena- 
sfären med närstående Gunnebos största ägare 
med drygt 18 procent av kapital och röster vardera. 

Utdelningspolitik och föreslagen utdelning
Styrelsens förslag till utdelning skall beakta 
Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, fi-
nansiella ställning och investeringsbehov. Styrel-
sens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall 
uppgå till 30–40 procent av resultatet efter skatt.

Mot bakgrund av den fastlagda utdelningspo-
licyn, fastställda resultatmål, utdelningen av Gun-
nebo Industrier och kostnader av engångskaraktär 
har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman att 
besluta om en utdelning på 1:60 kr (2:25). 

För att jämföra årets föreslagna utdelning med 
föregående års skall till årets utdelning adderas en 
femtedel av den i Gunnebo Industrier föreslagna 
utdelningen, 0:70 kr (3:50 kr/5). Jämfört med 
utdelningen 2005 på 2:25 kr blir alltså utdelningen 
för de aktieägare som valt att behålla aktierna i 
Gunnebo Industrier 2:30 kr.

Information till kapitalmarknaden
Gunnebos investerar-aktiviteter har även under 
2005 haft en hög verksamhetsnivå.          

Under året har företaget genomfört cirka 120 
one-to-one möten, tio frukost- och lunchmöten, 
åtta aktiesparträffar, medverkat med föredrag och 
utställning på Aktiespararnas Stora Aktiedagarna 
i såväl Göteborg som Stockholm (sammanlagd 
publik på cirka 2 500 aktiesparare) samt arrangerat 
två kapitalmarknadsdagar.

Den första kapitalmarknadsdagen ägde rum 
i augusti i Göteborg med de 15 analytiker och 
journalister som kontinuerligt följer Gunnebo. 
Den andra, som ägde rum i november i Barcelona, 
lockade 25 analytiker, journalister och förvaltare 
från Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. 

Efter varje kvartalsrapport arrangerar Gunnebo 
telefonkonferenser med cirka 20–30 deltagare per 
tillfälle. 

Data per aktie för
kvarvarande verksamhet 2005 2004 2003 
Vinst per aktie exkl. 
jämförelsestörande poster, kr* 3:75 6:00 5:10

Vinst per aktie inkl. 
jämförelsestörande poster, kr* -2:20 1:90 5:10

Eget kapital per aktie
före utspädning, kr 27:55 31:60 33:75

Eget kapital per aktie  
efter utspädning, kr   29:30 33:50 35:60

Kassaflöde per aktie, kr 0:50 4:60 8:10

* Efter utspädning

Analytiker som 
följer Gunnebo

Alfred Berg ABN AMRO
Henrik Fröjd
+46 (0)8 723 58 33
henrik.frojd@alfredberg.se

CA Cheuvreux – Nordic
Johan Wettergren
+46 (0)8 723 51 79

Danske Equities
Peter Trigarsky
+45 334 404 49
ptr@danskebank.dk

D. Carnegie AB
Björn Enarson
+46 (0)8 676 88 00
bjoena@carnegie.se

Oscar Stjerngren
+46 (0)8 676 87 69
oscstj@carnegie.se

Enskilda Securities
Stefan Mattsson
+46 (0)8 522 297 94
stefan.mattsson@enskilda.
se

Erik Penser Fondkom-
mission
Mats Hyttinge
+46 (0)8 463 80 56
mats.hyttinge@penser.se
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Data per aktie Koncernen totalt 2005 2004 2003 
Vinst per aktie exkl. 
jämförelsestörande poster, kr* 4:00 7:30 5:95
Vinst per aktie inkl. 
jämförelsestörande poster, kr* -1:95 3:20 5:95
Eget kapital per aktie
före utspädning, kr 27:55 40:15 42:70
Eget kapital per aktie  
efter utspädning, kr 29:30 41:75 44:20 
Kassaflöde per aktie, kr -0:10 7:05 10:65
Utdelning, kr 1:60** 2:25 2:25 

Kursrelaterade aktiedata  
Aktiekurs vid årets slut 
(sista betalkurs), kr 78:50 83:25 89:75 
Högsta aktiekurs under 
året (betalkurs), kr 109:50 101:50 93:50 
Lägsta aktiekurs under 
året (betalkurs), kr 68:70 72:50 58:75
Börsvärde vid årets slut, Mkr 3 443 3 645 3 929
P/E, ggr neg. 23 15
Direktavkastning, % 2,0** 2,7 2,5 
*Efter utspädning
** Styrelsens förslag  

Antal aktier  
Antal aktier vid årets 
slut, tusental 43 854 43 780 43 780 
Genomsnittligt antal 
aktier, tusental 43 823 43 780 43 216
Antal aktier efter full
utspädning 45 782 45 780 45 780

Största aktieägare per 2005-12-31 Antal aktier  Andel, %
Vätterledens Invest AB, med närstående 10 262 456 23,40%
Stena Adactum AB, med närstående 5 888 920 13,43%
IF Skadeförsäkring 4 380 500 9,99%
Andra AP-fonden 1 852 885 4,23%
Odin Fonder 1 831 465 4,18%
Orkla Asa 1 717 500 3,92%
JP Morgan Chase Bank 1 038 463 2,37%
Ing Ferri S.A.  714 800 1,63%
Bjarne Holmqvist 531 334 1,21%
Handelsbanken Fonder 388 579 0,89%
State Street Bank 330 850 0,75%
Aktia Sparbank 309 200 0,71%
Muirfield Invest AB 300 000 0,68%
Banco Fonder 291 380 0,66%
European Growth Mandatum      256 400 0,58%
Svenskt Näringsliv 242 000 0,55%
BNP Paribas 240 000 0,55%
Mellon Omnibus    225 892 0,52%
Övriga 13 051 924 29,75%
Totalt 43 854 548 100,00%

Antal    Innehav och 
Storleksklasser aktieägare Antal aktier  röster, %
1 – 500  6 548 1 359 557 3,10%
501 – 1000  1 761 1 463 843 3,34%
1001 – 5000  1 421 3 216 131 7,33%
5001 – 10000  165 1 213 190 2,77%
10001 – 50000  128 2 849 583 6,50%
50001 –  62 33 752 244 76,96%
Summa 2005-12-31 10 085 43 854 548 100,00%

Aktiekapitalets Förändring  Aktie- Totalt
utveckling, Mkr kapital kapital  antal 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



Robotiserad tillverkning av nätpaneler 
vid Troax anläggning i Hillerstorp.
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1764
Hans Hultman i 

Västervik erhåller pri-
vilegium att anlägga 

knipphammarverk 
vid Venaån i Glad-
hammars socken. 
I produktionen an-

vänds stenkol istället 
för träkol, som börjat 

bli en bristvara.

1889
Gunnebo Bruks Nya 

AB bildas under 1890-
talet.

Produktionen ökar 
tack vare bättre 

konjunkturer och 
rationalisering av 

driften, främst genom 
elektrifiering.

1920- och 1930-talen
Företaget hämtar sig 

snabbt från depressionerna. 
Anläggningarna i Gunnebo 

byggs ut och dotterbola-
get i Varberg, anlagt 1918, 

utvecklas till en av de 
modernaste industrierna i 

landet inom branschen.

1989
225-års jubileum. Koncernens 
omsättning är nu, räknat i fast 

penningvärde mer än fem gånger 
högre än vid andra världskrigets 

slut. 350 av de 1 300 anställda 
arbetar i utländska dotterbolag. 

Bolaget avnoteras från Stock-
holmsbörsen genom ett MBO, 

Management Buy Out.

1996-1997
Som en följd av ett strate-
gibeslut 1996 att satsa på 
Entrance Controls system 

för entrésäkerhet förvär-
vade Gunnebo samma år det 
engelska företaget Mayor Ltd 
och året efter italienska Italdis 

Industria S.p.A. Förvärven 
innebar att Gunnebo blev 

ett av de ledande företagen i 
Europa inom entrésäkerhet. 

1998 
Tyska Garny 
Sicherheits-

technik med en 
dominerande 
marknadspo-

sition inom 
fysiska säker-
hetsprodukter 

på tysktalande 
marknader för-
värvades i juni.

1993
HIDEF Kapital AB, ett av de 
sex mindre riskkapitalbola-

gen med finansiering från de 
upplösta löntagarfonderna 

som fått i uppdrag att stödja 
svensk industri med risk-
kapital, börsintroduceras. 

Första året var omsättningen 
800 000 kr.

1994
Första förvärvet 

inom säkerhet 
genomförs då 

kassaskåps-
tillverkaren EA 

Rosengrens AB 
förvärvas från 

SE-Banken. 
Gnosjögruppen, 
inklusive Troax, 

förvärvades. 

1995
”Gamla” Gunnebo köps upp av HIDEF 
Kapital AB, HIDEF byter namn till Gun-

nebo och ”gamla” Gunnebo blir Gun-
nebo Industrier. En ny strategi antas, en 

strategi där Gunnebo ska förvandlas från 
ett industrikonglomerat till en säker-

hetskoncern.

”Gamla” Gunnebo 1764-1995

Smedjan i Gunnebo där Hultman startade 
sin verksamhet 1764.

Spikproduktion i början av 1900-talet.

Oxar fraktar rullar med dragen tråd vid Gunnebo Bruk i början 
av 1900-talet.

Fabrikör Edvin Albert Rosengren 
(höger) och hans läromästare, 
smeden Jens Rasmussen. 

Fichet-Bauche är ledande inom bank-
säkerhet i södra Europa. På bilden en 
valvdörr från mitten av 1900-talet.

Hidef/Gunnebo 1993-2005
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2002
Ytterligare två bolag 

förvärvas, tyska bank-
automationsföretaget 

Leicher och danska 
kassasystemsföreta-

get Riva Systems.

2000
Brittiska Chubbsafes 
förvärvas. I och med 

detta förvärv har 
Gunnebokoncernen 

kontroll över de 
största varumärkena 

och majoriteten av 
produktionen inom 
högsäkerhetsklas-

sade skåp på världs-
marknaden.

Gunnebo Industrier AB

Gunnebo AB

1999
Franska Fichet-Bauche förvärvas. 
Förvärvet är det största i koncer-

nens historia. Fichet-Bauches lås-
verksamhet såldes till Assa Abloy.

2001
Ytterligare sex 
företag förvär-
vas, däribland 

franska Ritzent-
haler. Gunnebo 
har på kort tid 
utvecklats till 

en av världens 
ledande leveran-

törer av fysisk 
säkerhet.

2005
I början av januari förvärvades franska Eurofence, som tillverkar 

yttre områdesskydd. Den 14 juni börsnoterades Gunnebo Industrier 
på Stockholmsbörsens O-lista genom utdelning till Gunnebos ABs 

aktieägare. Gunnebo är nu en renodlad säkerhetskoncern med 6 700 
anställda, en omsättning på 6,6 miljarder kr och 90 bolag i 30 länder.

2003-2004
Ytterligare åtta företag förvärvas, 

bland annat tyska Kubon, verksamt 
inom kontantautomation, Elkosta 
som tillverkar produkter för yttre 
högsäkerhetsskydd samt varu-
larmsföretaget Gateway. Under 

våren invigs även den tillbyggda 
och moderniserade fabriken i Halol, 
Indien, som nu kan producera pro-
dukter för såväl den asiatiska som 

europeiska marknaden.

Sedan 1995 har Gunnebokoncernen sammantaget genomfört ett 40-tal 
förvärv inom säkerhet. Under hösten 2005 gick Gunnebo in i en ny fas i 
sin utveckling: Koncernledningen presenterade en ny strategi för ökad 

organisk tillväxt – Gunnebo One Company. Den innebär att koncernen går 
från produktfokus till kundfokus, från multi-branding till ett starkt gemen-

samt varumärke – Gunnebo. Den nya organisationen innebär även att alla 
Gunnebo-bolag i ett land samordnas i ett Kundcenter med det gemen-

samma namnet Gunnebo, medan ansvaret för produktion, inköp, produkt 
– och processutveckling läggs i sex Kompetenscenter.

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2006 och beskrivs på 
sidorna 12-13 i denna årsredovisning.

Gunnebo Protection har under 2005 installerat en specialdesignad skjutgrind från Gunnebo Wego 
till Häktet Kungsholmen, Stockholm. Grinden är automatikstyrd och konstruerad för att förhindra 
eventuella forceringsförsök med bil.

DataPlus+, brandskyddande 
datamediaskåp från Chubb-
safes.

Den designmässigt prisbelönade snabbslussen SpeedGate från Gunnebo Entrance Control har inneburit stora 
försäljningsframgångar för Gunnebo. Snabbt genomflöde av personer, säkrare entréer och användarvänlighet 
gör den lämpad för många miljöer där stor genomströmning av människor sker.

Under 2005 installerades Europas största 
bankfacksrobot med över 1 800 bankfack 
på Züricher Kantonalbank, Schweiz. 



Verksamhet och framtid
Gunnebo är sedan utdelningen av Gunnebo Indu-
strier den 14 juni 2005 en renodlad säkerhetskoncern 
med egna bolag i ett 30-tal länder. Gunnebo är 
dessutom via agenter och distributörer representerat 
världen över i ytterligare 100 länder. 

Gunnebo planerade och genomförde under hösten 
2005 en större omorganisation som innebär att all 
marknadsföring och försäljning från och med den 
1 januari 2006 sammanförts till ett Kundcenter, så 
kallat Customer Centre, per land i de länder där 
Gunnebo har marknadsnärvaro genom egna bolag. 
För produkt- och systemförsörjning svarar sex Kom-
petenscenter, så kallade Competence Centre. 

Affärsidé
Gunnebokoncernen skall erbjuda säkerhetslösningar 
som omfattar säker kontanthantering, passagekon-
troll, intrångsskydd, inbrotts- och brandskydd med 
primärt fokus på följande kundgrupper:
■ Bank
■ Detaljhandel
■ Industrier/anläggningar som kräver omfattande 

intrångsskydd.

Därutöver är Gunnebo världsledande på säker-
hetsklassade kassaskåpsprodukter, även till andra 
kunder än bank och detaljhandel, och den ställning-
en ämnar bolaget behålla och stärka.

Kundfokus
På varje enskild marknad skall kunderna uppleva 
att Gunnebo kan tillgodose såväl deras nuvarande 
som framtida behov av säkerhetslösningar. System, 
produkter och service skall vara av högsta kvalitet. 
Gunnebo kommer att utveckla särskilda säkerhets-
lösningar för varje kundsegment. Genom att dra 
erfarenhet av installerade säkerhetssystem kommer 
Gunnebo i en allt större omfattning att nå specia-
liserade fördelar vad gäller såväl kundnytta som 
kostnadseffektivitet. 

Varumärken
Gunnebo kommer att använda ett varumärke för alla 
systemleveranser, och det varumärket är ”Gunnebo”. 

Inom affärsenheten Secure Storage (säker 
förvaring av kontanter och värdeföremål) kommer 
även varumärkena Chubbsafes, Fichet-Bauche, 
Rosengrens samt SecureLine för SoHo-sortimentet 
(mindre kontor och hemmakontor) att användas. 
Därutöver kommer varumärket Troax att användas 
också i fortsättningen för koncernens verksamhet 
inom inre områdesskydd.

Finansiella mål
De tidigare finansiella målen kvarstår och hänsyn 
har tagits till dels utdelningen av Gunnebo Indu-
strier till aktieägarna, dels de nya redovisningsre-
kommendationerna IFRS. 

■ Gunnebo skall långsiktigt uppnå en avkastning 
på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt 
en rörelsemarginal på minst 7 procent

■ Soliditeten skall ej understiga 30 procent
■ Koncernen skall nå en organisk tillväxt på minst 

5 procent. 

Ovanstående mål bedöms kunna uppnås under 
verksamhetsåret 2007. Under 2005 nåddes en 
avkastning på sysselsatt kapital på 10,4 procent 
och en rörelsemarginal på 4,8 procent exklusive 
jämförelsestörande poster samt en soliditet på 25 
procent.

Marknad
Den globala säkerhetsmarknaden uppskattas till 
drygt 1 000 miljarder kronor, med en årlig tillväxt 
på cirka 5 procent.

Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl orga-
niskt som via strategiska förvärv, med avsikten att 
växa minst i samma takt som marknaden.

Gunnebo har en mycket stark ställning på den 
västeuropeiska marknaden samt en bra position i 
Indien, Indonesien, Kanada och Sydafrika. 

Under det kommande året kommer Gunnebo 
att prioritera organisk tillväxt framför förvärvsge-
nererad tillväxt. Europa, västra Asien samt flera 
marknader längs Indiska Oceanen är prioriterade.

Affärsidé, mål och strategi
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Finansiella mål  Utfall

Långsiktiga mål  2005 2004  2003  2002  2001 

Avkastning på sysselsatt kapital* 15  10,4 14,1  13,0  10,6  10,0 

Rörelsemarginal, %*      7  4,8 6,0  5,5  4,9  4,5 

Soliditet, % >30  25 30  36  30  27 

Organisk tillväxt, %     5 -2 -1 1 2 5
* Kvarvarande verksamhet exkl. jämförelsestörande poster
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Säker förvaring Norden Frankrike Singapore

Säker kontanthantering  Tyskland/Österrike Spanien Indien

Elektronisk säkerhet Storbritannien/Irland Italien Indonesien

Tillträdeskontroll Belgien/Luxemburg Schweiz Australien/Nya Zeeland

Yttre områdesskydd Nederländerna Portugal Malaysia*

EU-Öst
Västra Asien, norra Afrika och 

sydöstra Europa Thailand

Kanada Sydafrika

Gunnebo 
Integrated Security

Gunnebo 
Perimeter Security

Gunnebo 
Physical Security

Gunnebo 
Asia Pacific

Gunnebo 
Industrier*

Gunnebo Security Gunnebo Engineering

Säker förvaring

Bankautomation

Butikssäkerhet och kon-
tanthantering

Elektronisk säkerhet

Tillträdeskontroll

Skottsäkra glasmiljöer

Kompletta kundanpassa-
de integrerade säkerhets-
lösningar

Gunnebo Perimeter 
Protection 
   – Yttre områdesskydd

Gunnebo Troax 
   – Inre områdesskydd

Fysisk säkerhet

Integrerad säkerhet

Kompletta brandskydds-
system

Fästsystem

Lyftsystem

Tekniska produkter

* Utdelat till Gunnebo AB:s 
aktieägare och separat noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista den 14 
juni 2005.

KundcenterKompetenscenter

Gunnebos organisation under 2005

Gunnebos organisation från och med 1 januari 2006

Inre områdesskydd

*Delägt bolag

Region Nord Region Syd Region Indian Ocean Rim



Målet med den nya organisationen är att integrera 
Gunnebos bolag i framförallt Europa för att öka 
den organiska tillväxten samt förbättra lönsamhe-
ten. Gunnebo kommer via ett 20-tal Kundcenter, 
så kallade Customer Centres i ökad omfattning 
att leverera kompletta säkerhetslösningar för 
kundsegmenten bank, detaljhandel (Retail) och 
anläggningar i behov av omfattande intrångsskydd 
(Site Protection). Dessutom kommer säkerhetsskåp 
som säljs utanför bank och detaljhandel att i varje 
Customer Centre marknadsföras av affärsenheten 
Säker Förvaring (Secure Storage). Varje affärsen-
het kommer att finnas representerad på samtliga 
marknader där Gunnebo är verksamt.

Som framgår av organisationsskissen här intill 
har varje Customer Centre en enhetlig organisation 
uppdelad efter affärsenheterna Bank, Retail och 
Site Protection samt Secure Storage. 

Servicen till samtliga affärsenheter sköts av en-
heten för eftermarknadsservice, After Sales Service. 

Av Gunnebos 90 bolag per den 1 januari 2006 är 
målet att reducera antalet till cirka 50.

Försörjningen av kompletta säkerhetssystem och 
enskilda produkter kommer ske via sex Kompe-
tenscenter, så kallade Competence Centres.

Dessa är också organiserade på ett enhetligt sätt 
och svarar för affärsutveckling, design, produkt-
utveckling och produktförsörjning. Competence 
Centres har rollen som leverantör av säkerhets-
system och produkter till Gunnebos Customer 
Centres. Competence Centres ansvarar dessutom 
för försäljningen på de marknader där Gunnebo 
representeras av agenter och distributörer.

Gunnebos redovisning från och med den 
1 januari 2006
Gunnebo kommer från den 1 januari 2006 att till 
aktiemarknaden redovisa resultatet i nedanstående 
fyra affärsenheter / Business Lines:  

Affärsenhet Bank (Business Line Bank) omfat-
tar alla Gunnebos säkerhetsaffärer till banker och
andra finansiella institutioner. Målsättningen är att
på bästa sätt utrusta och serva dessa kunder med
de säkerhetslösningar de är i behov av inom säker

förvaring, bankautomationssystem, system för 
passage- och entrékontroll, internvideoövervakning 
(CCTV), samt inbrotts- och brandlarm. 

Affärsenhet Detaljhandel (Business Line 
Retail) omfattar alla Gunnebos säkerhetsaffärer till 
detaljhandeln. Målsättningen är att på bästa sätt 
utrusta och serva koncernens detaljhandelskun-
der med de säkerhetslösningar som de är i behov 
av, vilket bland annat innefattar säker förvaring, 
slutna kontanthanteringssystemet (SafePay™), sys-
tem för varularm (Gateway), system för passage- 
och entrékontroll, internvideoövervakning (CCTV) 
samt inbrotts- och brandlarm.

Affärsenhet Områdesskydd (Business Line 
Site Protection) omfattar Gunnebos affärer till 
byggnader och anläggningar i behov av hög-
säkerhetsskydd, exklusive bank och detaljhandel, 
som till exempel ambassader, flygplatser, militära 
anläggningar, fängelser och hamnar. I säkerhets-
lösningarna innefattas bland annat produkter för 
inre (Troax) och yttre områdesskydd, system för 
passage- och entrékontroll, bomb- och skottsäkra 
dörrar och glas, antiterroristprodukter, system för 
internvideoövervakning (CCTV) samt inbrotts- och 
brandlarm.  

Affärsenhet Säker Förvaring (Business Line 
Secure Storage) omfattar all försäljning av pro-
dukter som innefattas i segmentet Säker Förvaring 
– Secure Storage – till andra kunder än bank och 
detaljhandel. I produktportföljen finns bland annat 
brand- och inbrottsskyddande säkerhetsklassade 
skåp. 

Därutöver finns enheten Eftermarknadsservice 
(After Sales Service) som driver och utvecklar all 
serviceverksamhet på respektive marknad. Det eko-
nomiska resultatet av After Sales Service fördelas 
på övriga affärsenheter i förhållande till utfört 
servicearbete. Detta gäller även verksamheten inom 
de sex Competence Centres, vars verksamhet re-
dovisas i de fyra affärsenheterna Bank, Retail, Site 
Protection och Secure Storage.  

Ny kundfokuserad organisation
Gunnebo har från och med den 1 januari 2006 en ny kundfokuserad organisation som har förberetts under hösten 2005. 

12 Ny kundfokuserad organisation
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AFTER SALES 
SERVICE
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Gunnebo har genom förvärv och organisk tillväxt 
uppnått en marknadsledande position vad avser 
säkerhetssystem och produkter till banker i 
framförallt Europa. Utöver denna marknad, som 
uppskattas till cirka 1,4 miljarder Euro (exklusive 
transporter av pengar, så kallad Cash-in-Transit), 
har Gunnebo ledande marknadspositioner inom 
banksektorn i Indien, Indonesien, Sydafrika och 
Kanada. Banksektorn är Gunnebos enskilt största 
kundsegment och svarade för cirka en tredjedel av 
försäljningen under 2005.

Systemlösningar är framtiden
Efterfrågan inom banksektorn ökar när det gäller 
säkra och effektiva kontantflöden, både för manu-
ella och automatiserade tjänster.

Gunnebos nya organisation med ett Kundcenter, 
så kallat Customer Centre, i varje land där Gun-
nebo har verksamhet, innebär en ökad satsning 
mot att kunna erbjuda kompletta systemlösningar 
för banksäkerhet.

Dessa måste anpassas till bankernas allt högre 
krav på tillgänglighet där kunderna inte bara vill 
ta ut pengar under dygnets alla timmar utan även 
vill ha tillgång till sitt bankfack samt deponera 
och växla pengar. Lösningen är för många banker 
att inrätta självbetjäningsytor – en typ av dygnet-
runt-öppen bank i bankens lobby där dessa tjänster 
snabbt och säkert kan utföras.

Traditionella bankprodukter utvecklas
Gunnebo förser också merparten av de drygt 
150 000 bankkontoren i Europa med traditionella 
säkerhetsprodukter som till exempel högsäkerhets-
klassade brand- och inbrottsskyddande skåp, valv 
och valvdörrar, bankfack och serviceboxar.

Ett bra exempel på en under året utvecklad 

Säkerhet för bank 
           Gunnebos systemlösningar till banker och andra finansiella institut

14 Säkerhet för bank
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Stölder inom banksektorn i Europa

■ Stölder som ett resultat av rån ökade med 19 procent från år 2003 och uppgick 2004 till 900 Mkr.

■ År 2004 begicks det 5 864 rån inom EU, vilket är en ökning på knappt 1% jämfört med tidigare år. Orsaken till 
ökningen är främst att de ”nya” EU-länderna nu räknas med i statistiken. 

■ År 2004 minskade antalet bankkontor, men antalet bankomater utanför bankkontor ökade. Även antalet 
insättningsautomater ökade. 

■ Ökade investeringar i säkerhetssystem ledde till att en större andel av bankrånarna än tidigare kunde gripas av 
Polisen. En av de bidragande faktorerna till detta är den ökande användningen av övervakningskameror. Bank-
sektorn strävade även efter att begränsa de anställdas tillgång till pengarna för att på så sätt minska risken för 
rånförsök. 

(Källa: European Banking Federation Report för 2004)

traditionell bankprodukt är den nya, intel-
ligenta, serviceboxen SafeBag 500 som avse-
värt förbättrar servicen till bankens kunder 
genom att den möjliggör att de deponerade 
pengarna omedelbart sätts in på kundens konto. 
Dessa system förutsätter en integrerad mjukvara, 
SafeControl, som knyter ihop och förmedlar all 
relevant information. 

Andra produktområden inom banksektorn 
där Gunnebo ligger i framkant på utvecklingen är 
elektronisk säkerhet i form av larm och övervak-
ningskameror kopplade till övervakningscentraler, 
internvideosystem (CCTV), tillträdeskontroll 
och entrésäkerhet samt glaspartier som står emot 
bombexplosioner och skott.

Gunnebo förfogar dessutom i Frankrike över en 
verksamhet som består av uthyrning av kompletta 
mobila bankkontor. De mobila kontoren används 
primärt vid ombyggnad av en banklokal men också 
vid tillfälliga arrangemang som attraherar stora 
mängder människor.
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Självbetjäning
1. SafeCoin C, myntinsättning
2. SafeCash C, sedeldeponeringssystem
3. SafeCash R, sedelkontantrecirkuleringssystem 
4. SafeCoin D, växlare för både mynt, myntrullar och 

sedlar
5. Bankfacksrobot 
6. SafeBag servicebox

Områdesskydd
7. SkyRitz personsluss
8. System för tillträdeskontroll 
9. Bomb- och skottsäkert glas

10. CCTV – Ett internt videoövervakningssystem
11. Passagekontrollsystem
12. Säkerhetsdörr
13. Seismisk detektor
14. Säkerhetssluss 
15. Skottsäkra glaspartier
16. Brandvarningssystem/Rökvarning  
17. Rörelsedetektor/IR

Backoffice
18. Transferskåp

19. Brand- och inbrottsskyddande högsäkerhetsklassat 
skåp med elektroniskt högsäkerhetslås

20. Hårddisk för det integrerade säkerhetssystemet, 
mjukvara för automatlösningarna i självbetjäningsväg-
gen

21. Sedelräknare med äkthetsverifiering
22. Brandskyddande datamediaskåp
23. Vertikalskåp för dokumentförvaring
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Kundservice
24. SafePoint, säker utbetalning av pengar med tidsför-

dröjning
25. Sedelutmatare
26. Sedelrecirkulering
27. Förtillverkade valv 
28. Valvdörr med högsäkerhetsklassat elektroniskt lås
29. Styrsystem för elektronisk fjärröppning och kontroll av 

bankfack 
30. Bankfack

Service
31.  Servicetjänster för hela bankanläggningen

Gunnebos kom-
petenscenter kan 
leverera och serva alla 
säkerhetsrelaterade 
installationer – från 
passagekontroll till 
kontanthantering, larm 
och övervakning på ett 
bankkontor.

Gunnebo har levererat 
all bankautomations-
utrustning till Securitas 
Cash-Shop i Borås: 
SafeBag Servicebox, 
SafeCoin C myntinsätt-
ning, SafeCoin D sedel- 
och myntrulleväxlare.



Gunnebo kan idag erbjuda detaljhandeln i Europa 
integrerade säkerhetssystem för hantering av kon-
tanter och varor. Under 2005 utgjorde detta kund-
segment cirka 10 procent av Gunnebos försäljning, 
men det bedöms få en kraftig tillväxt under de 
närmaste åren. Orsaken är främst att en allt större 
del av kontanthanteringen i samhället flyttas från 
banksektorn till detaljhandeln.

Bristande säkerhet ökar rånrisken
Stora delar av detaljhandeln är inte utrustad för att 
på ett säkert och effektivt sätt hantera allt större 
kontantmängder och rånrisken ökar därför högst 
påtagligt.

Även varor med betydande värde säljs genom 
detaljhandeln och dessa måste på ett effektivt sätt 
skyddas mot stölder och svinn.

Enda helt slutna systemet
Gunnebos helt slutna och säkra kontanthanterings-
system SafePay™ utgör tillsammans med varu-
larmsföretaget Gateways produkter och mjukvaror 
basen i säkerhetssystemen för detaljhandeln.

I Europa finns det cirka 2,5 miljoner kassaplat-
ser och upp emot hälften av dessa kan utrustas 
med Gunnebos slutna kontanthanteringssystem. 
Marknaden är alltså mycket stor och hittills har 
Gunnebo levererat SafePay till företrädesvis detalj-
handelskedjor i Sverige, Norge och Tyskland.

Pengarna helt inlåsta
Sedan lanseringen av SafePay har systemet kom-
pletterats med den intelligenta deponeringskasset-
ten med infärgningspatroner (IDU) och tömnings-

Säkerhet för detaljhandeln 
Gunnebos systemlösningar för detaljhandeln
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Stölder inom detaljhandeln inom EU

■ Den samlade förlusten i form av stölder och svinn för detaljhandeln inom EU uppgick till 270 miljarder kronor.

■ Stöldernas andel av den totala omsättningen minskade under året från 1,34 procent (2004) till 1,25 procent. 
Enligt The European Retail Theft Barometer uppger 76 procent att minskningen beror på ökad användning av 
säkerhetsutrustning.

■ Det land som hade flest stölder var Storbritannien – under 2005 stals det för drygt 54 miljarder kronor i landets 
butiker. Landet med näst högst svinn var Frankrike där det stals för 48 miljarder kronor, och nummer tre var Tysk-
land med 46 miljarder.

■ De stöldförebyggande investeringarna inom EU ökade med 6 procent till 70 miljarder kronor. Sedan år 2000 har 
handelns investeringar i säkerhet ökat med 24 procent, från 53 miljarder år 2000 till 70 miljarder under 2005.

■ Antalet stöldrelaterade incidenter ökade år 2004 till 3 385 per 100 affärsenheter från 2 866 föregående år. 

■ Stölderna begås främst av kunder. Personalstölder utgör dock 30 procent av det totala svinnet medan 
felräkningar och övriga inventeringsdifferenser svarar för 14 procent. 

(Källa: European Banking Federation Report, British Retail Consortium, uppgifterna avser 2005)

15

enheten (CTU) inbyggd 
i ett högsäkerhetsklassat 
värdeskåp med extra 
brandskydd. Tillsammans 
med SafePay Myntenhet 
och SafePay Sedelenhet 
gör detta SafePay till det 
enda helt slutna och säkra 
kontanthanteringssystemet 
på marknaden. Mjukva-
ran till systemet, SafePay 
Controller, ger dessutom 
total kontroll över buti-
kens kontanthantering, 
inga differenser uppstår i 
kassorna och kontanterna 
blir aldrig tillgängliga för 
vare sig personalen eller 
obehöriga.

Gunnebo levererar helhetslösning
Gunnebos varularmsföretag Gateway är det enda 
företaget på marknaden som kan erbjuda samtliga 
förekommande tekniker när det gäller elektroniska 
system för varularm. Verksamheten har utvecklats 
mycket positivt sedan Gunnebo förvärvade Gate-
way i slutet på 2004.

Utöver SafePay och Gateway kan Gunnebo 
erbjuda detaljhandeln elektronisk säkerhet i form 
av inbrottslarm, CCTV-övervakning, passage- och 
entrékontroll, högsäkerhetsklassade skåp, skott- 
och bombsäkra glaspartier samt ett omfattande 
serviceutbud.

Detalj-
handeln,
10%

Andel av total 
försäljning



Gunnebos säker-
hetskoncept för detalj-
handeln har två viktiga 
grundkoncept: säker 
och sluten kontanthan-
tering och varularms-
system. Därutöver kan 
Gunnebo leverera och 
utföra service på allt 
från passagekontroll 
och övervakningssys-
tem till säker förvaring 
av datamedia.

Stargate-antenner 
(Acusto magnetic) 
installerade hos kläd-
kedjan Luigi Bertolli i 
Brasilien.
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Kontanthantering
1. SafePay™ Myntenhet
2. SafePay™ Sedelenhet
3. SafePay™ Intelligent deponeringskassett 
4. SafePay™ Tömningsenhet
5. Sedelräknare och äkthetsverifiering
6. SafePay™ Controller
7. SafeBag deponering av dagskassa
8. SafePoint säker utbetalning av pengar med 

tidsfördröjning
  9. Högsäkerhetsklassat värdeskåp med elektroniskt 

högsäkerhetslås
10. Transferskåp

Varularmssystem
11. EAS Varularmsbågar
12. Varularmsetiketter 
13. Larmbrickor (Hard tags) 

Övriga säkerhetsinstallationer
14. Bomb- och skottsäkert glas 
15. CCTV: Ett internt videoövervakningssystem
16. TV-monitor
17. Point Of Sales
18. Tillträdeskontroll
19. Säkerhetsdörr
20. Rörelsedetektor/IR 
21. Kontrollsystem till det elektroniska 

övervakningssystemet

Service
22. Service av det integrerade säkerhetssystemet
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Gunnebo är en av Europas ledande leverantörer av 
såväl yttre som inre områdesskydd. Koncernen
tillverkar och marknadsför även antiterroristsystem 
som till exempel skott- och bombsäkra glaspartier, 
vägspärrar och hydrauliska pollare som säljs över 
hela världen.

Ett flertal terroristdåd under senare år har med-
fört ett kraftigt ökat behov av att skydda högrisk-
anläggningar och att identifiera besökare.

Högriskobjekt i fokus
Gunnebo har identifierat följande högriskobjekt 
där företaget utvecklat ett produktutbud för att 
kunna erbjuda kompletta säkerhetslösningar för 
främst: 
■ Flygplatser
■ Hamnar 
■ Ambassader
■ Militära anläggningar
■ Offentliga högriskbyggnader
■ Kärnkraftverk
■ Kemisk industri
■ Fängelser
■ Större datacentraler
■ Övriga anläggningar i behov av högsäkerhets-

lösningar

Komplett utbud
För att kunna erbjuda dessa kundsegment högrisk-
skydd utvecklar och marknadsför Gunnebo bland 
annat stängsel, palissader, skjut- och svänggrindar, 
mark- och stängsellarm, bommar, vägspärrar och 
hydrauliska pollare.

För att styra flöden av besökare och fordon ut-
vecklar Gunnebo också olika system för tillträdes-

18 Områdesskydd
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Statoils miljardprojekt i Norge är ett bra exempel på en hög-
säkerhetsanläggning där Gunnebo genomfört installation av 
ett omfattande yttre områdesskydd:

■ Statoil bygger på ön Melköya strax utanför Hammerfest i Nordnorge världens nordligaste anläggning för 
produktion av flytande naturgas.

■ Projektet beräknas kosta 55 miljarder kronor och skall stå klart under 2006.

■ Gunnebo svarar för det totala yttre områdesskyddet som består av bland annat två kilometer områdesskydd i 
säkerhetsklass 1 och 1,5 kilometer av högsta säkerhetsklass för skydd av bland annat två förbränningstorn.

■ I ett tidigare skede har infarten till anläggningen skyddats genom högsäkerhetsstaket, grindar, CCTV-utrust-
ning och larm. 

Områdesskydd 
Gunnebos system- och produktlösningar för yttre och inre områdesskydd för anläggningar med höga säkerhetskrav

kontroll som via CCTV-system kan kopplas 
till egna eller uppkopplade övervaknings-
centraler. De flesta entrésäkerhetssystem 
kan också styras genom biometrisk 
identifiering.

En särskild variant av passage-
kontrollsystem för flygplatser och 
hamnar är den nyutvecklade 
immigrationsslussen ImmSec. 
Den har redan levererats 
till ett flertal flygplatser, 
bland annat till fem 
större flygplatser i 
England. ImmSec är 
en säkerhetssluss som 
smidigt hanterar stora 
personflöden och som 
även är anpassad till 
framtidens krav på 
biometriska pass. 
Slussen är också 
utrustad med ett 
sinnrikt system som 
garanterar att endast en person går igenom 
åt gången.

Stora flöden – ett nyckelord
Gunnebos styrka inom områdesskydd är att kunna 
leverera säkerhetssystem som kombinerar hög 
säkerhet med stora flöden och att kunna erbjuda 
service med hög tillgänglighet och rätt kvalitet.

För säkerhet inomhus erbjuder Gunnebo Troax 
ett brett sortiment av inre områdesskydd i form av 
nätväggar, maskinskydd och patenterade låsanord-
ningar.

13
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Områdes-
skydd,
41%
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På utsidan, områdesskydd
1. Flätade alternativt svetsade nät
2. Stolpar
3. Rakbladstaggtråd alternativt Concertinatråd
4. Hydrauliska pollare 
5. Maskindriven bom 
6. Vägspärr 
7. Motoriserad grind
8. RotoSec rotationsgrind
9. WaveSec larm med mikrovågsbarriärer

10. GroundSec marklarm
11. Palissader alternativt svetsat nät
12. PowerSec powerfence elstängsellarm
13. Vakttorn
14. LaserSec larm med laserdetektorer

Passage och entrékontroll, övervakning
15. Säker inpassering och kontroll
16. Megafon 
17. CCTV – Ett internt videoövervakningssystem
18. Personsluss
19. Infrakameror

Övervakning
20. Säkerhetsdörr
21. Högsäkerhetsklassat brandskyddande datamediaskåp 
22. Bomb- och skottsäkert glas 
23. Övervakningscentral

På insidan
24. Motoriserad grind
25. Celldörrar
26. Cellmoduler
27. Fönstergaller
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Olika typer av yttre 
områdesskydd som 
pallissader, grindar, 
vägblockerare och larm 
för yttre övervaknings-
system är bara en del i 
Gunnebos systemlös-
ningar till affärsenheten 
Site Protection. Gun-
nebo kan även leverera 
och utföra service på de 
säkerhetslösningar som 
behövs i andra delar 
av byggnaden som 
högsäkerkhetsdörrar, 
högsäkerhetsklassade 
skåp och passage- och 
entrékontrollsystem 
även för insidan.



Genom fyra större förvärv – Rosengrens (1994), 
Garny (1998), Fichet-Bauche (1999) och Chubbsa-
fes (2000) – har Gunnebo skapat en världsmark-
nadsandel på 25 procent inom högsäkerhets-
klassade brand- och inbrottsskyddande skåp. 
Tillsammans med högsäkerhetsklassade valv och 
valvdörrar har skåpen länge utgjort basen i Gunne-
bokoncernens säkerhetsaffärer. På senare år har de 
traditionella säkerhetsprodukterna haft en vikande 
efterfrågan i Västeuropa, men har en kraftig ök-
ning i till exempel Indien och Indonesien.

Komplett produktportfölj
I Gunnebos nya organisation, som trädde i kraft 
den 1 januari 2006, sker försäljning av Secure Sto-
rage – säker förvaring av pengar och andra värde-
föremål – till kunder utanför bank och detaljhan-
del. Detta sker inom affärsenheten Säker Förvaring 
som säljer på de marknader där Gunnebo har 
marknadsnärvaro genom egna bolag samt till agen-
ter på övriga marknader. En av Gunnebos styrkor 
inom affärsenheten Säker Förvaring är att koncer-
nen har en komplett produktportfölj av inbrotts- 
och brandskyddande säkerhetsklassade skåp, från 
säkerhetsgraden 0 till den högsta graden, 7. 

Hårdaste testerna i världen
Gunnebos produkter för säker förvaring certifieras 
för att uppfylla etablerade normer. De kvalitetskrav 
som marknaden ställer är mycket höga, därför an-
litas endast väletablerade testinstitut med världens 
hårdaste krav på genomförandet av testerna. Det 
finns primärt två typer av tester som säkerstäl-
ler graderna för säker förvaring: Brandskydd och 
inbrottsskydd.

20 Säker förvaring
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Bränder i Sverige – näringsliv och industri 

■ År 2004 inträffade 7 600 brandskador i svensk industri och näringsliv, vilket är en minskning med 900 brandska-
dor från föregående år. 

■ Bränder åstadkom under 2004 kostnader för motsvarande 2,1 miljarder kronor, vilket är 200 miljoner mer än 
föregående år. 

■ 70 procent av de totala brandskadorna drabbar industri och näringsliv – en sektor som även utsätts för 
merparten av de mer betydande skadorna.

■ Kostnaderna för avbrottskador har uppgått till mellan 200 – 300 miljoner kronor per år och återfinns nästan ute-
slutande inom näringslivet.

■ Av bränderna är 30 procent anlagda och 17 procent relaterade till elfel. 

(Källa: Svenska Brandskyddsföreningen)

Säker förvaring 
Gunnebo är världsledande producent av högsäkerhetsklassade brand- och inbrottsskyddande säkerhetsskåp. 

Olika tester för olika skåp
Gunnebos datamediaskåp, dokumentskåp och verti-
kalskåp genomgår avancerade tester. Skåpen utsätts 
för mycket kraftig brand, fall och brandtester samt ett 
chocktest. I brandtestet utsätts skåpet för en situation 
där skåpet blir kvar mitt i en brand i över 10 timmar 
och innehållet skall efter genomfört test vara oskadat. 
Falltest betyder att skåpet testas i ett fall på 9 meter 
genom en brinnande byggnad, varefter det fort-
satt exponeras för brand och innehållet 
förblir oskadat.

Livscykeltest är en annan 
typ av test som genomförs på 
varje produkt för att säker-
ställa att den uppfyller kon-
cernens krävande standarder. 
Ett kassaskåp har en mycket 
lång livslängd och skall vara 
lika funktionsduglig och skyd-
da ägarens tillgångar år efter 
år. Testet är mekaniskt och innefat-
tar bland annat dörrtest, bulttest, test för fackets 
glidskena, låstest, handtagstest, kompressionstest för 
kvalitet, kvalitetskontroll av brandskyddsmaterial med 
betongtest och termisk motståndstest.

SecureLine – skåp för SoHo-segmentet
Förutom högsäkerhetsklassade skåp, valv och valvdör-
rar, som säljs under varumärkena Chubbsafes, Fichet-
Bauche och Rosengrens, har koncernen även ett eget 
produktprogram för skåp med lägre säkerhetsklas-
sificeringar. Dessa skåp säljs via bland annat bygg-
varuhus, fackhandel och Internet under varumärket 
SecureLine, och riktar sig främst till SoHo-segmentet 
– små kontor och hemmakontor.

1
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1. Sargasso. Brand- 
och dokumentskåp 

2. Capella. Brand- och 
inbrottsskåp 

3. Caribbean. Datame-
dia- och brandskåp 

4. Polaris. Datamedia- 
och brandskåp 

5. CoolIt. Serverskåp 
och säkerhet 

6. Vertical II. Vertikal-
skåp, brand

7. Glasdetektorer

8. Internvideoövervak-
ning, CCTV

9. Passage- och entré-
kontroll

10. Compact Save, 
säkerhetssluss
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Gunnebo har ett brett utbud av säkerhetsklassade skåp. Skåpen säljs under varumär-
kena Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens och SecureLine. Till höger från ovan: 
SecureLine Secure Safe Trend II, brand och inbrottsskydd; Fichet-Bauche Carena, 
högsäkerhetsklassat brandskydd: Fichet-Bauche Complice, säkerhetsklassat brand-
skydd och Chubbsafes Sovereign, inbrottsskydd grad 0-V. 
Nedan: Rosengrens Polaris, brandskydd av datamedia i upp till 120 minuter.
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Koncernöversikt

Koncernens struktur har under året förändrats 
genom bolagsstämmans beslut i mars 2005 att dela 
ut Gunnebo Industrier till Gunnebos aktieägare och 
genomföra en separat notering på Stockholmsbör-
sens O-lista av Gunnebo Industrier.

Kvarvarande verksamhet
I nedanstående uppgifter anges endast den kvarva-
rande verksamheten, exklusive det utdelade 
Gunnebo Industrier, för helåret 2005 och motsva-
rande jämförelsedata för 2004 om inget annat anges.

Orderingång och fakturering
Orderingången för koncernen ökade med 10 procent 
till 6 658 Mkr (6 035). Den organiska tillväxten 
uppgick till 2 procent. Företagsförvärv har ökat 
orderingången med 7 procent och valutaeffekter 
med 1 procent.

Faktureringen ökade med 6 procent till 6 477 
Mkr (6 086). Företagsförvärv har ökat faktureringen 
med 6 procent och valutaeffekter med 2 procent. 
Justerat för förvärv och valutaeffekter minskade 
faktureringen med 2 procent.

Marknaderna i Norden, England, Spanien och 
Indonesien har haft en god försäljningsutveckling. 
Även Östeuropa och Mellanöstern har utvecklats 
positivt. Däremot har försäljningen i Frankrike, 
Tyskland och Indien minskat.

Resultat
Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande 
poster uppgick till 308 Mkr (368). Resultatför-
sämringen jämfört med föregående år uppstod 
under första halvåret medan resultatet under andra 
halvåret blivit successivt bättre. Fjärde kvartalets 
rörelseresultat blev 12 Mkr högre än föregående år. 
Det tidigare beslutade programmet för omstrukture-
ringar av produktionen, med en årlig besparingsef-
fekt på cirka 120 Mkr, beräknas ha uppnått i det 
närmaste full effekt från och med fjärde kvartalet 
2005.

Jämförelsestörande poster uppgick till -205 
Mkr (-204) och består av stängning av fabriken i 
Mumbai, Indien, slutreglering av ett större projekt 
i England hänförligt till tidigare år, reservation 
för tomma fabrikslokaler, stängning av fabriken 
i Kanada och tillkommande stängningskostnad 
för Elkostas anläggning i Tyskland m.m. Produk-
tionsomstruktureringen är därmed i allt väsentligt 
avslutad och alla kostnader tagna. Totalt under året 
har den sammanlagda kostnaden för ovanstående 
uppgått till 112 Mkr.

Dessutom har under andra halvåret beslutats 
om en ny organisation och en ny struktur som 
innebär en satsning på ökad organisk tillväxt och 
samtidigt åstadkomma en lägre kostnadsnivå. Den 
totala kostnaden för detta program beräknas upp-
gå till cirka 185 Mkr, varav 37 Mkr har bokförts i 
fjärde kvartalet. Återstående del av dessa kostnader 
beräknas infalla under 2006.

Kostnaderna för detta program består hu-
vudsakligen av avvecklingskostnader för sådan 
personal som blir övertalig när bolag slås ihop, 
kostnad för lokalbyten samt samordning av IT- och 
logistiksystem. Den årliga besparingen beräknas 
uppgå till cirka 90 Mkr, varav endast en mindre del 
uppstår 2006.

Därutöver har övriga jämförelsestörande kost-
nader belastat resultatet med 56 Mkr, varav 44 Mkr 
utgör varulagerreserveringar som gjorts som en 
konsekvens av pågående sortimentsöversyn och de 
beslutade integrationsplanerna.

Rörelseresultatet inkl. jämförelsestörande poster 
uppgick till 103 Mkr (164). I resultatet ingår plan-
enliga avskrivningar med 134 Mkr (115).

Finansiella poster ökade till -70 Mkr (-43) bland 
annat på grund av genomförda företagsförvärv och 
strukturkostnader.

Resultatet efter finansiella poster uppgick exkl. 
jämförelsestörande poster till 238 Mkr (325).

Inklusive jämförelsestörande poster uppgick 
resultatet efter finansiella poster till 33 Mkr (121).

Företagsförvärv har påverkat resultatet med 24 
Mkr och valutaeffekter med 5 Mkr.

Skattekostnaden uppgick till 130 Mkr (37), 
varav kostnader för ett i Kammarrätten förlorat 
skattemål uppgick till 89 Mkr. Ansökan om pröv-
ningstillstånd i Regeringsrätten har inlämnats.

Resultatet efter skatt uppgick till -97 Mkr (84).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar, exklusive 
företagsförvärv, uppgick till 141 Mkr (147).

Produktutveckling
Koncernens utgifter för att utveckla och stödja 
befintliga produktprogram samt för att ta fram helt 
nya produkter inom befintliga eller nya mark-
nadssegment har uppgått till cirka 80 Mkr (100). 
Av dessa har under året 12 Mkr (39) aktiverats i 
balansräkningen som immateriella anläggningstill-
gångar.

2005 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse 2323

Fakturering*

Mkr
7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
01 02 03 04 05

*Avser kvarvarande verksamhet

Resultat efter 
finansiella poster*

Mkr
400

300

200 

100 

0
01 02 03 04 05

■ Inkl. jämförelsestörande poster
■ Exkl. jämförelsestörande poster

*Avser kvarvarande verksamhet

Rörelseresultat*

Mkr
400

300

200

100

0
01 02 03 04 05

■ Inkl. jämförelsestörande poster
■ Exkl. jämförelsestörande poster

*Avser kvarvarande verksamhet



Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 22 Mkr (204) varav kassaflödespåverkande 
omstruktureringskostnader utgjorde 189 Mkr (73).

Det operativa kassaflödet efter avdrag för inves-
teringar men före räntor, betald skatt och omstruk-
tureringskostnader uppgick till 325 Mkr (282).

Ny organisation den 1 januari 2006
Gunnebo skall under de närmaste åren fokusera 
på säkerhetslösningar till banker och detaljhandel 
samt till anläggningar och byggnader som särskilt 
behöver skyddas mot intrång, till exempel flygplat-
ser, hamnar, kraftverk, ambassader och militära 
anläggningar. Gunnebo är världsledande på hög-
säkerhetsklassade kassaskåpsprodukter också till 
andra kunder än banker och detaljhandel och den 
ställningen ämnar bolaget behålla och stärka.

För att sammanföra Gunnebos olika säkerhets-
lösningar i ett samlat utbud till respektive kundka-
tegori har koncernen omorganiserats under slutet 
av 2005. Den nya organisationen trädde i kraft den 
1 januari 2006. Kunderna kommer att betjänas av 
ett Customer Centre per land där Gunnebo sedan 
tidigare har marknadsnärvaro genom egna bolag. 
System- och produktutveckling, tillverkning och 
logistik kommer att ledas från sex så kallade Com-
petence Centres.

Under slutet av året har ledningsgrupper i samt-
liga Competence- och Customer Centres utsetts 
med i huvudsak interna chefstillsättningar.

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 169 Mkr.

Nettolåneskulden i koncernen uppgick till 
1 763 Mkr.

Soliditeten uppgick till 25 procent och skuld-
sättningsgraden blev 1,5.

I oktober tecknades ett nytt 5-årigt syndikerat 
lån om 200 MEUR. Lånet ersätter ett under 2003 
tecknat syndikerat lån på samma belopp. I decem-
ber tog Gunnebo upp ett 6-årigt förlagslån på 300 
Mkr på den svenska kapitalmarknaden.

Företagsförvärv
I början av januari 2005 förvärvades det franska 
företaget Eurofence med en årsomsättning på cirka 
220 Mkr och 135 medarbetare. Eurofence konso-
lideras i koncernen från 1 januari 2005 och ingår i 
divisionen Gunnebo Perimeter Security. Ytterligare 
information i enlighet med IFRS 3 framgår av 
not 33.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen vid periodens ut-
gång uppgick till 6 759 personer, jämfört med 7 006 
vid utgången av föregående år. Antalet anställda i 
utlandet uppgick till 6 278 (6 513).

Göran Gezelius efterträdde Bjarne Holmqvist 
som ny VD och koncernchef den 2 maj 2005.
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Försäljning per marknad för Koncernen, exkl. Gunnebo Industrier, Mkr
2005 2004 2003 

Frankrike  1 736 27% 1 660  27%  1 775  31% 
Storbritannien  698 11% 633  10%  584  10% 
Tyskland 668 10% 713 12% 642 11%
Spanien 534 8% 468 8%  429  7%
Sverige 373 6% 359  6%  366  6%  
Italien 264 4% 232  4%  140  2% 
Danmark  237 4% 227  4%  233  4% 
Belgien 217 3% 201 3%  194  3% 
Nederländerna 207 3% 206  3%  237  4% 
Norge 188 3% 156  3%  150  3%
Kanada 153 2% 156 3% 116 2%
Indonesien 145 2% 132 2% 134 2%
Indien 134 2% 144 2% 112 2% 
Övriga  923 15% 799 13%  705 13% 
Koncernen totalt 6 477 100%  6 086 100%  5 817  100% 
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Aktiedata
Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till -2:20 
kronor (1:90). Exklusive jämförelsestörande poster 
uppgick vinsten per aktie till 3:75 kronor (6:00). 

Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick 
till 29:30 kronor (33:50).

Antalet aktieägare uppgick till 10 100 (10 800).

Förslag till utdelning
Mot bakgrund av den fastlagda utdelningspolicyn, 
fastställda resultatmål, utdelningen av Gunnebo 
Industrier, kostnader av engångskaraktär samt att 
verksamheten under andra halvåret visade på en 
förbättrad lönsamhet har styrelsen beslutat föreslå 
bolagsstämman att besluta om en utdelning på 1:60 
kronor (2:25 kr) per aktie. 

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakli-
gen funktioner för koncernledning, affärsutveck-
ling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans samt 
information.

Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Gunne-
bo de nya internationella redovisningsstandarderna 
– International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Till och med 2004 tillämpade Gunnebo 
Redovisningsrådets rekommendationer. Gunnebo 
har räknat om historisk information från den 1 ja-
nuari 2004. Nettoeffekten av bytet av redovisnings-

principer har redovisats direkt mot eget kapital i 
enlighet med IFRS 1. En sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och skillnaderna 
mot tidigare tillämpade framgår av not 2 och 33.

Finansiella mål
De finansiella mål som gällde för Gunnebokoncer-
nen före utdelningen av Gunnebo Industrier gäller 
fortsatt även för det kvarvarande Gunnebo. Målen 
innebär att koncernen skall uppnå en avkastning 
på sysselsatt kapital på 15 procent, en rörelse-
marginal på 7 procent samt en soliditet som inte 
understiger 30 procent. Dessutom skall målet vara 
att uppnå en organisk tillväxttakt på 5 procent per 
år. Ambitionen är att Gunnebo skall uppnå dessa 
mål under 2007, eller åtminstone ha den årstakten 
under 2007.

Under 2005 nåddes en avkastning på sysselsatt 
kapital på 10,4 procent och en rörelsemarginal på 
4,8 procent exklusive jämförelsestörande poster.

Utsikter för 2006
Resultatet efter finansiella poster för 2006 förvän-
tas både före och efter jämförelsestörande poster 
bli väsentligt högre än för 2005 (238 Mkr respek-
tive 33 Mkr) men alltjämt understigande bolagets 
fastställda finansiella mål.
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Fakturering, rörelseresultat och rörelsemarginal per division, Mkr 
Fakturering           Rörelseresultat Rörelsemarginal, %

2005 2004 2005 2004 2005 2004
Gunnebo Physical Security 2 682 2 543 170 171 6,3 6,7
Gunnebo Integrated Security  1 997 2 014 125 176 6,3 8,7
Gunnebo Perimeter Security  1 537 1 275 80 54 5,2 4,2
Gunnebo Asia Pacific  369 346 -4 20 -1,1 5,8
Jämförelsestörande poster – – -205 -204 – –
Koncerngemensamma poster -108 -92 -63 -53 – –
Kvarvarande verksamhet 
totalt 6 477 6 086 103 164 1,6 2,7
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Verksamheten under 2005
Gunnebo Physical Security har under verksam-
hetsåret 2005 bedrivit utveckling, tillverkning och 
marknadsföring inom:
■  Secure Storage (säker förvaring av kontanter 

och värdesaker)
■  Bank Automation (bankautomation)
■  Retail Security & Cash handling (detaljhandels-

säkerhet och säker kontanthantering)
Marknaderna för divisionens produkter har 

utvecklats svagt i Tyskland, Holland och Frank-
rike, medan Storbritannien haft en fortsatt god 
utveckling. Bland agentmarknaderna har speciellt 
flera marknader i Mellanöstern utvecklats mycket 
starkt men även marknaderna i norra Afrika och 
Ryssland har haft en fortsatt bra utveckling.

Secure Storage – säker förvaring av 
kontanter och värdesaker
Genom ett stort antal förvärv har Gunnebo 
uppnått en marknadsledande position inom Säker 
Förvaring  – Secure Storage – och då speciellt för 
traditionella bankprodukter som högsäkerhetsklas-
sade skåp, bankvalv och bankfack.

Efter flera år av vikande efterfrågan har under 
årets senare del efterfrågan på traditionella bank-
produkter som valv, valvdörrar och högsäkerhets-
klassade skåp stabiliserats på en lägre nivå medan 
efterfrågan på valv och valvdörrar till Mellanöstern 
ökat kraftigt. 

Den under 2004 lanserade nya serien av brand-
skyddande skåp har fått ett bra mottagande med 
betydande ökningar av marknadsandelen för hög-
säkerhetsklassade brandskyddande skåp.

SecureLine är divisionens varumärke för skåp 
med lägre säkerhetsklasser som riktar sig till SoHo-
segmentet (Small Office Home Office).

Stängningen av divisionens fabrik i Sarregu-
emines i Frankrike slutfördes i mitten av året och 
tillverkningen flyttades till divisionens fabriker i 
Bazancourt i Frankrike respektive till Granollers i 

Spanien. I slutet av året stängdes en mindre fabrik i 
Barrie, Kanada. 

Bank Automation – effektiv och säker 
automatiserad kontanthantering
Marknaden för automatiserade banktjänster som 
insättnings- och uttagsautomater, myntrulleauto-
mater, automatiserade bankfackssystem, intelli-
genta serviceboxar och system för övrig automati-
serad kontanthantering har under året haft en god 
utveckling.

Gunnebo har när det gäller till exempel intel-
ligenta serviceboxar och myntrulleautomater en 
marknadsledande position i Europa. Tack vare ett 
nära samarbete med Europas ledande banker har 
Gunnebo erhållit flera betydande order inom bank-
automation. Ett exempel är Rabobank i Neder-
länderna som Gunnebo inlett ett nära samarbete 
med när det gäller uppgradering, nyinstallation 
och service av en ny generation serviceboxar. Den 
nya generationen serviceboxar förbättrar servi-
cen avsevärt för bankens kunder genom att det 
möjliggör att de deponerade pengarna dygnet runt 
omedelbart sätts in på kundens konto. Den nya 
intelligenta serviceboxen har rönt ett stort intresse 
och förhandlingar med banker i flera länder i 
Europa pågår.

Ett annat exempel på Gunnebos förmåga att 
erbjuda ett komplett utbud av säkerhetsprodukter 
för självbetjäning av kontanter är en större order 
till BNPP Banque de National de Paris, avseende 
myntrulleautomater. 

Effektiva system för säker kontanthante-
ring och varularm
Utvecklingen mot att kontanter i allt större ut-
sträckning förs över från bankernas traditionella 
verksamhet till automatiserade system samt till 
detaljhandeln fortsätter.  

Detaljhandeln visar kontinuerligt ökat intresse 
för integrerade säkerhetslösningar som en följd av 

Gunnebo Physical Security
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Torbjörn Browall,
Divisionschef Gunnebo 
Physical Security

GUNNEBO PHYSICAL SECURITY 2005 2004  2003 
Fakturering, Mkr  2 682 2 543  2 618  
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr 170  171  209  
Rörelseresultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr  124 54  209  
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %  6,3 6,7  8,0  
Avkastning på operativt kapital
exkl. jämförelsestörande poster, % 17  19  23 
Investeringar, Mkr  37 70  74 
Antal anställda 2 446  2 633  2 689



utvecklingen mot fler rån och stölder. Ett krav på 
lösningarna är att de kan kombinera höga kontant- 
och varuflöden med hög säkerhet.

Det under slutet av 2004 förvärvade varularms-
företaget Gateway Security AB har utvecklats 
mycket bra med betydande order till bland annat 
Storbritannien, Sverige, Brasilien och Ryssland.

Gateway utgör tillsammans med det helt slutna 
kontanthanteringssystemet SafePayTM samt kon-
cernens övriga produktutbud som larm, CCTV-
system och tillträdeskontroll ett mer omfattande 
utbud av säkerhetslösningar för detaljhandeln.

SafePay har under slutet av året kommit upp 
i en utleveranstakt på 1 000 enheter per år, vilket 
också innebär break-even-volym. SafePay har 
framförallt haft marknadsframgångar i Sverige, 
Norge och Tyskland. Exempel på betydande order 
eller avtal är SafePay till samtliga ICA Maxi-bu-
tiker i Norge samt ramavtal med COOP, Statoil 
i Sverige, Norge och Danmark samt Bauhaus i 
Sverige.

I Tyskland levereras SafePay bland annat till 
Metro-kedjans olika butiker och då företrädesvis 
till självbetjäningskassor.

SafePay levereras i allt större omfattning med 
den intelligenta deponeringskassetten (IDU) och 
en tömningsenhet inbyggd i inbrottsskyddande sä-
kerhetsskåp (CTU), vilket gör SafePay till det enda 
på marknaden förekommande helt slutna kontant-
hanteringssystemet.

Konkurrenter
Gunnebo har en klart marknadsledande ställ-
ning inom högsäkerhetsklassade brand- och in-
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Försäljning 
per produktområde

Försäljning 
per marknad

brottsskyddande skåp. Konkurrensen utgörs främst 
av privatägda regionala tillverkare som exempelvis 
tyska Format och Lampertz/Sistec, skandinaviska 
Robur och Håbeco, SMP och Dudley från Stor-
britannien, Conforti från Italien samt Ferrimax 
och Bausa från Spanien. Inom bankautomation 
utgörs konkurrenterna av internationella aktörer 
såsom NCR, De la Rue, Diebold och Wincor-Nix-
dorf. Inom varularm är det främst de amerikanska 
bolagen Sensormatic och Checkpoint som utgör 
huvudkonkurrenterna och inom säker kontanthan-
tering för detaljhandeln är svenska Cashguard den 
främsta konkurrenten.

Resultat 2005
Totalt har Gunnebo Physical Security efter en 
svagare inledning på året successivt uppnått ett 
förbättrat resultat till följd av ökade volymer och 
genomförda strukturförändringar, vilket givit en 
god rörelsemarginal under fjärde kvartalet. Totalt 
för året blev därmed resultatet före jämförelsestö-
rande poster i nivå med föregående år. 

Ny organisation
Gunnebo Physical Security är efter den 1 januari 
2006 uppdelat på  två Kompetenscenter: Säker 
Förvaring, Secure Storage,  och Säker Kontanthan-
tering, Cash Automation, när det gäller produkt- 
och processutveckling, design och tillverkning. 
Försäljningsbolagen samordnas i ett Kundcenter, 
så kallat Customer Centre, per land eller region.
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rer för val av kontant-
hanteringssystem var 
bland annat myntskålen 
och sedelenheten med 
äkthetsverifiering.



Verksamheten under 2005
Gunnebo Integrated Security är ett av de ledande 
företagen i Sydeuropa inom elektronisk säkerhet 
och ett av de fem största inom passagekontroll-
system i Europa. Verksamheten inom elektronisk 
säkerhet är i första hand koncentrerad till Syd- och 
Mellaneuropa med cirka 40 procent av kunderna 
inom bank- och finanssektorn.

Dessutom har divisionen ett antal övervak-
nings- och larmcentraler i Frankrike, Spanien och 
Portugal med full servicekapacitet dygnet runt.

Orderingången har för divisionen som helhet 
haft en god utveckling. Under året har elektro-
niska säkerhetssystem utvecklats positivt i Spa-
nien medan marknaden till främst banksektorn 
i framförallt Frankrike, Italien och Portugal har 
blivit mera konkurrensutsatt, vilket inneburit viss 
volymminskning. 

Trots detta har under året betydande order teck-
nats med flera ledande franska och spanska banker. 
Till stor del har de i volym minskande bankaffä-
rerna kunnat kompenseras med order till logis-
tikcentra, kemisk industri, fängelser, flygplatser, 
hotell, kasinon och till kunder inom den offentliga 
sektorn. Exempel på den växande serviceverksam-
heten inom ramen för anläggningsservice, så kallad 
”Facility Management”, är flera nya serviceavtal 
inom den offentliga och privata sektorn.

Gunnebo utvecklade under 2004 system för 
nyckelfärdiga säkerhetslösningar som omfattade 
såväl elektroniska som mekatroniska lösningar. 
Denna satsning har under 2005 fortsatt och inrik-
tats mot att definiera säkerhetsbehoven, utveckla 
system, tillverka eller köpa in komponenter samt 
installera och serva kompletta säkerhetssystem. 
Affärsmodellen benämns Facility Management, 
och  innebär att hela kedjan av säkerhetstjänster 
utförs inklusive övervakning. För kunden innebär 
det bland annat att de har endast en kontakt med 
Gunnebo. 

På produktsidan har larmsystemen Arcana och 

SMB fortsatt att utvecklas och kopplas allt oftare 
upp via Internetbaserade protokoll. Fördelen för 
till exempel bankerna är att de snabbare och säk-
rare kan agera vid hotfulla incidenter.

Elektroniska säkerhetssystem 
Elektronisk säkerhet har under året fokuserat på 
en mer kundorienterad organisation med kostnads-
kontroll, förbättrad kvalitetsnivå samt ett standar-
diserat produktsortiment. Denna organisation har 
varit framgångsrik i till exempel Spanien.

Utvecklingen av RFID-tekniken (Radio Fre-
quency Identification) har under året samordnats 
med bland annat den RFID-teknik som det för-
värvade varularmsbolaget Gateway framgångsrikt 
utvecklat.  

Passagekontroll, skott- och bombsäkra 
miljöer
Gunnebo är genom sitt breda produktsortiment 
av skott- och bombsäkra glas i stål- och alumini-
umprofiler marknadsledare i Europa inom denna 
typ av antiterroristprodukter. 

Ritzenthalers verksamhet med kompletta 
mobila bankkontor som hyrs ut när till exempel ett 
bankkontor skall moderniseras har varit fram-
gångsrik.

Ritzenthaler bygger och hyr ut två typer av 
mobila kontor – de som är skottsäkra och de som 
kan stå emot fysiska attacker. Båda modellerna är 
komplett utrustade med kassadiskar, skottsäkra 
fönster, larm, värdeskåp och överfallsskärmar. Om 
kunden så önskar kan de även innehålla uttagsau-
tomater och serviceboxar.

Gunnebo Entrance Control
Inom området tillträdeskontrollsystem är Gunnebo 
Entrance Control Europas ledande leverantör. 
Verksamheten har under året haft en mycket hög 
orderingång där marknadssegmenten ”Metro” och 
”Idrottsanläggningar” har utvecklats väl bland an-
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GUNNEBO INTEGRATED SECURITY 2005 2004  2003 
Fakturering, Mkr  1 997 2 014  1 945
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr  125 176  171 
Rörelseresultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr  92 156  171
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 6,3 8,7  8,8 
Avkastning på operativt kapital
exkl. jämförelsestörande poster, %  22 30 31
Investeringar, Mkr  34 34  32
Antal anställda  1 723 1 740  1 693 

Christian Selosse, 
Divisionschef Gunnebo 
Integrated Security



nat med order till tunnelbanemyndigheterna i New 
Dehli, Taipei och Singapore. I slutet av året teck-
nades inom Metrosegmentet betydande order till 
Kina och Colombia samt i Sydeuropa till Toulouse 
och Barcelona. 

Gunnebo Entrance Controls nyligen lanserade 
produkt ImmSec, en unik immigrationssluss för 
automatiserad passagekontroll, har tagits väl emot 
på marknaden. Flera testinstallationer pågår och 
i slutet av året tecknades till exempel en order 
avseende leverans av ImmSec till fem flygplatser i 
England. 

Marknad och konkurrenter
Gunnebo Integrated Security är marknadsledare 
inom banksäkerhet i Frankrike och Spanien samt 
har en stark ställning inom marknadssegmentet i 
övriga delar av södra Europa.

Inköparna hos banker, finansinstitut, kraftsta-
tioner, petrokemisk industri, flygplatser, hamnar 
och offentliga myndigheter är idag allt oftare 
ingenjörer med kompetens inom IT-området. Även 
arkitekter och säkerhetskonsulter, som på ett tidigt 
projekteringsstadium har till uppgift att bevaka att 
den färdiga anläggningen får ett komplett säker-
hetssystem, utgör viktiga kundgrupper.

En annan viktig kundgrupp är offentliga 
myndigheter med höga krav på driftsäkra och kost-
nadseffektiva tillträdessystem för miljöer med stor 
omsättning av människor. 
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De största konkurrenterna på den europeiska 
marknaden utgörs av amerikanska Tyco och Uni-
ted Technology (Chubb Security), tyska Siemens 
Buildings Technologies och svenska Securitas. 
Inom tillträdeskontroll utgörs konkurrenterna 
främst av schweiziska Kaba, tyska Magnetic Auto-
control, belgiska Automatic Systems, holländska 
Boon Edam samt amerikanska Horton.

Dessutom finns många mindre och lokala före-
tag som endast bearbetar vissa marknadsavsnitt.

Resultat 2005
Elektronisk säkerhet har under året varit utsatt för 
viss prispress. Dessutom har några av divisionens 
bolag inom verksamhetsområdena säkerhetsslussar 
och skottsäkra glaspartier haft betydande lönsam-
hetsproblem främst till följd av vikande försäljning. 
Kapaciteten vid dessa enheter har under året an-
passats till de lägre volymerna. Det totala resultatet 
för divisionen har därmed blivit lägre än föregå-
ende år trots en förbättring i slutet av året. 

Ny organisation
Gunnebo Integrated Security är efter den 1 januari 
2006 uppdelat på två Kompetenscenter Electronic 
Security och Entrance Control när det gäller pro-
dukt- och processutveckling, design, tillverkning 
eller annan försörjning. Försäljningsbolagen sam-
ordnas i ett Customer Centre per land eller region. 

Gunnebo Entrance 
Control har installerat 
säkerhetskaruseller 
och säkerhetsslussar 
hos Rikspolisstyrelsen 
i Stockholm. Slussarna 
tillgodoser behovet av 
hög säkerhet i kombi-
nation med en effektiv 
hantering av den stora 
genomströmningen av 
folk. De rymliga säker-
hetsslussarna underlät-
tar bland annat inpasse-
ring för rullstolsburna.

Försäljning 
per produktområde

Försäljning 
per marknad

50%

Electronic Security

23%

Entrance Control

12%

Interlocking Doors

7%

Integrated Safes Activities

5%

Enclosure Security

3%

Monitoring

42%

Frankrike

25%

Spanien

9%

Storbritannien

6%

Italien

18%

Övriga



Gunnebo Perimeter Protection

Verksamheten under 2005
Gunnebo Perimeter Protection är en av norra 
Europas ledande leverantörer av yttre områdes-
skydd. Affärsidén är att tillsammans med kunden 
projektera yttre områdesskydd som ger en optimal 
säkerhetslösning, vilket innefattar systemlösning, 
installation och efterföljande service.

Gunnebo Perimeter Protection har efter en 
normalt säsongsmässig svag efterfrågan under 
inledningen av året haft ett starkare andra halvår. 
Försäljningen i norra Europa har fortsatt på en 
god nivå med betydande order på yttre högsä-
kerhetsskydd till flygplatser, fängelser, militära 
anläggningar, processindustri och till högsäker-
hetsklassade offentliga myndigheter. 

Även Gunnebo Perimeter Protections produk-
ter för ökad trafiksäkerhet i framförallt Skandina-
vien har haft en bra tillväxt.

Marknaderna i Centraleuropa har utvecklats 
betydligt svagare – speciellt den tyska marknaden 
som karakteriseras av minskande volymer och 
betydande prispress. 

Marknaden i Storbritannien har utvecklats väl 
med ett antal order av antiterroristprodukter till 
bland annat ambassader och konsulat.

Internationell försäljning av antiterroristpro-
dukter har haft en fortsatt bra utveckling med 
order till bland annat Mellanöstern, Ungern och 
Indien. 

Inom Gunnebo Perimeter Protections produkt-
program bedöms framför allt antiterroristproduk-
terna i form av svetsade stängsel, hydrauliska pol-
lare, däckförstörare, och vägspärrar få en fortsatt 
god efterfrågan. 

Stängningen av Elkostas fabrik i Salzgitter, 
Tyskland, som förvärvades i april 2004, slutfördes 
under fjärde kvartalet 2005. Tillverkningen har 
flyttats till divisionens närbelägna fabrik i Salzkot-
ten. 

Under slutet av året inleddes förhandlingar om 
att stänga tillverkningen vid fabriken i Ödeborg, 
Sverige.

I början av 2005 förvärvades samtliga aktier i 
det franska bolaget Eurofence. Förvärvet stärker 
marknadspositionen i Frankrike väsentligt och till-
för ett delvis nytt produktsortiment inom svetsade 
stängsel.

Viktiga kundsegment för Eurofence är industri-
er, transportföretag, försvarsanläggningar, hamnar, 
flygplatser, fängelser, logistikcentra samt kraftgene-
rerings- och telekommunikationsanläggningar. 

Marknaden och konkurrenter
Marknaden för yttre områdesskydd med krav på 
hög säkerhet bedöms få en fortsatt stark efterfrå-
gan, medan marknaderna för traditionella grind- 
och stängselprodukter, till exempel flätade stängsel 
minskar. 

Den europeiska marknaden för yttre områ-
desskydd beräknas uppgå till drygt 10 miljarder 
kronor.

Gunnebo Perimeter Protection har en mark-
nadsandel på cirka 10 procent i Europa. I Norden 
är Gunnebo Perimeter Protection klar marknads-
ledare. 

Främsta konkurrenter på Europamarknaden 
med internationell täckning är CRH Fencing and 
Security, Dirickx och Bekaert Fencing. Därutöver 
finns ett stort antal mindre lokala konkurrenter.

EntraSec och EntraLight
EntraSec är en motoriserad skjutgrind som genom 
sin lätta aluminiumkonstruktion och låga frik-
tion vid rörelse har en god driftsäkerhet och lång 
livslängd och har under året haft en mycket god 
försäljningsutveckling.

EntraSec uppfyller de europeiska säkerhetsnor-
merna och ger genom sitt patenterade och mo-
dulbaserade tillverkningskoncept ökad rationalitet 
och flexibilitet i produktförsörjningen.

Gunnebo Perimeter Security
Gunnebo Perimeter Security omfattar koncernens verksamhet för yttre och inre områdesskydd.
Divisionen består av de två affärsenheterna Gunnebo Perimeter Protection och Gunnebo Troax.
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GUNNEBO PERIMETER SECURITY 2005 2004  2003 
Fakturering, Mkr  1 537 1 275  1 038 
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr   80 54  28 
Rörelseresultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr  65 -11 28
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 5,2 4,2  2,7 
Avkastning på operativt kapital
exkl. jämförelsestörande poster, %  12 10  6 
Investeringar, Mkr  64 35  31 
Antal anställda 988 910  717 
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Philip Mozes,
Chef Gunnebo 
Perimeter Protection
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Försäljning 
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Gunnebo Perimeter 
Protection
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medan utvecklingen i Storbritannien och Spanien 
främst drivs av en god allmän industrikonjunktur. 

Lanseringen av RapidFix, ett flexibelt fästsys-
tem för enkel montering och demontering, har 
framgångsrikt fortsatt. Systemet, som uppfyller 
europeiska säkerhetsnormer, har en stor mark-
nadspotential inom framförallt bil- och robotindu-
strin samt för olika maskinbyggare. Fördelarna är 
framförallt möjligheten att montera maskinskyd-
den närmare maskinutrustningen och på så sätt 
använda utrymmet mer effektivt, samt förkorta 
monterings- och demonteringstiderna vid såväl 
planerade som oplanerade driftsstopp.

Gunnebo Troax har under året bland annat tack 
vare det unika RapidFix-systemet kunnat erövra 
marknadsandelar. Större affärer under året har 
varit maskinskydd till bilindustrin, bagageskydd till 
Heathrows nya terminal i London samt säkra för-
råd till höghuset Turning Torso i Malmö.

Konkurrenter
Gunnebo Troax har en dominerande ställning på 
den europeiska marknaden.  

Konkurrenterna på denna fragmenterade mark-
nad består främst av mindre, lokala aktörer som 
verkar på geografiskt avgränsade marknader samt 
ett fåtal europeiska större konkurrenter.

Resultat 2005
Resultatet har förbättrats något, trots att igång-
körningskostnader i samband med gjorda investe-
ringar har medfört en del produktionsstörningar 
och merkostnader. 

Framtiden
De investeringar och satsningar på ständiga 
förbättringar som genomförts ger en effektiv pro-
duktion och de nya, rationella logistiksystemen 
stärker divisionens konkurrenskraft. Produkt-
utvecklingen går mot ökad produktstandardisering 
med ett fåtal moduler, vilket ger fördelar i såväl 
produktionsflödena som en ökad kundflexibilitet.

Gunnebo Troax kommer tills vidare att drivas 
vidare som en enhet med egen produktförsörjning 
och egna säljbolag. 
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Även EntraLight– en grind i aluminium men i 
ett enklare utförande än EntraSec har tagits emot 
väl på marknaden. 

Resultat 2005
Gunnebo Perimeter Protection har uppnått ett 
bättre rörelseresultat än föregående år främst tack 
vare förvärvet av Eurofence, som under året haft en 
god resultatutveckling. Verksamheten i Norden har 
också haft en fortsatt god resultatutveckling medan 
Tyskland varit fortsatt svagt. 

Ny organisation
Gunnebo Perimeter Protection är efter den 1 
januari 2006 uppdelat på dels Competence Centre 
Outdoor Perimeter Security när det gäller produkt- 
och processutveckling, design, tillverkning och 
annan försörjning dels Customer Centres när det 
gäller marknadsföring, försäljning, installation och 
service.

Gunnebo Troax
Verksamheten under 2005
Gunnebo Troax är Europas ledande leverantör av 
produkter och systemlösningar för inre områdes-
skydd.

Verksamheten är koncentrerad till tre olika 
kundområden
■ Automations- och robotindustrin: Maskinskydd 

till olika kundgrupper, från bilindustrin till små 
maskintillverkare

■ Materialhantering och logistik: Säkerhetsväg-
gar av nätpaneler för logistikcentra, lager, 
materialhantering och hyllplanstillverkare

■ Byggindustrin och säkra förråd: Nätbaserade 
säkra förråds- och garageväggar till byggindu-
strin och fastighetsägare

Under året har kompletterande investeringar 
i en ny automatisk svetsrobot samt robotisering i 
lackanläggningen genomförts.

Det omfattande investeringsprogrammet 
tillsammans med lanseringen av ett helt nytt 
produktprogram har medfört rationellare flöden 
genom fabriken i Hillerstorp samt väsentligt för-
bättrade logistiksystem. Detta har sammantaget 
givet ett förbättrat produktutbud och service till 
Gunnebo Troax slutkunder.

Det nya produktprogrammet som under året 
lanserats på samtliga marknader har inneburit att 
cirka 160 standardvarianter har kunnat reduceras 
till cirka 90.

Gunnebo Troax har under de senaste åren 
förvandlats från en verkstadsindustri med låg me-
kaniseringsgrad till en högeffektiv, strömlinjefor-
mad och flödesoptimerad processindustri.

Samtliga marknader utom Schweiz, Österrike 
och Belgien har utvecklats väl. Utvecklingen i Nor-
den är främst relaterad till en stark byggkonjunktur 
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Stefan Andersson,
Chef Gunnebo Troax
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För att koordinera Gunnebos hela säkerhetsutbud i 
Asien och Stillahavsområdet samlades all verksam-
het – utom tillverkningen vid Gunnebos fabrik i Ja-
karta, Indonesien – i Gunnebo Asia Pacific per den 
1 januari 2004. Divisionen har sedan dess fortsatt 
uppbyggnaden av en komplett säkerhetsdivision 
och lokaliserat huvudkontoret till Singapore. Tack 
vare snabbt växande ekonomier och ett ökande 
välstånd i flera av regionens länder har säkerhets-
frågorna allt mer kommit i fokus. Dessutom har 
ökande produktivitet och en lång tradition av spa-
rande ytterligare bidragit till att det finns utrymme 
för en ökad konsumtion. En ökad medvetenhet 
kring säkerhetsrisker och en ökad vilja att inves-
tera i säkerhet, både bland företag och offentliga 
institutioner samt hos privatpersoner, innebär en 
tillväxt på cirka 10 procent inom säkerhet.

Huvuddelen av verksamheten utgörs av Gun-
nebos bolag i Indien och Indonesien. 

Under året har en ny strategi för divisionen ar-
betats fram vilket bland annat kommer till uttryck 
i förändringar av divisionsnamnet till Gunnebo 
Indian Ocean Rim samt att fabriken i Jakarta i 
Indonesien har överförs till regionen Indian Ocean 
Rim per den 1 januari 2006.  

För att tillväxten i den nya regionen skall ske 
fokuserat har ett antal prioriterade länder och 
marknader definierats.

Dessa marknader är Indien och Indonesien där 
divisionen har en mycket bra marknadsposition, 
samt länder som gränsar till Indiska Oceanen, där 
marknadssatsningar kommer att göras. Den för-
ändrade geografiska expansionsstrategin innebär 
följaktligen att Gunnebo kortsiktigt inte kommer 
att investera i marknader som till exempel Kina, 
Japan, Korea och Taiwan. 

Indien
Utvecklingen av traditionella säkerhetsprodukter 
till banksektorn i Indien har haft en fortsatt stabil 
utveckling, även om kraftiga översvämningar i 

framförallt Mumbai och Chennai under mitten av 
året dämpat efterfrågan något.

En större order avseende fysisk säkerhet till 
Deutsche Bank, som har öppnat sju kontor i större 
indiska städer, tecknades under året. 

Fabriken i Mumbai stängdes i mars 2005 och 
avyttringen av fastigheten har fördröjts på grund av 
tillståndsfrågor för nybyggnation för detta område 
i Mumbai. 

Marknaden för portabla brandsläckare har på 
grund av ökande konkurrens från ett stort antal 
lokala tillverkare med lågpriserbjudande utvecklas 
svagare. Även utvecklingen inom brandskyddsin-
stallationer har varit svag, främst på grund av att 
större projekt skjutits på framtiden. Mot slutet av 
året erhölls en större order på brandskydd till ett 
kolkraftverk i Punjab. Ordern omfattar bland annat 
pumpar, rörledningar, sprinklersystem, detektorer 
och larmsystem på hela anläggningen till ett värde 
av cirka 20 Mkr. 

Indonesien 
I Indonesien har utvecklingen varit god för både 
fysiska säkerhetsprodukter och elektroniska säker-
hetssystem. Gunnebo är det ledande säkerhetsföre-
taget i Indonesien. Säkerhetsmarknaden är till stora 
delar oreglerad och med få formella säkerhetskrav 
från företagen och försäkringsbolagen. Gunnebo i 
Indonesien har tagit en aktiv roll när det gäller att 
införa olika standarder för säkerhetssystem. 

Inom brandskyddande övervakningssystem har 
Gunnebo Indonesien under året genomfört en serie 
installationer inom olje- och gasindustrin, gruvin-
dustrin och hos andra storföretag.

Divisionens viktigaste kundgrupper är bank- 
och finansföretag, industrier, kraftverk, detaljhan-
delskedjor, telekomoperatörer och IT-företag samt 
offentliga myndigheter och fängelser. Gunnebo 
kommer att satsa på att erbjuda dessa kunder 
alltmer totala säkerhetslösningar i form av ovan-
stående produktutbud kompletterat med yttre 

Gunnebo Asia Pacific

32 Förvaltningsberättelse
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GUNNEBO ASIA PACIFIC 2005 2004  2003 
Fakturering, Mkr  369 346  309 
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr  -4 20  13
Rörelseresultat inkl. jämförelsestörande poster, Mkr  -27 18  13 
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % -1,1 5,8  4,2
Avkastning på operativt kapital
exkl. jämförelsestörande poster, %   -3 14  8 
Investeringar, Mkr 5 7  9
Antal anställda  1 584 1 705  1 868 

Deepak Khetrapal,
Divisionschef Gunnebo 
Asia Pacific



områdesskydd, säkerhetsentréer, passagekontroll-
system, larmcentraler, bevakning samt installation 
och service.

Gunnebo har kontor i 26 indonesiska regioner 
och är representerat i nästintill samtliga större 
städer i Indonesien. Verksamheten under 2005 
har utvecklats bra med inga eller mycket små 
konsekvenser av de naturkatastrofer som drabbat 
regionen.

Gunnebo är klar marknadsledare med en över 
50-procentig marknadsandel när det gäller fysisk 
säkerhet, framförallt till den snabbt växande bank-
marknaden.

Säkerhetsmarknaden har efter en serie terrordåd 
kommit i fokus. Detta har inneburit ett väsentligt 
höjt medvetande kring säkerhet och ökade förfråg-
ningar om CCTV-utrustningar, skottsäkra fönster 
och glasdörrar, explosionsskydd för fönster, yttre 
områdesskydd – allt med högsäkerhetsprestanda 
för att stå emot terroristangrepp.

Resultat
Divisionen redovisar förlust under helåret beroende 
på ett mycket otillfredsställande resultat i Indien. 
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Bolaget i Indien har under fjärde kvartalet tvingats 
redovisa en kraftig förlust bland annat på grund av 
felaktiga vinstavräkningar och lagervärderingar, 
vilka delvis är hänförliga till tidigare perioder. 
Dessutom har försäljningen i slutet av året varit 
svag. Ledningsbyte har genomförts och åtgärdspro-
gram för att återställa lönsamheten har påbörjats.

I Indonesien har utvecklingen varit god. 
Australien har utvecklats bättre än tidigare men 

trots en stark avslutning på året visade verksamhe-
ten på helåret en mindre förlust. 

Ny organisation
Gunnebo Asia Pacific ombildas per den 1 januari 
2006 till att med egna bolag geografiskt omfatta 
länderna runt Indiska Oceanen och på dessa 
marknader ytterligare stärka marknadspositio-
nerna genom såväl organisk tillväxt som förvärv 
inom Gunnebos huvudsakliga kundgrupper; bank, 
detaljhandeln och anläggningar i behov av hög 
säkerhet för yttre och inre områdesskydd. 

Försäljning 
per produktområde

Försäljning 
per marknad
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Gunnebo har sålt och 
installerat 40 SpeedStile 
till Singapore Manage-
ment University. Syste-
met försäkrar att enbart 
personal och de 5 000 
studenterna har tillträde 
till lokalerna.  

Peoples Bank of China är en av de största kunderna 
för Gunnebo Asia Pacific’s säljbolag i Singapore. 
Gunnebo har bland annat levererat och installerat 
högsäkerhetsklassade skåp, valvdörrar och bankfack 
på flera av bankens kontor.

Gunnebo Australien har installerat bland annat metalldetek-
torer, enpersonsslussar och skottsäkert glas vid ingången 
till fängelset South Wales Corrective Services. Installatio-
nen ökar säkerheten vid ingången till fängelset, vilket även 
medför ökad säkerhet för personalen som jobbar där.



Miljöarbetet – en naturlig del 
av verksamheten
Koncernens miljöarbete inriktas mot att bidra till 
en långsiktig, hållbar utveckling. Vägledande för 
arbetet är bland annat Gunnebos miljöpolicy och 
de etiska regler som fastställts. I dessa dokument 
betonas alla medarbetares ansvar att värna om 
miljön. Där slås också fast att miljöarbetet skall 
bedrivas med en hög målsättning där efterlevnad av 
nationell och internationell lagstiftning inom miljö-
området skall betraktas som en miniminivå.

Ett viktigt verktyg i miljöarbetet är de miljöled-
ningssystem som införs vid Gunnebos tillverkande 
och monterande enheter. Vid dessa enheter finns 
miljösamordnare som bland annat ansvarar för 
en årlig rapportering avseende den egna enhetens 
miljöprestanda samt en redovisning av hur arbetet 
med lokala miljömål fortskrider.

Under 2005 har ett flertal miljöutbildningar 
genomförts. Utbildningarna har i flera fall även 
innehållit praktiska övningar avseende åtgärder vid 
brand och eventuella miljöincidenter. I samband 
med införande av miljöledningssystem sker en 
grundutbildning av hela personalen.

Inom produktutvecklingen strävar Gunnebo 
efter att ge produkterna en lång livslängd och att 
utforma dem så att de under sin användning ger en 
så liten påverkan på miljön som möjligt. När pro-
dukterna inte längre används är målsättningen att 
de skall vara anpassade för en effektiv återvinning 
av material och återanvändning av komponenter. 

Miljöledningssystem
– Gunnebo satsar på ISO 14001 
Miljöledningssystem utgör en viktig del av miljö-
arbete. Genom att införa ledningssystem säker-
ställs ett strukturerat arbete och möjligheterna till 
uppföljning av den egna miljöpåverkan ökar. Den 
internationella standarden ISO 14001 ställer bland 
annat krav på att miljömål och lämpliga handlings-
program upprättas. Detta leder till effektiviseringar 
och ständiga förbättringar. Ett annat krav gäller 
interna revisioner vilka bidrar till att ledningssyste-
men både underhålls och förbättras. 

För kunderna utgör de återkommande externa 
revisionerna, genomförda av nationella certifie-
ringsorgan, en garanti för att Gunnebos verksam-
het följer gällande lagstiftning och att koncernen 
bedriver ett ansvarsfullt miljöarbete.

Under 2005 har ytterligare två enheter granskats 
och certifierats enligt ISO 14001. Totalt är nu elva 
av Gunnebos anläggningar certifierade:

■ I juni månad certifierades Gunnebo Protections 
anläggning i Ödeborg av Lloyds Register Qua-
lity Assurance.

■ Miljöledningssystemet vid Gunnebo Troax 
tillverkningsenhet i engelska Kingswinford certi-
fierades i oktober av SGS. 
Gunnebos tillverkning sker nu till helt övervä-

gande del vid anläggningar som infört och certi-
fierat miljöledningssystem. I den följande tabellen 
redovisas certifierade anläggningar samt planerad 
tid för certifiering av de enheter som återstår.

Gunnebo och miljön
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Miljöpolicy
Verksamheten inom 
Gunnebokoncernen skall 
präglas av en helhetssyn 
där miljöhänsyn utgör en 
viktig del. Vi skall i det 
dagliga arbetet värna om 
god hälsa, fortlöpande 
förbättra vårt miljöarbete, 
minimera miljöpåverkan 
från verksamheten samt 
hushålla med resurser.

Detta innebär att:

■ Vi skall genom 
information och 
utbildning verka för att 
ansvarskänsla för mil-
jön finns hos samtliga 
medarbetare.

■ Vi skall bedriva vårt 
miljöarbete efter en 
hög målsättning där 
de krav som lagstift-
ning och myndigheter 
ställer på oss utgör 
minimikrav.

■ Vi skall noga beakta 
miljöfrågor vid utveck-
ling av nya produkter 
och tillverkningsmeto-
der.

■ Vi skall fortlöpande 
eftersträva förbättrat 
resursutnyttjande och 
minskad användning 
av farliga ämnen.

■ Vi skall visa stor öp-
penhet i miljöfrågor.

Kompetenscenter    Tillverkningsenhet          Certifiering

Secure Storage Granollers, Spanien 2004 
Doetinchem, Holland 1999 
Bazancourt, Frankrike 2002 
Mora, Sverige 2000

Outdoor
Perimeter Security Salzkotten, Tyskland Planerad  

2006
Doulevant 
le Chatêau, Frankrike Planerad  

2006 
Ödeborg, Sverige 2005

Indoor
Perimeter Security Hillerstorp, Sverige 1998

Kingswinford, 
Storbritannien 2005

Indian Ocean Rim Bekasi/Jakarta,
Indonesien 2003 
Halol, Indien Planerad  

2006 
Chennai, Indien Planerad  

2006
Kompetenscenter    Monteringsenhet            Certifiering

Cash Automation Markersdorf, Tyskland 2003 
Trier, Tyskland 2004

Electronic Security  Baldenheim, Frankrike 2004
Entrance Control Uckfield, Storbritannien Planerad  

2006
Lavis/Trento, Italien Planerad  

2007
Bedford, Storbritannien Planerad

2007 

Miljöprojekt 2005 – några exempel
Förbättringar av miljöarbetet sker dels i små steg 
där exempelvis rutiner förbättras, avfallshantering 
blir mer rationell och säker, energianvändning ef-
fektiviseras men också genom investeringar för att 
minska miljöpåverkan från koncernens anläggning-
ar och för att utnyttja energi och andra resurser 
så effektivt som möjligt. I det följande ges några 
exempel på genomförda projekt.



■ Vid anläggningen i Hillerstorp har ett system för 
belysningsstyrning installerats. Genom systemet 
beräknas energiförbrukningen minskas med 
cirka 200 MWh årligen. Under året har även 
en ny infiltrationsanläggning installerats vid 
anläggningen.

■ I Tyskland har Gunnebo Kubon under året 
installerat videokonferensutrustning vid anlägg-
ningarna i Trier och Markersdorf. Detta under-
lättar ytterligare möjligheterna till miljö- och 
kostnadseffektiva möten inom koncernen. 

■ I franska Bazancourt har ny utrustning för 
förvaring av farligt avfall införskaffats. Hante-
ringen av avfallet underlättas och blir säkrare 
genom den nya utrustningen.

■ I Doetinchem, Holland, har man under året 
installerat ny utrustning för omhändertagande 
av rökgaser från svetsning. Investeringen medför 
förbättringar för både arbetsmiljön och den 
yttre miljön.

Fem stjärnor för klimatarbetet
Gunnebokoncernen fick hedrande fem stjärnor av 
fem möjliga när försäkringsbolaget Folksam för 
nionde året i rad presenterade sitt klimatindex, 
vilket omfattar 270 bolag noterade på Stockholms-
börsen samt ett tiotal andra svenska storföretag. 
Granskningen omfattar företagens utsläppstrend, 
genomförda klimatåtgärder samt kvaliteten på re-
dovisningen av utsläpp från företagens verksamhet. 

Utsläppen av koldioxid från uppvärmning, proces-
ser och transporter skall särredovisas för samtliga 
verksamheter, inom och utom Sverige. Vidare skall 
de indirekta utsläppen genom företagens elförbruk-
ning redovisas.

När det gäller åtgärder för att minska utsläppen 
har det ökade användandet av videokonferenser 
uppmärksammats. Folksam har framhållit Gun-
nebo som det företag som ökat antalet videokon-
ferenser mest, från 250 till över 800 möten sedan 
föregående år.

Andra åtgärder är effektivare elanvändning och 
minskad bränsleförbrukning för uppvärmning. 
Sammantaget fick Gunnebo betyget MVG, mycket 
väl godkänt, för sitt klimatarbete.
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Gunnebos 
övergripande 
miljömål
Gunnebokoncernens 
miljömål anger de 
områden där Gunnebo i 
första hand vill förbättra 
miljöprestandan. De 
övergripande målen bryts 
ned till detaljerade mål, 
vilka skall uppnås genom 
lokala handlingsprogram. 

Detta är Gunnebo-
koncernens övergripande 
miljömål:

I. Reducera utsläppen till 
luft av flyktiga organiska 
ämnen till ett minimum.

II. Optimera använd-
ningen av energi i våra 
processer, byggnader 
samt gods- och person-
transporter.

III. Uppnå en effektiv 
användning av råmaterial 
och naturresurser. 

IV. Upprätthålla en ef-
fektiv källsortering och 
materialåtervinning så att 
vi kan minimera mängden 
avfall som inte återvinns. 

V. Etablera en strategi för 
produktutveckling som 
beaktar miljöaspekter 
såsom energiförbruk-
ning och användning av 
naturresurser under hela 
produktens livscykel.

VI. Införa miljölednings-
system, som uppfyller 
standarden ISO 14001, 
vid samtliga tillverkande 
enheter.

Anläggningar i Sverige med tillstånds- eller anmälningsplikt
I nedanstående tabell redovisas de svenska verksamheter som omfattas av krav på anmälan eller tillstånd.

Företag Prövnings- Miljöpåverkan sker genom 
plikt Utsläpp  Utsläpp Buller Kemiska Rest-

till luft till vatten produkter produkter
Gunnebo Troax AB, Hillerstorp Tillstånd X X                  X
Gunnebo Protection AB, Ödeborg Anmälan X X                  X
Rosengrens Produktion AB, Mora Tillstånd X X X
Gunnebo Industrier AB, Gunnebo* Tillstånd X X X X X
Gunnebo Industrier AB, Ramnäs* Anmälan X X
Gunnebo Industrier AB, Gemla* Tillstånd X X X
Gunnebo Industrier AB, Junsele* Tillstånd X
* Del av Gunnebo till och med den 13 juni  2005

Samtliga redovisade anläggningar har gällande tillstånd eller är anmälda till respektive tillsynsmyndighet.

Utsläpp av koldioxid i förhållande 
till omsättning
Ton CO2/Mkr
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0
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Ny organisation för ökad organisk tillväxt 
och lönsamhet
Med syfte att öka den organiska tillväxten, genom 
bland annat ökad integration mellan Gunnebos 
medarbetare och fokusering på de viktigaste kund-
grupperna, förbereddes under hösten/vintern 2005 
en omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 
2006. 

För att sammanföra Gunnebos olika säker-
hetslösningar i ett samlat utbud till respektive 
kundkategori kommer kunderna att betjänas av 
ett Kundcenter, så kallat ”Customer Centre”, per 
land i de länder där Gunnebo sedan tidigare har 
marknadsnärvaro med egna bolag. Detta kommer 
att innebära att antalet bolag halveras. System- och 
produktutveckling, tillverkning och annan försörj-
ning samt logistik kommer att ledas från sex Kom-
petenscenter,  så kallade ”Competence Centres”. 

Under hösten har samtliga ledningsgrupper i 
såväl Customer- som Competence Centres tillsatts, 
med i huvudsak interna kandidater. Dessutom fick 
samtliga medarbetare besked om sin nya tillhörig-
het innan den nya organisationen trädde i kraft den 
1 januari 2006.

Samtliga cirka 120 chefer i den nya organisa-
tionen har erhållit nya och harmoniserade anställ-
ningskontrakt. 

Internationell kompetensutveckling
Gunnebos globala närvaro innebär möjligheter till 
internationella kontakter vilket är stimulerande och 
utmanande. Det innebär att många medarbetare är 
med och fattar viktiga beslut, men även att arbets-
uppgifterna blir bredare och mer kvalificerade.

Samtidigt har behovet av kvalificerade che-
fer med internationell erfarenhet blivit allt mer 
påtagligt. Mot denna bakgrund startades Gunnebo 
Academy för fyra år sedan. Syftet är att erbjuda 
dagens och morgondagens chefer ett utbildnings-
program som dels är kompetenshöjande, dels ökar 
samarbetet över gränserna. Genom att Gunnebo 
Academy har lyckats engagera en mycket kom-
petent programansvarig, Michel Schlosser,  och 
som föreläsare till exempel Dipak Jain från North 
Western University och Kelloges College har 
utbildningen kunnat hålla en internationellt mycket 
hög standard. 

Under 2005 har 40 chefer utbildats inom ramen 
för Gunnebo Academy och planeringen för en fort-
sättning som innebär två utbildningsomgångar med 
40 deltagare i varje under 2006 har slutförts. Gun-
nebo Academy skall under 2006 primärt ha som 
syfte att stärka cheferna i den nya organisationen.

Totalt har 230 chefer genomgått Gunnebo 
Academy. 

Fackliga utbildningar
Under våren 2005 arrangerade Gunnebo en 
utbildning för fackliga styrelserepresentanter i de 
svenska bolagen. Utbildningen behandlade bland 
annat styrelsearbete, kommunikation, ekonomi, 
omvärldsanalys och personalfrågor. Syftet är att 
öka kompetensen hos de fackliga ledamöterna 
för att bättre kunna delta i olika beslut.

Unitech – långsiktig rekrytering
Gunnebo har under 2005 fortsatt sitt engage-
mang i Unitech – en sammanslutning av tekniska 
högskolor och ledande europeiska företag med 
syfte att bereda studenterna praktikplatser samt 
ge företagen möjlighet att identifiera och rekry-
tera framtidens ledare. Därigenom har ett 25-tal 
studenter fått välbehövlig praktik och erfarenhet 
och Gunnebo kunnat ta tillvara de studenter som 
erbjudits anställning.

Två internationella chefskonferenser
I samband med att styrelsen i augusti fattade be-
slut om att införa en ny och kundfokuserad orga-
nisation samlade ledningen 125 chefer från hela 
världen i Frankfurt, Tyskland för att informeras 
och diskutera förändringen. Därefter träffade 
ledningen EWC (European Works Council) i ett 
informationsmöte. I mitten av oktober samlades 
ett 40-tal utsedda Competence- och Customer 
Centre chefer för att diskutera och fintrimma den 
nya organisationen.

Jämställdhet och etiska regler
Gunnebos syn på jämställdhet präglas av att män 
och kvinnor har samma möjlighet till anställning, 
utveckling och befordran, samt att lön skall vara 
lika bedömd oavsett kön. I praktiken innebär 
detta att rekryteringen av kvinnor till Gunnebos 
chefskurser prioriteras. Även de långsiktiga re-
kryteringsprogrammen är inriktade mot att erhål-
la fler kvinnliga sökanden i syfte att åstadkomma 
en bättre balans mellan könen. Vid utgången av 
2005 var dock endast 3 procent av cheferna med 
personalansvar kvinnor. Samtidigt utgjorde kvin-
nor 14 procent av samtliga medarbetare.

Gunnebo har som krav att samtliga medar-
betare i sin dagliga verksamhet skall uppfylla de 
etiska reglerna, så kallade ”Code of Conducts”, 
som reglerar koncernens ansvar mot kunder, 
medarbetare, leverantörer och samhället. Gun-

Gunnebos medarbetare
Gunnebo har genom organisk tillväxt och ett 40-tal förvärv utvecklats till en global säkerhetskoncern med 6 700 med-
arbetare i 30 länder. Gunnebo har under året delat ut Gunnebo Industrier, med cirka 1 100 medarbetare, till Gunnebos 
aktieägare. 
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nebos etiska regler är baserade på FNs globala 
principer för avtal (Global Compact Principles) 
och OECDs riktlinjer för multinationella före-
tag. Genomgång och diskussion kring Gunnebos 
”Code of Conducts” utgjorde ett inslag vid chefs-
konferenserna.

Inom Europa samverkar Gunnebo med de 
anställdas representanter via Gunnebos European 
Works Council (EWC). Förutom ett årligt stor-
möte träffar EWCs arbetsgrupp representanter för 
företagsledningen regelbundet under året.

Marknadsmässiga villkor för ersättning
Gunnebo använder ett internationellt system för 
att säkerställa att medarbetarna erhåller marknads-
mässiga ersättningsvillkor i de länder där Gunnebo 
är närvarande.

Gunnebo strävar efter att behålla, utveckla och 
attrahera medarbetare. Med detta följer att ett 
flertal medarbetare flyttar till andra länder med 
andra förutsättningar. För att kunna behålla och 
attrahera duktiga medarbetare erbjuder Gunnebo 

marknadsmässiga villkor i alla de länder där Gun-
nebo finns representerade. 

Gunnebo är hela tiden uppdaterat om löner och 
villkor för att kunna vara ett attraktivt företag. 
Bland annat har en ny pensionspolicy implemente-
rats för koncernledningen under året.

Som en internationell koncern är Gunnebo 
inriktat på att  arbeta med en hög grad av intern-
rekrytering. Därav följer behov av en god suc-
cessionsplanering och uppföljning av de duktiga 
medarbetare som finns i organisationen.

Avancerad teknik
Förutom samarbetet med Unitech samarbetar 
Gunnebo med olika universitet och högskolor, 
både i Sverige och utomlands. Detta är viktigt för 
utvecklingen av avancerad ny teknik samt för att 
vidmakthålla en hög teknisk nivå för att kunna 
tillgodogöra sig nya tekniska innovationer. Dessa 
skall sedan omsättas i  framgångsrika affärer, 
vilket är viktigt för att stärka Gunnebos marknads-
positioner.

För att öka kompeten-
sen hos de fackliga le-
damöterna i de svenska 
bolagen anordnade 
Gunnebo under 2005 
en utbildning som 
bland annat omfattade 
styrelsearbete, kom-
munikation, ekonomi, 
omvärldsanalys och 
personalfrågor. 
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Under 2005 utbildades 
40 chefer under två 
veckor inom ramen för 
Gunnebo Academy. 
Under 2006 kommer 
ytterligare program att 
hållas med det primära 
syftet att stärka den nya 
organisationen.



Finansiell riskhantering
Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att 
långsiktigt minimera koncernens finansierings-
kostnad och att effektivt hantera och kontrollera 
koncernens finansiella risker.

Gunnebo är genom sin internationella verk-
samhet exponerat för finansiella risker till följd 
av förändringar i räntenivåer, valutakurser samt 
refinansierings- och motpartsförhållanden.

Organisation och verksamhet
Finansverksamheten i koncernen är centraliserad 
till dotterbolaget Gunnebo Treasury SA. Gun-
nebo Treasury svarar för koncernens huvudsakliga 
externa upplåning samt centraliserade likviditets- 
och valutariskhantering. Vidare fungerar bolaget 
som koncernens internbank och har till uppgift 
att stödja dotterbolagen med lån, placeringar och 
valutatransaktioner. Genom centraliseringen till-
varatas stordriftsfördelar och samordningseffekter 
inom det finansiella området. Vid sidan av detta  
svarar treasuryfunktionen även för det koncernge-
mensamma försäkringsprogrammet.

Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet 
med en av styrelsen fastställd finanspolicy, som reg-
lerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och 
inom vilka ramar internbanken och dotterbolagen 
får agera. De finansiella riskerna som omfattas av 
och regleras i finanspolicyn är följande:

■ Finansieringsrisk – Att finansiering saknas 
eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt.

■ Likviditetsrisk – Att ej ha tillgång till likvida 
medel eller outnyttjade kreditavtal för att full-
göra sina betalningsförpliktelser.

■ Ränterisk – Avser risken för resultat- och kas-
saflödespåverkan vid en varaktig förändring av 
marknadsräntorna.

■ Valutarisk – Påverkan i resultat och eget kapi-
tal till följd av valutakursförändringar.

■ Kredit- och motpartsrisker – Avser kredit-
risker mot kunder och finansiella motparter.

För mer detaljerad information om den finan-
siella riskhanteringen och redovisning av finansiella 
instrument se not 3 Finansiell riskhantering och 
finansiella instrument.

Valuta och ränteutveckling
Nedanstående diagram ger en femårsöversikt av 
utvecklingen i de valutor och räntor med störst 
påverkan på koncernens kassaflöde och resultat. 
Under 2005 har den svenska kronan  försvagats 
mot de flesta valutorna. Mot EUR har kronan 
försvagats från 9,01 vid årets början till 9,43 vid 
årets slut.

Under året sänktes den korta svenska mark-
nadsräntan (3 mån) med cirka 0,5 procentenheter, 
för att därefter stiga något mot slutet av året. Även 

Finansiell riskhantering 
och känslighetsanalys
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EUR-räntan steg något under slutet av året. CHF- 
räntan har stigit med cirka 0,25 procentenheter.

Gunnebos 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. I syfte att hantera 
dessa effekter säkrar koncernen valutariskerna 
inom ramen för finanspolicyn.

Finansiering
Gunnebo har avtalade kreditlöften om sammanlagt 
3 188 Mkr, därav var 1 607 Mkr utnyttjat vid årets 
slut. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen 
för skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad 
uppgår det kvarvarande disponibla kreditutrym-
met till drygt 1 000 Mkr. Den genomsnittliga 
löptiden för avtalade kreditlöften var 4,2 år (3,3) 
och garanterar Gunnebo lån till en viss bestämd 
marginal under avtalens löptid. Genomsnittsräntan 
i låneportföljen uppgick till 3,5 procent (3,3).

Under året har ett nytt 5-årigt syndikerat lån om 
200 MEUR tecknats. Lånet ersätter ett under 2003 
tecknat syndikerat lån på samma belopp. Vidare 
har ett förlagslån med 6 års löptid om 300 Mkr 
upptagits. Förlagslånet är legalt efterställt samtliga 
skulder inklusive övriga låneskulder. Lånet för-
stärker Gunnebos kapitalbas och ger en effektivare 
kapitalstruktur, vilket därigenom skapar ett ökat 
finansiellt handlingsutrymme. 

Försäkring
Gunnebo har ett koncerngemensamt försäkrings-
program, som bland annat innefattar ansvars-
försäkring, egendoms- och avbrottsförsäkring, 
transportförsäkring, VD och styrelseansvar samt 
förmögenhetsbrott.

Känslighetsanalys
Resultatet påverkas av förändringar i vissa för 
koncernen viktiga faktorer enligt nedan. Beräk-
ningen är gjord med utgångspunkt från koncernens 
struktur vid årets slut och med utgångspunkten att 
alla andra faktorer förblir oförändrade.

Försäljningspriser
En förändring av försäljningspriset med 1 procent 
påverkar intäkterna och rörelseresultatet med cirka 
65 Mkr.

Lönekostnader
En förändring av lönekostnaderna inklusive sociala 
avgifter med 1 procent påverkar rörelseresultatet 
med cirka 25 Mkr.

Stålpriser
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten 
i koncernen. Dessa inköp spänner över en stor 
mängd sorter och kvalitéer – med en differentierad 
prisutveckling som följd. En generell förändring av 
stålpriset med 10 procent ger en resultatpåverkan 
om cirka 25 Mkr för de därpå följande 12 måna-
derna. Därvid har ej eventuella långa fastpriskon-
trakt beaktats.

Valutor
En förändring av svenska kronans växelkurs mot 
EUR, GBP samt USD om 10 procent påverkar 
rörelseresultatet med sammanlagt cirka 60 Mkr. 
Därav hänförs cirka 30 Mkr till transaktionsex-
poneringen, terminssäkring obeaktat. Resterande 
cirka 30 Mkr är hänförligt till omräkningsexpone-
ringen. Med hänsyn tagen till den terminssäkring 
som fanns vid årsskiftet blir resultatpåverkan i 
transaktionsexponeringen marginell för den när-
maste 12-månadersperioden. Ovanstående diagram 
illustrerar resultatkänsligheten för respektive valuta 
vid en 10-procentig förändring av valutakurserna.

Räntekostnader
Baserat på den genomsnittliga räntebindningstiden 
i koncernens totala låneportfölj per årsskiftet skulle 
en samtidig förändring på 1 procentenhet i Gun-
nebos samtliga lånevalutor påverka resultatet med 
cirka 8 Mkr för de därpå följande 12 månaderna.
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Valutaflödesexponering

Baserat på ett beräknat nettoflöde för 2006
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Gunnebos omsättning och resultat har under den 
senaste femårsperioden främst påverkats av ett 
antal förvärv samt en begränsad organisk tillväxt. 
Under början av 2005 förvärvades det franska 
Eurofence med en omsättning på 220 Mkr och med 
135 medarbetare.

Mot bakgrund av att Gunnebo i mitten av 2005 

renodlade sin säkerhetsverksamhet genom att till 
aktieägarna vederlagsfritt dela ut Gunnebo Indu-
strier redovisas femårsöversikten på detta uppslag 
exklusive Gunnebo Industrier och på det följande 
uppslaget inklusive Gunnebo Industrier till och 
med det första kvartalet 2005. IFRS har tillämpats 
fr.o.m. 2004.

Flerårsöversikt 
Kvarvarande verksamhet

Resultaträkning, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Försäljningsintäkter 6 477 6 086 5 817  5 810 5 465
Kostnad för sålda varor  -4 380 -4 044 -3 870  -3 918  -3 753 
Bruttoresultat  2 097 2 042 1 947  1 892 1 712  
Jämförelsestörande poster  -205 -204 –  -1  11
Övriga rörelsekostnader -1 789 -1 674 -1 627  -1 609 -1 468  
Rörelseresultat  103 164 320 282 255 
Resultatandelar i intressebolag  – – –  – 5
Finansiella poster, netto  -70 -43 -38  -59  -78
Resultat efter finansiella poster   33 121 282 223 182 
Skatter  -130 -37 -59  -33 -44  
Minoritetens andel av årets resultat  – – – 1 1 
Årets resultat för kvarvarande verksamhet -97 84          223      191  139

Balansräkning, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Immateriella anläggningstillgångar  1 224 1 119 958 1 040  1 051 
Materiella anläggningstillgångar  744 676 647  674 712 
Finansiella anläggningstillgångar 219 164  76 123  125
Varulager  838 847 746  780 841 
Rörelsefordringar 1 639 1 690 1 517  1 577  1 623 
Likvida medel 169 172 198  342 267
Summa tillgångar  4 833 4 668 4 142  4 536  4 619

Eget kapital 1 208 1 383  1 476 1 345  1 228 
Minoritetsintresse  – – 2   3   4
Räntebärande avsättningar och skulder  1 950 1 521 1 150   1 536  1 677
Övriga avsättningar och skulder  1 675 1 764 1 514 1 652 1 710 
Summa eget kapital och skulder 4 833 4 668   4 142  4 536 4 619

Kassaflödesanalys, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -130 265 262 314 72 
Förändringar av rörelsekapital  152 -61 92  30 -3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  22 204  354 344 69 

Operativt kassaflöde, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Operativt kassaflöde exklusive strukturkostnader          325 282 399  382 291
Operativt kassaflöde inklusive strukturkostnader  136 209 312  328 114
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Nyckeltal exklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,4 14,1 13,0 10,6 10,0
Räntabilitet på eget kapital, % 12,8 19,4 16,3 16,0 12,0
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 6,8 7,9 8,5 7,9 7,8
Rörelsemarginal, % 4,8 6,0 5,5 4,9 4,5
Vinstmarginal, % 3,7 5,3 4,8 3,9 3,1

Nyckeltal inklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,7 6,6 13,0  10,6  10,4 
Räntabilitet på eget kapital, % -7,5 6,1  16,3 15,9 12,6  
Bruttomarginal, % 32,4      33,6  33,5 32,6  31,3
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 3,7 4,6 8,5 7,8 8,0 
Rörelsemarginal, % 1,6 2,7 5,5  4,9 4,7  
Vinstmarginal, % 0,5 2,0 4,8 3,8 3,3 
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,1 2,3  2,2  2,1 2,2
Soliditet, % 25 30 36 30  27 
Räntetäckningsgrad, ggr 1,5 3,8 3,9  4,1  3,1  
Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,0 0,6  0,9 1,1 

Aktiedata exklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Vinst per aktie före utspädning, kr 3:80 6:00 5:15 4:50 3:15
Vinst per aktie efter utspädning, kr 3:75 6:00 5:10 4:40 3:10

Aktiedata inklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Vinst per aktie före utspädning, kr -2:25 1:90 5:15 4:50 3:30
Vinst per aktie efter utspädning, kr -2:20 1:90 5:10 4:40 3:25
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 27:55 31:60 33:75 31:80 29:05
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 29:30 33:50 35:60 32:75 30:15
Kassaflöde per aktie, kr 0:50 4:60 8:10 7:80 1:55

Övriga uppgifter  2005  2004 2003  2002 2001 
Utlandsandel fakturering, % 94 94 94  94 94 
Orderingång, Mkr 6 658 6 035 5 829 5 945 5 469 
Sysselsatt kapital, Mkr* 3 158 2 864 2 579  2 762  2 786 
Nettolåneskuld, Mkr* 1 763 1 328 947   1 188  1 411 
Investeringar, Mkr 141 147 149  118  115 
Avskrivningar, Mkr  134 115 173 174   183
Varav avskrivningar på goodwill, Mkr – – 59   57  53 
Medelantal anställda  6 945 7 059 7 157 7 181  7 169
* Vid årets slut
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Denna flerårsöversikt avser Gunnebos verksamhet 
inklusive det till aktieägarna utdelade Gunnebo 
Industrier. Gunnebo Industrier ingår i 2005 års 
siffror till och med första kvartalet.

Resultaträkning, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Försäljningsintäkter 6 802 7 326 6 961  6 976  6 671
Kostnad för sålda varor  -4 613 -4 910 -4 680  -4 738  -4 604 
Bruttoresultat  2 189 2 416 2 281  2 238  2 067 
Jämförelsestörande poster  -205 -204 –  -1  11 
Övriga rörelsekostnader -1 862 - 1 947  -1 882  -1 876  -1 757 
Rörelseresultat  122 265 399  361  321 
Resultatandelar i intressebolag  – – – –  5
Finansiella poster, netto  -73 -60 -58  -81  -103
Resultat efter finansiella poster  49 205 341  280  223 
Skatter  -135 -64 -80  -51  -58  
Minoritetens andel av årets resultat  – – -1  –  – 
Årets resultat -86 141  260  229  165

Balansräkning, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Immateriella anläggningstillgångar  1 224 1 210 1 048  1 050  1 063 
Materiella anläggningstillgångar  744 1 021 1 011  1 041  1 087 
Finansiella anläggningstillgångar 219 169  81  131  137 
Varulager  838 1 195 1 061  1 090  1 185 
Rörelsefordringar 1 639 1 851 1 668  1 760  1 819 
Likvida medel 169 203  221  362  295 
Summa tillgångar  4 833 5 649 5 090  5 434  5 586

Eget kapital 1 208 1 759  1 870  1 646  1 513 
Minoritetsintresse  – – 6  6  7
Räntebärande avsättningar och skulder  1 950 1 931 1 541  1 957  2 179 
Övriga avsättningar och skulder  1 675 1 959 1 673  1 825  1 887 
Summa eget kapital och skulder 4 833 5 649  5 090  5 434  5 586

Kassaflödesanalys, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  -110 379 360  394  136 
Förändringar av rörelsekapital  106 -75 105  68  7 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 304 465  462  143 

Operativt kassaflöde, Mkr  2005  2004 2003  2002 2001 
Operativt kassaflöde exklusive strukturkostnader          298 386 500  501  348
Operativt kassaflöde inklusive strukturkostnader  109 313 413  444  170 

Flerårsöversikt 
Koncernen totalt inklusive Gunnebo Industrier
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Nyckeltal exklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,4 13,6 12,1 10,4 9,8
Räntabilitet på eget kapital, % 12,8 18,4 14,8 14,5 10,7
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 7,0 8,7 9,0 8,5 8,2
Rörelsemarginal, % 4,8 6,4 5,7 5,2 4,6
Vinstmarginal, % 3,7 5,6 4,9 4,0 3,2

Nyckeltal inklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,1 7,9 12,1  10,4  10,1 
Räntabilitet på eget kapital, % -6,2  8,0 14,8  14,5  11,1 
Bruttomarginal, % 32,2 33,0 32,8  32,1  31,0 
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 4,0 5,9  9,0  8,5  8,4 
Rörelsemarginal, % 1,8 3,6 5,7  5,2  4,8 
Vinstmarginal, % 0,7 2,8  4,9  4,0  3,3 
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,1  2,0  2,0  1,9  1,9 
Soliditet, % 25 31 37  30  27  
Räntetäckningsgrad, ggr 1,7 4,3 5,8  4,1  3,0  
Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,0 0,7  1,0  1,2 

Aktiedata exklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Vinst per aktie före utspädning, kr 4:05 7:35 6:00 5:40 3:75
Vinst per aktie efter utspädning, kr 4:00 7:30 5:95 5:30 3:70

Aktiedata inklusive jämförelsestörande poster 2005  2004 2003  2002 2001 
Vinst per aktie före utspädning, kr -1:95 3:20 6:00 5:40 3:90
Vinst per aktie efter utspädning, kr -1:95 3:20 5:95 5:30 3:85
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 27:55 40:15 42:70 38:80 35:70
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 29:30 41:75 44:20 39:55 36:55
Kassaflöde per aktie, kr -0:10 7:05 10:65 10:60 3:30

Övriga uppgifter  2005  2004 2003  2002 2001 
Utlandsandel fakturering, % 94 90  90  91  91 
Orderingång, Mkr 6 993 7 295  6 993  7 150  6 660 
Sysselsatt kapital, Mkr* 3 158 3 697  3 417  3 610  3 699 
Nettolåneskuld, Mkr* 1 763 1 702  1 309  1 581  1 872 
Investeringar, Mkr 154 181  198  168  173 
Avskrivningar, Mkr  147 165 228  229  237 
Varav avskrivningar på goodwill, Mkr – –  67  65  61 
Medelantal anställda  7 230 8 188 8 273  8 250  8 290
* Vid årets slut



Bruttomarginal: Bruttoresultat i procent av 
försäljningsintäkter.

Direktavkastning: Utdelning i förhållande till 
noteringskurs per den 31 december.

Eget kapital per aktie efter utspädning:
Eget kapital samt värdet av utestående tecknings-
optioner till teckningskurs dividerat med antal 
aktier efter utspädning.

Kapitalomsättningshastighet: Försäljnings-
intäkter i relation till genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den 
löpande verksamheten dividerat med antalet aktier 
efter utspädning.

Nettolåneskuld: Räntebärande avsättningar och 
skulder med avdrag för likvida medel samt räntebä-
rande fordringar.

Operativt kassaflöde: Kassaflöde från den 
löpande verksamheten efter investeringar, men före 
räntor och betald skatt.

P/E-tal: Noteringskurs per den 31 december di-
viderad med vinst per aktie efter utspädning.

Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter 
skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på operativt kapital: Rörelsere-
sultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 
exklusive goodwill och likvida medel.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelse-
resultat ökat med finansiella intäkter i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella 
poster med tillägg för räntekostnader dividerat med 
räntekostnaderna.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av 
försäljningsintäkter.

Skuldsättningsgrad: Nettolåneskulden divide-
rat med eget kapital.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslut-
ning.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad 
med räntefria avsättningar och skulder.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i 
procent av försäljningsintäkter.

Vinst per aktie efter utspädning: Resultat 
efter skatt dividerad med antal aktier efter utspäd-
ning.

Definitioner
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Summa avvecklad
Koncernens Avvecklad  och kvarvarande 

resultaträkning verksamhet* verksamhet
Mkr Not 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Försäljningsintäkter 5 6 477,3 6 085,8 324,7 1 239,8      6 802,0 7 325,6
Kostnad för sålda varor -4 380,9 -4 043,7 -232,3 -865,9 -4 613,2 -4 909,6

Bruttoresultat 2 096,4 2 042,1 92,4 373,9 2 188,8 2 416,0

Försäljningskostnader -1 017,4 -938,6 -48,9 -184,1 -1 066,3 -1 122,7
Administrationskostnader 31 -793,3 -758,3 -25,0 -91,2 -818,3 -849,5
Resultatandelar i intressebolag 7,0 0,4 - – 7,0 0,4
Övriga rörelseintäkter 6 15,1 29,7 0,4 2,5 15,5 32,2
Övriga rörelsekostnader 7 -205,1 -211,7 - – -205,1 -211,7

-1 993,7 -1 878,5 -73,5 -272,8 -2 067,2 -2 151,3
Rörelseresultat 5, 8, 27 102,7 163,6 18,9 101,1 121,6 264,7

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 5,1  2,4 0,6 3,0  5,7 5,4
Räntekostnader -63,7  -40,5 -4,9 -18,6 -68,6 -59,1
Övriga finansiella intäkter 4,5  12,6 2,3 0,6 6,8 13,2
Övriga finansiella kostnader -16,3  -17,2 -0,7 -2,5 -17,0 -19,7
Summa finansiella intäkter och kostnader -70,4 -42,7 -2,7 -17,5 -73,1 -60,2 

Resultat efter finansiella poster 32,3  120,9 16,2 83,6 48,5  204,5

Skatter 9 -129,9  -37,1 -4,8 -26,5 -134,7 -63,6
Årets resultat för kvarvarande verksamhet -97,6  83,8 11,4 57,1 -86,2  140,9

Årets resultat efter skatt för avvecklad verksamhet** 11,4 57,1
Årets resultat -86,2 140,9

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -86,0 139,9 
Minoritetsintresse -0,2 1,0 

-86,2 140,9 

Vinst per aktie före utspädning, kr 11 -1:95  3:20 
Vinst per aktie efter utspädning, kr 11 -1:95 3:20 

*Avser specifikation av resultatet från avvecklad verksamhet hänförligt till det utdelade Gunnebo Industrier.
**Se specifikation avvecklad verksamhet. 
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Koncernens Kvarvarande Avvecklad 
balansräkning verksamheter verksamhet*

TILLGÅNGAR, Mkr Not 2005  2004       2005  2004 2005  2004

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 12 1 098,0 1 089,2 1 098,0  1 001,8 – 87,4
Övriga immateriella tillgångar 12 126,2 120,6 126,2  117,6 –  3,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 224,2 1 209,8 1 224,2  1 119,4 – 90,4

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 396,0 490,0 396,0  371,7 – 118,3
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 184,2 351,5 184,2  166,2 – 185,3
Inventarier, verktyg och installationer 13 114,9 147,6 114,9 112,4 – 35,2

       Pågående nyanläggningar 13 48,4 32,4 48,4 26,5 –  5,9
Summa materiella anläggningstillgångar  743,5 1 021,5 743,5 676,8 – 344,7

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag 15 24,6 17,7 24,6 17,7 – –
Uppskjutna skattefordringar 9 174,3 129,8 174,3 129,8 – – 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20,4 21,0 20,4 15,7 – 5,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 219,3 168,5 219,3 163,2 – 5,3

Summa anläggningstillgångar 2 187,0 2 399,8 2 187,0 1 959,4 –        440,4

Omsättningstillgångar

Varulager 16 838,3 1 194,8 838,3 847,1 – 347,7

Kortfristiga fordringar
      Kundfordringar 17 1 441,9 1 570,2 1 441,9 1 386,9 – 183,3 
      Aktuella skattefordringar 44,2 38,3 44,2 38,3 – – 
      Övriga fordringar 92,9 164,7 92,9 192,0 – -27,3 
      Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 59,4 78,1 59,4  72,9 – 5,2
Summa kortfristiga fordringar  1 638,4 1 851,3 1 638,4 1 690,1 – 161,2

Likvida medel 19 169,3 203,3 169,3 171,6 – 31,7 

Summa omsättningstillgångar 2 646,0 3 249,4 2 646,0 2 708,8 – 540,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 833,0 5 649,2 4 833,0 4 668,2 – 981,0 

*Avser specifikation av balansposter hänförliga till det utdelade Gunnebo Industrier som ingick i 2004 års balansräkning.
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Koncernens Kvarvarande Avvecklad 
balansräkning verksamheter verksamhet*

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr Not 2005   2004 2005  2004 2005  2004

Eget Kapital 20
Aktiekapital 219,3 218,9 219,3 218,9 – –
Övrigt tillskjutet kapital 539,3 534,0 539,3 534,0 –  –
Reserver -8,3 -34,9 -8,3 -34,9 – –
Balanserade vinstmedel  458,2 1 033,1 458,2 661,5 – 371,6
Summa eget kapital hänförligt 
till Moderbolagets aktieägare 1 208,5 1 751,1 1 208,5 1 379,5 – 371,6
Minoritetsintresse – 7,5 – 2,9 – 4,6

Summa eget kapital 1 208,5 1 758,6 1 208,5 1 382,4 – 376,2

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 9 9,3 51,0 9,3 36,5 – 14,5
Pensionsförpliktelser 21, 26 343,0 392,1 343,0  319,5 – 72,6
Upplåning 23, 25  1 486,1 1 374,0 1 486,1 1 036,1 – 337,9

Summa långfristiga skulder 1 838,4 1 817,1 1 838,4 1 392,1 – 425,0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 762,5 841,8 762,5 751,7 – 90,1
Aktuella skatteskulder 31,6 72,5 31,6 61,8 – 10,7
Övriga skulder 191,9 199,5 191,9 191,6 – 7,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 502,7 508,4 502,7 440,2 – 68,2
Upplåning 23, 25 120,8 165,5 120,8 165,5 – –
Övriga avsättningar 22 176,6 285,8 176,6 282,9 – 2,9

Summa kortfristiga skulder 1 786,1 2 073,5 1 786,1 1 893,7 – 179,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 833,0 5 649,2 4 833,0 4 668,2 – 981,0

Ställda säkerheter 25 1,8 24,3 1,8 1,8 – 22,5
Ansvarsförbindelser 26 132,2 197,3 132,2 193,0 – 4,3 

Koncernens förändringar i eget kapital
Mkr 2005 2004

Eget kapital vid årets början  1 758,6 1 751,1
Byte av redovisningsprinciper 7,8              –
Justerat ingående eget kapital  1 766,4 1 751,1 
Valutakursdifferenser 25,8 -34,9 
Årets resultat  -86,2 140,9
Utdelning av Gunnebo Industrier -397,7 –
Kontantutdelning till aktieägarna -98,5 -98,5
Förändring av säkringsreserv -7,0 –
Nyemission  5,7       – 
Eget kapital vid årets slut 1 208,5 1 758,6

*Avser specifikation av balansposter hänförliga till det utdelade Gunnebo Industrier som ingick i 2004 års balansräkning.



Summa avvecklad
Koncernens Avvecklad och kvarvarande 

kassaflödesanalys verksamhet* verksamhet
Mkr Not 2005  2004       2005 2004 2005 2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 102,7 163,6 18,9 101,1 121,6 264,7
Avskrivningar som belastat resultatet 134,3 115,0 12,7 50,4 147,0 165,4
Ej kassaflödespåverkande resultatposter -3,8 -1,1 – – -3,8 -1,1
Realisationsvinster/förluster -1,6 -20,2 -0,2 -0,2 -1,8 -20,4
Förändring av avsättningar -114,2 120,9 -0,1 -0,8 -114,3 120,1
Kassapåverkande finansnetto 28 -55,3 -34,5 -4,2 -17,4 -59,5 -51,9
Betald skatt -195,4 -79,7 -6,9 -19,1 -202,3 -98,8
Utdelning från intressebolag 3,6 0,9 – – 3,6 0,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -129,7 264,9 20,2 114,0 -109,5 378,9 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Förändring av varulager 96,9 -10,5 -26,9 -36,7 70,0 -47,2
Förändring av rörelsefordringar 139,7 -21,1 -40,1 -20,2 99,6 -41,3
Förändring av rörelseskulder -85,1 -29,0 21,1 42,4 -64,0 13,4

Summa rörelsekapitalförändring 151,5 -60,6 -45,9 -14,5 105,6 -75,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,8 204,3 -25,7 99,5 -3,9 303,8 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 12,13 -141,1 -146,8 -13,1 -34,3 -154,2 -181,1
Försäljning av anläggningstillgångar 4,9 36,9 1,0 2,7 5,9 39,6 
Förvärv och avyttringar av bolag 29 -102,6 -153,9 -36,0 -1,7 -138,6 -155,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -238,8 -263,8 -48,1 -33,3  -286,9 -297,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av räntebärande fordringar -4,2 -0,1 -1,2 -0,1 -5,4 -0,2
Förändring av räntebärande skulder 301,4 134,3 42,6 -57,7 344,0 76,6
Nyemission 5,7 – – – 5,7 –
Utdelning till aktieägare -98,5 -98,5 – -98,5 -98,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 204,4 35,7 41,4 -57,8        245,8 -22,1 

Årets kassaflöde för kvarvarande verksamhet -12,6 -23,8 -32,4 8,4 -45,0 -15,4

Årets kassaflöde för avvecklad verksamhet** -32,4 8,4
Årets kassaflöde -45,0 -15,4

Likvida medel vid årets början 203,3 221,2

Omräkningsdifferenser på likvida medel 11,0 -2,5 
Likvida medel vid årets slut 169,3 203,3

*Avser specifikation av kassaflöde från avvecklad verksamhet hänförligt till det utdelade Gunnebo Industrier.
**Se specifikation avvecklad verksamhet.
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Mkr Not 2005  2004 

Nettoomsättning 32 18,3 22,4 
Administrationskostnader                               8, 27, 30, 31, 32 -72,7  -64,7

Rörelseresultat -54,4 -42,3 

Finansiella intäkter och kostnader
Utdelningar från koncernföretag 114,1 60,0
Anteciperade utdelningar från koncernföretag 141,4 – 
Nedskrivning aktier i koncernföretag -95,1 -0,1 
Erhållna koncernbidrag 58,6 92,4 
Lämnade koncernbidrag -25,0 -27,1 
Ränteintäkter från koncernföretag 31,6 32,6
Övriga ränteintäkter 0,1 – 
Räntekostnader till koncernföretag -74,0 -74,6 
Övriga räntekostnader -1,1 -0,1 
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav -3,1 0,4 
Övriga finansiella intäkter   6,1 45,0 
Övriga finansiella kostnader -0,8 -0,7 

       Summa finansiella intäkter och kostnader 152,8 127,8 

Resultat före skatt 98,4 85,5
Skatter –  – 

Årets resultat 98,4 85,5 

Moderbolagets resultaträkning 
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Tillgångar, Mkr Not 2005  2004 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar 12 0,7  – 

Summa immateriella anläggningstillgångar 0,7 – 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 13 2,9  3,2 

Summa materiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 14 2 453,1 2 736,2 
Andra långfristiga värdepappersinnehav – 6,6 
Fordringar hos koncernföretag 294,7  161,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 747,8 2 904,5 

Summa anläggningstillgångar 2 751,4 2 907,7 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 12,1 19,6 
Övriga fordringar 3,0 2,4 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18  8,5 3,0 

Summa kortfristiga fordringar 23,6 25,0 

Kassa och bank 19 6,2 9,9 

Summa omsättningstillgångar 29,8 34,9 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 781,2 2 942,6 

Moderbolagets balansräkning 
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Eget kapital och skulder, Mkr Not 2005  2004 

Eget kapital 20
Bundet eget kapital

Aktiekapital (43 854 548 aktier à nominellt 5 kronor) 219,3 218,9 
Överkursfond – 214,0 
Reservfond  539,3 320,0 

758,6 752,9
Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 3,6 363,6 
Årets resultat  98,4 85,5 

102,0 449,1
Summa eget kapital 860,6 1 202,0

Långfristiga skulder 23 
Förlagslån 300,0 –

Summa långfristiga skulder 300,0 – 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9,2 4,9 
Skulder till koncernföretag 14,1 2,7 
Övriga skulder 2,2 2,0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 17,3 12,4
Låneskulder till koncernföretag 23 1 576,4 1 718,5 
Checkräkningskrediter 23 1,4 0,1 

Summa kortfristiga skulder 1 620,6 1 740,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 781,2 2 942,6 

Ställda säkerheter Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 26 1 394,8 1 620,3 

Moderbolagets förändringar i eget kapital
Mkr 2005  2004

Eget kapital vid årets början 1 202,0 1 215,0 
Årets resultat 98,4 85,5 
Kontantutdelning till aktieägarna -98,5 -98,5
Utdelning av Gunnebo Industrier -347,0 – 
Nyemission 5,7 – 
Eget kapital vid årets slut 860,6 1 202,0
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Mkr Not 2005  2004 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat -54,4 -42,3 
Avskrivningar som belastat resultatet 1,0 1,1
Ej kassaflödespåverkande resultatposter -2,7 – 
Kassapåverkande finansnetto 28 88,6 54,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 32,5 13,7 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 7,5 14,9 
Förändring av rörelseskulder 4,8  -0,6 

Summa rörelsekapitalförändring 12,3 14,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,8 28,0 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar 12 -0,7 –
Investeringar i inventarier 13 -0,7 -0,7 
Investeringar i aktier i koncernföretag 14 -159,0 -9,9 
Försäljning av långfristiga värdepappersinnehav 3,5 3,1
Försäljning av koncernföretag –   0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -156,9 -7,4 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av räntebärande fordringar -133,0 -161,7 
Förändring av räntebärande skulder 334,2 249,0
Nyemission 5,7 – 
Utdelning till aktieägare -98,5  -98,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108,4 -11,2 

Årets kassaflöde -3,7 9,4 

Likvida medel vid årets början 9,9  0,5 
Likvida medel vid årets slut 6,2 9,9 
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Not 1 Allmän information

Gunnebokoncernen tillverkar och säljer högsäkerhetslösningar som 
omfattar säker kontanthantering, passagekontrollsystem, intrångsskydd, 
inbrotts- och brandskydd med primärt fokus på kundgrupperna Banker, 
Detaljhandeln och Industrier/anläggningar som kräver områdesskydd med 
hög säkerhet. 

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Göteborg i 
Sverige, organisationsnummer 556438-2629. Adressen till huvudkontoret 
är Box 5181, SE 402 26 Göteborg. Moderbolaget är noterat på Stock-
holms Fondbörs. 

Denna koncernredovisning har den 7 februari 2006 godkänts av styrel-
sen för offentliggörande.

Not 2 Sammanfattning av viktiga 
            redovisningsprinciper

Grunder för rapporternas upprättande
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
från och med den 1 januari 2005 tillämpar Gunnebo de nya internationella 
redovisningsstandarderna – Internationell Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU.  

Till och med 2004 tillämpade Gunnebo Redovisningsrådets rekom-
mendationer. Gunnebo har i denna årsredovisning räknat om historisk 
information från den 1 januari 2004.

Avstämningar av eget kapital och resultat enligt tidigare tillämpade 
principer och IFRS framgår av not 33 i denna årsredovisning. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde-
metoden förutom vad beträffar omvärderingar av byggnader och mark, 
finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder 
(inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs 
att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar uppskattningar och 
bedömningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 4. 

IFRIC har antagit ett antal nya och reviderade standards som träder 
i kraft från och med den 1 januari 2006 eller senare. Ingen av dessa nya 
standarder eller revideringar bedöms leda till några väsentliga föränd-
ringar i koncernens redovisningsprinciper.  

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar Gunnebo AB och de företag där bolaget 
direkt eller indirekt äger aktier som motsvarar mer än 50 procent av 
rösterna eller där bolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta inne-
bär att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och 
den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstid-
punkten. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet på aktier i dotterföretag 
och det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på de tillgångar och skulder 
som förvärvats har redovisats som goodwill. Om anskaffningsvärdet un-
derstiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 

Redovisning av intresseföretag
Som intresseföretag redovisas de företag som inte är dotterbolag men 
där Gunnebo äger minst 20 procent av rösterna eller där bolaget på an-

nat sätt har ett betydande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretag har 
redovisats enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens 
balansräkning, under rubriken finansiella anläggningstillgångar, redovisas 
anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller minskad med koncernens 
andel av intresseföretagens resultat, med avdrag för  erhållen utdelning. I 
resultaträkningen redovisas resultatandelar i intresseföretag på två nivåer:

■ Andelar i resultat före skatt ingår i koncernens rörelseresultat
■ Andelar i intresseföretagens skatter redovisas i koncernens skatte-

kostnad.

Omräkning av utländsk valuta
a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används SEK, som är moderbolagets funktionella 
valuta och rapportvaluta.
b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och 
-förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och 
vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då trans-
aktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning 
av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i 
eget kapital. 
Omräkningsdifferenser för icke-monetära poster, såsom aktier som 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas som en del 
av verkligt värde-vinst/-förlust. Omräkningsdifferenser för icke-monetära 
poster, såsom aktier som klassificeras som finansiella tillgångar som kan 
säljas, förs till fond för verkligt värde i eget kapital.
c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har 
en höginflationsvaluta) som har en annan funktionell valuta än rapportva-
lutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 
balansdagskurs,
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas 
till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är 
en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som 
gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas 
per transaktionsdagen),
(iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del 
av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av 
omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning 
och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana 
investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av reali-
sationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 

Prissättning mellan koncernföretag
Prissättningen på leveranser av varor och tjänster mellan företag i koncer-
nen sker till marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor.

Derivatinstrument 
Från och med 1 januari 2005 tillämpas den nya redovisningsstandarden 
IAS 39, Finansiella instrument; redovisning och värdering avseende finan-
siella instrument. 

Detta innebär att alla derivatinstrument redovisas i balansräkningen till 
verkligt värde. Värdeförändringar avseende derivatinstrument redovisas i 
resultaträkningen förutom i de fall då derivatinstrumentet är ett säkrings-
instrument i en kassaflödessäkring eller i en säkring av nettoinvesteringar 
i utländska bolag. I dessa fall kommer den effektiva delen av värdeföränd-
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ringen avseende derivatinstrumentet att redovisas i eget kapital fram till den 
tidpunkt då den säkrade transaktionen påverkar resultatet.

För de derivatinstrument som avser säkring av verkligt värde kommer 
värdeförändringar från såväl derivatinstrument som det säkrade föremålet, 
hänförliga till den säkrade risken att redovisas i resultaträkningen och där 
neutralisera varandra.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsälj-
ningsvärde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). I varulagrets värde ingår 
en därtill hänförlig andel av indirekta kostnader. Varulager redovisas netto 
efter erforderligt avdrag för inkurans och internvinster. 

Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att koncer-
nen inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringar-
nas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflö-
den, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i 
resultaträkningen.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga 
placeringar med förfallodag inom tre månader samt checkräkningskredit.  
Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som upplåning bland Kortfristiga 
skulder.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt, förändringar i 
uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatter. Värdering av samtliga 
skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapi-
tal. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan det skattemässiga 
värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, s.k. temporära 
skillnader, samt även på skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten 
skatt beräknas också på orealiserat resultat på lån och terminskontrakt 
upptagna för att kurssäkra de utländska dotterbolagens nettotillgångar, s.k. 
equity hedge. Förändringen av posten redovisas direkt mot eget kapital. 
Uppskjutna skattefordringar som hänför sig till underskottsavdrag redovisas 
endast om det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning.

Pensionsförpliktelser
IAS 19 tillämpas vid redovisning av pensioner, sjukvårdsförmåner och andra 
ersättningar till anställda efter avslutad tjänstgöring.  

I rekommendationen görs åtskillnad mellan avgiftsbestämda och för-
månsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras 
som planer där företaget betalar fastställda avgifter till en tredje part och 
några förpliktelser för företaget finns inte efter det att premierna är inbe-
talda. Sådana planer redovisas som kostnad när premieinbetalning sker. 
Övriga planer är förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår inom 
Gunnebokoncernen. Dessa förpliktelser och kostnader avseende tjänstgö-
ring under innevarande period beräknas aktuariellt med tillämpning av den 
s.k. ”Projected unit credit method”. Externa aktuarier används för dessa 
beräkningar. De aktuariella antaganden som används för att beräkna förplik-
telserna och kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som speglar 
förhållandena i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna.

Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonderade eller ex-
ternt fonderade. För de planer som är ofonderade, betalas förmåner genom 
att använda det bolags tillgångar som har ingått planen. Avsättningar i 
balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna 
justerade för oredovisade aktuariella vinster och förluster samt oredovisade 
kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder.

För de planer som är fonderade avskiljs planernas förvaltningstillgångar 
från koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skuld eller tillgång 
som redovisas i balansräkningen, som hänför sig till fonderade planer, 

representerar det belopp varmed marknadsvärdet på förvaltningstill-
gångar över- eller understiger de förmånsbestämda förpliktelsernas 
nuvärde, justerat för oredovisade aktuariella vinster eller förluster samt 
kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Emellertid 
redovisas en nettotillgång endast i den utsträckning den representerar 
framtida ekonomiska fördelar som är möjliga för koncernen att utnyttja, 
till exempel i form av reducerade framtida avgifter eller återbetalning av i 
planen ansamlade medel. När sådana överskott inte är möjliga att utnyttja 
redovisas de ej, utan upplyses om i not.

Aktuariella vinster eller förluster uppkommer huvudsakligen vid
förändringar av aktuariella antaganden samt vid skillnad mellan aktuari-
ella antaganden och faktiska utfall. Den del av de ackumulerade belopp 
som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och 
förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, vid föregående års utgång, 
redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. För alla 
förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, som belastar 
resultatet, av kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period, 
räntekostnad, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar (bara fonde-
rade planer), kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder samt 
eventuell amortering av aktuariella vinster eller förluster. Kostnaden för 
tjänstgöring under tidigare perioder som avser förändrade pensionsvillkor 
realiseras när dessa förbättringar blivit oantastbara eller amorteras under 
perioden fram tills detta sker.

Ovan nämnda redovisningsprincip för förmånsbestämda planer till-
lämpas bara i koncernredovisningen. Moderbolaget och dotterföretag 
fortsätter att använda en lokal beräkning för pensionsavsättningar samt 
pensionskostnader i sina årsredovisningar.

En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier 
till Alecta/Collectum. Detta arrangemang utgör en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla 
den information som krävs för att redovisa planen som en förmånsbe-
stämd plan. Som en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade 
hos Alecta som avgiftsbestämda planer.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde.  

Avsättningar
Skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de 
kommer att regleras redovisas som avsättningar. 

Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovi-
sas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd 
av tidigare händelser, när det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser 
krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har be-
räknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering innefattar 
kostnader för uppsägning av leasingavtal och avgångsersättningar.

Avsättningar för garantikostnader baseras på tidigare års garantikost-
nader.

Redovisning av intäkter
Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas när överenskom-
melse med kund föreligger och leverans har skett eller tjänster har utförts 
samt när alla väsentliga risker övergått till kunden. Försäljningen redovisas 
netto efter mervärdesskatt, rabatter och returer.

I koncernen elimineras koncernintern försäljning.
Vad avser större och längre pågående arbeten för annans räkning till-

lämpas successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden bestäms genom 
att nedlagda kostnader på balansdagen jämförs med beräknade totala 
kostnader.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter inkluderar huvudsakligen royaltyintäker, hyresin-
täkter, vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt kursvinster på 
fordringar och skulder av rörelsekaraktär. 

Övriga rörelseintäkter redovisas när överenskommelse med kund 
föreligger och när tjänster har utförts samt när alla väsentliga risker har 
övergått till kunden. 
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Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader består av jämförelsestörande poster samt kursför-
luster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Jämförelsestörande poster
Under denna rubrik redovisas händelser och transaktioner vilkas resultatef-
fekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med 
andra perioder avseende:

■ Realisationsvinster och –förluster från avyttringar av verksamheter
■ Stängning eller väsentlig reducering av verksamheter
■ Omstruktureringar som innebär åtgärdsplaner i syfte att omforma en 

verksamhet
■ Väsentliga nedskrivningar
■ Övriga väsentliga ej återkommande kostnader eller intäkter. 

Produktutvecklingskostnader
Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar 
i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekono-
miska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de 
uppkommer och ingår i kostnad för sålda varor i resultaträkningen.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som 
tillgång i senare perioder.
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs normalt av linjärt över den 
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo 
och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Den aktiverade 
utvecklingskostnaden för SafePay skrivs av enligt den produktionsbaserade 
metoden, baserat på en förväntad försäljning under en femårsperiod.

Förvärvade programvaror
Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpas-
sats för koncernens räkning, balanseras som immateriella tillgångar om de 
har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaderna. Öv-
riga programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Balanserade utgifter 
för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår kostnader som är direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet 
med anskaffningen. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda 
ökar tillgångens redovisade värde om investeringen beräknas generera 
ekonomiska fördelar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan har grundats på anläggningarnas ursprungliga an-
skaffningsvärde och skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

■  Fordon 5 år
■  Datorer 3-5 år
■  Övriga maskiner och inventarier 5-15 år
■  Byggnader och markanläggningar 20-50 år
■  Övriga immateriella anläggningstillgångar 3-5 år

Ingen avskrivning sker av goodwill utan en prövning av nedskrivningsbehov 
sker årligen samt då indikationer på nedskrivningsbehov föreligger.

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs 
av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är åter-
vinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas till-
gångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). 

Leasing
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasingtagare, i allt väsentligt 
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som 
är hänförliga till leasingobjektet (s.k. finansiell leasing) redovisas objektet 
som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande 
förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld. 
Koncernen har ingått vissa finansiella leasingavtal avseende tjänstebi-
lar, kopieringsmaskiner m.m. som av väsentlighetsskäl redovisats som 
operationell leasing.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar 
som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament 
från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden. 

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor belastar resultatet löpande när de uppstår. 
Uppläggningskostnader i samband med upptagande av långfristiga lån 
periodiseras över låneavtalets löptid.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar. För utländska dotterbolag redovisas samtliga transaktioner 
omräknade till årets medelkurs. Förvärv eller försäljning av dotterbolag 
inkluderas netto under investeringsverksamheten och påverkar ej kas-
saflödet i rörelsen.
Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.

Personaloptioner
Eventuella sociala kostnader för koncernens optionsprogram möts vid op-
tionens utnyttjande i resultaträkningen av motsvarande vinster avseende 
det säkringsavtal som ingåtts med kreditinstitut. I balansräkningen redovi-
sas en upplupen kostnad avseende sociala avgifter och en motsvarande 
upplupen intäkt.

Avvecklad verksamhet
I juni 2005 delades Gunnebo Industrier AB ut till Gunnebos aktieägare. 
Gunnebo Industrier AB redovisas i detta bokslut som avvecklad verksam-
het. I avvecklad verksamhet ingår även koncernmässiga övervärden och 
elimineringar hänförliga till utdelad verksamhet.

Rapportering för segment
Rörelsegrenar innehåller produkter eller tjänster som är föremål för risker 
och avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenars. Geografiska 
marknader tillhandahåller produkter eller tjänster inom en speciell eko-
nomisk miljö som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från 
de risker och den avkastning som gäller för enheter som är verksamma 
i andra ekonomiska miljöer. I koncernen klassificeras rörelsegrenar som 
primära segment och geografiska områden som sekundära.

Not 3 Finansiell riskhantering 
och finansiella instrument

Finansiell riskhantering
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen fast-
ställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras 
och inom vilka ramar internbanken samt dotterbolagen får agera.

Mål och policy för riskhantering
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapi-
talbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. 
För att begränsa finansieringsrisken skall enligt finanspolicyn koncernens 
sammanlagda utestående lånevolym vid var tidpunkt täckas av långfris-
tiga kreditlöften om minst tolv månader.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en resultat- och kassaflödespåverkan vid 
en varaktig förändring av marknadsräntan. Resultatkänsligheten kan dock 
kortsiktigt begränsas genom vald ränteförfallostruktur. Koncernens ge-
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nomsnittliga räntebindningstid på lån skall enligt finanspolicyn vara inom 
intervallet 4 – 12 månader.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller 
outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt 
finanspolicyn skall likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå 
till minst 350 Mkr.

Likviditeten i koncernen ska placeras hos Gunnebo Treasury eller i lo-
kala koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom ”cash pools” en 
centraliserad likviditetshantering på landsnivå inom de större europeiska 
verksamhetsländerna. Genom dessa ”cash pools” matchas överskott 
och underskott i de lokala dotterbolagen för respektive land och valuta. 
Eftersom koncernen är nettolåntagare ska överskottslikviditet användas 
för att amortera externa skulder. 

Valutarisk
Gunnebos redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verk-
samhet i ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att koncernen 
är exponerad för valutarisker. I syfte att hantera dessa effekter säkrar 
koncernen valutariskerna inom ramen för finanspolicyn. 

Transaktionsexponering
Gunnebo har exportintäkter och importkostnader i ett flertal valutor. Kon-
cernen blir därmed exponerad för valutafluktuationer. Denna valutarisk 
benämns transaktionsexponering och påverkar koncernens rörelseresul-
tat. Enligt finanspolicyn skall 70 – 100 % av koncernens sammanlagda 
prognostiserade nettoflöde i olika valutor för de kommande 12 måna-
derna kurssäkras. Gunnebo Treasury SA svarar för att sammanställa 
koncernens nettoposition och kurssäkra denna.

Omräkningsexponering (nettoinvesteringar)
De utländska dotterbolagens nettotillgångar utgör en investering i 
utländsk valuta som vid konsolideringen ger upphov till en omräkningsdif-
ferens. För att begränsa de negativa effekterna av omräkningsdifferenser 
på koncernens egna kapital sker säkring genom lån och valutaderivat-
kontrakt. Säkring av koncernens nettoinvesteringar sker huvudsakligen i 
moderbolaget Gunnebo AB. Enligt finanspolicyn skall kurssäkring vid var 
tid vara inom intervallet 60 – 100 % av koncernens sammanlagda omräk-
ningsexponering inberäknat skatteffekt. 

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 säkras inte.

Kreditrisk
Finansiell kreditrisk
Den finansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. 
Exponeringen uppstår vid dels placering av överskottslikviditet och 
dels genom de fordringar på banker som uppstår via derivatinstrument. 
Gunnebos finanspolicy innehåller en särskild förteckning över tillåtna mot-
parter samt maximal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. 
Gunnebo har ingått ramavtal om nettning (ISDA) med merparten av sina 
motparter för transaktioner i derivatinstrument.

Kundkreditrisk
Respektive division/dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kre-
ditrisk mot kund. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen skall 
finnas dokumenterade i en lokal kreditpolicy som reglerar kreditlimiter, 
betalningsvillkor och kravrutiner.

Finansiella Instrument – Riskhantering under året
Räntebärande skulder
Gunnebo har kreditlöften om sammanlagt 3 188 Mkr. Därav var 1 607 
Mkr utnyttjat vid årets slut. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen 
för skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad uppgår det kvarvarande 
disponibla kreditutrymmet till drygt 1 000 Mkr. Den genomsnittliga löpti-
den för avtalade kreditlöften var 4,2 år och garanterar Gunnebo lån till en 
viss bestämd marginal under avtalens löptid. De långfristiga kreditlöftena 
består huvudsakligen av ett syndikerat låneavtal om 200 MEUR med 

löptid till 2010, samt två bilaterala låneavtal om 300 respektive 200 Mkr 
med löptid till 2008 respektive 2010, samt ett legalt efterställt förlagslån 
om 300 Mkr med löptid to.m. 2011. Därutöver har koncernen ca 500 Mkr 
i huvudsakligen kortfristiga kreditlöften samt extern lokal finansiering hos 
övriga dotterbolag. Lån hos övriga dotterbolag består främst av skulder i 
förvärvade bolag samt lån i länder där regleringar eller skatter gör central 
finansiering omöjlig eller oekonomisk.

Låneförfallostruktur 
Varav  

Mkr Kreditlöfte  utnyttjat Andel

2006 454 121 8%

2007 7 7 0%

2008 307 307 19%

2009 15 15 1%

2010 2 087 839 52%

2011 318 318 20%
Totalt 3 188 1 607 100%

Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid årets slut 10 månader (8) 
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen var vid samma tidpunkt 
3,5 % (3,3)

Valutarisker
Valutakurseffekter har totalt påverkat resultatet efter finansiella poster 
med 5 Mkr (-21) Mkr, huvudsakligen bestående av omräkningseffekter till 
svenska kronor av utländska dotterbolags resultat.

Transaktionsexponering
Det prognostiserade kommersiella valutaflödet efter nettoberäkningar av 
motriktade flöden i samma valutor uppgår till 390 Mkr på årsbasis. Kurs-
säkringen av detta uppgick på balansdagen till 85 % (83). Terminskontrakt 
som har förfallit under året har påverkat resultatet negativt med -3 Mkr 
(2) jämfört med om valutaflödena växlats till gällande avistakurs vid varje 
tillfälle. Totalt utestående terminssäkringar vid årets slut uppgick nominellt 
till 330 Mkr. Dessa terminssäkringar redovisas till ett verkligt värde exklu-
sive terminspåslag/avdrag om -2 Mkr i eget kapital. Samtliga utestående 
kontrakt förfaller under 2006 och redovisas över resultaträkningen i 
samband med förfall.

Omräkningsexponering
De utländska nettotillgångarna uppgick per den 31 december 2005 till 
3 090 Mkr (3 196). Koncernen värdesäkrar stor del av dessa tillgångar 
genom lån och terminskontrakt i motsvarande valutor. Vid årsskiftet var 
2 774  Mkr (2 900) eller 90 % (91) kurssäkrade. Vid värdesäkring beaktas 
även skatteeffekt.

Kredit- och motpartsrisker
Gunnebos strävan är att minimera de räntebärande skulderna. Kassa-
likviditet skall i första hand användas att reducera utestående skulder, 
vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet. Motparter i 
derivatkontrakt begränsas till den i finanspolicyn godkända motpartsför-
teckningen.

Mot bakgrund av den diversifierade försäljningen, framförallt geogra-
fiskt finns ingen väsentlig koncentration av kreditrisker mot kunder. 

Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och 
värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärde-
ringar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid 
omvärdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument 
och om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen 
identifierar vissa derivat som antingen: (1) en säkring av verkligt värde av 
en identifierad tillgång eller skuld eller ett bindande åtagande (verkligt-
värde säkring); (2) en säkring av en mycket sannolik prognostiserad 
transaktion (kassaflödessäkring); eller (3) en säkring av en nettoinvestering 
i en utlandsverksamhet.

Då transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten, liksom även målet för riskhan-
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Derivatinstrument

Koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Verkligt värde Verkligt värde

(Mkr) Pos. Neg. Totalt  Pos. Neg. Totalt
Ränteswapavtal 
kassaflödessäkring 2,4 -0,1 2,3 0,2 -1,7 -1,5
Ränteswapavtal 
verkligt värde säkring 0,0 -1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0
Valutaterminskontrakt 
- kassaflödessäkringar 1,2 -4,0 -2,8 9,2 -0,1 9,1
Valutaterminskontrakt 
- säkring av netto-
investering i utlandet 3,1 -27,0 -23,9 49,2 -0,8 48,4
Valutaterminskontrakt 
- ej säkringsredovisade 4,0 -9,3 -5,3 22,8 -8,4 14,4
Totalt 10,7 -41,7 -31,0 81,4 -11,0 70,4

Ränteswapavtal 2005 2004
Nominella belopp 
Löptid mindre än 1 år  283 470
Löptid 1-2 år 94 270
Löptid  2-5 år 300 0
Ränteswapavtal totalt 677 740

Valutaterminskontrakt* 3 323 4 014
Totalt 4 000 4 754
* Bruttobelopp beräknat på framtida terminskurs. 

Tabellerna inkluderar endast externa derivat. Verkligt värde inkluderar 
upplupna terminspåslag/avdrag vilka betraktats som ränta och redovisas 
över resultaträkningen. 

Valutaterminskontrakt – transaktionexponering
Samtliga utestående valutaterminskontrakt avseende kassaflödessäkring-
ar förfaller under 2006 och redovisas över resultaträkningen i samband 
med förfall.

Ränteswapavtal
Det nominella värdet för utestående ränteswapavtal avseende kassaflö-
dessäkring uppgick per 31 december till 477 Mkr och ränteswapavtal 
hänförligt till verkligtvärdesäkring uppgick till 200 Mkr.

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
            för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör 
uppskattningar och antaganden om framtiden för bland annat garanti-
åtaganden, tvister, uppskjutna skattefordringar och avsättningar för pen-
sioner och strukturkostnader. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. Det finns dock inga enskilda uppskattningar och 
bedömningar, som innebär en idag känd betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår.

Koncernen prövar även varje år om något nedskrivningsbehov före-
ligger för goodwill. Återvinningsvärdena för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräknande av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras (not 12). 

Om den uppskattade diskonteringsräntan efter skatt, en så kallad 
WACC ränta, hade varit 1 % högre än den antagna räntan på 7 %, hade 
det inte inneburit någon nedskrivning av det redovisade värdet på good-
will. 

teringen och strategin för att vidta olika säkringsåtgärder. Koncernen 
dokumenterar dels vid säkringens början och därefter löpande huruvida 
de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effektiva 
när det gäller att utjämna förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för 
säkrade poster.

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument som används 
för säkringssyften återfinns  i  sammanställning derivatinstrument nedan.

1. Säkring av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på derivat som identifierats som säkring av 
verkligt värde, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redo-
visas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på 
den tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade risken.

2.  Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument 
som identifierats som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning, redovisas i eget kapital. Den vinst eller förlust som 
hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträk-
ningen.

Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de 
perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (t.ex. när den prog-
nostiserade försäljningen som är säkrad äger rum). 

När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs eller när säkringen inte 
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning och ackumulerade 
vinster eller förluster avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår 
dessa vinster/förluster  i eget kapital och resultatförs samtidigt som den 
prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. 
När en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske, överförs den 
ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital omedelbart 
till resultaträkningen.

3. Säkring av nettoinvestering
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter redovisas på liknande 
sätt som kassaflödessäkringar. Vinster eller förluster avseende säkrings-
instrument som hänför sig till den effektiva delen av säkringen redovisas i 
eget kapital. Vinster eller förluster som hänför sig till den ineffektiva delen 
redovisas omedelbart i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och för-
luster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten 
avyttras.

4. Derivat som inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Vissa derivatinstrument uppfyller inte villkoren för säkringsredovisning. 
Förändringar i verkligt värde för sådana derivatinstrument som inte upp-
fyller villkoren för säkringsredovisning redovisas omedelbart i resultaträk-
ningen.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde för ränteswapavtal fastställs som nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden. Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs 
genom användning av marknadspriser för valutaterminer på balansdagen.

Nominellt värde minskat med eventuella bedömda krediteringar, för 
kundfordringar och leverantörsskulder, förutsätts motsvara deras verkliga 
värden. Verkligt värde på finansiella skulder beräknas för upplysning i 
not 23 genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till 
den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för liknande 
finansiella instrument.
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Not 5 Rapportering per segment

Primära segment – rörelsegrenar
Gunnebo  Gunnebo  Gunnebo  Ofördelade  Summa 
Physical  Integrated  Perimeter  Gunnebo  poster och   kvarvarande  

Räkenskapsåret 2005 Security  Security  Security  Asia Pacific  elimineringar  verksamhet 
Intäkter
Extern försäljning 2 607  1 967 1 534 369 – 6 477 
Intern försäljning  75  30 3 – -108 – 
Summa intäkter 2 682   1 997 1 537 369 -108 6 477 
Rörelseresultat
Resultat per rörelsegren  170  125 80 -4 -63 308 
Jämförelsestörande poster -46 -33 -15 -23 -88 -205 
Summa rörelseresultat 124 92  65 -27 -151 103 
Operativt/sysselsatt kapital
Tillgångar per rörelsegren  1 919  1 051 1 012 223 628 4 833 
Skulder per rörelsegren  -276  -304 -132 -31 -932 -1 675 
Summa sysselsatt kapital 1 643  747 880 192 -304 3 158 

Övriga upplysningar
Investeringar  37 34 64 5 1 141 
Avskrivningar  54 30 40 4 6 134 
Operativt kassaflöde  136 139 80 -10 -20 325 

Gunnebos primära segmentsrapportering följer den interna organisationen som utgörs av 4 divisioner. Ofördelade 
kostnader representerar gemensamma kostnader. För koncernen består det sysselsatta kapitalet av samtliga tillgångar 
exklusive likvida medel och samtliga rörelseskulder inklusive ej räntebärande avsättningar. Inom Gunnebos divisioner är 
det ej möjligt att fördela hela det sysselsatta kapitalet. Divisionernas rörelsegrenstillgångar består av materiella anlägg-
ningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar samt varulager och kundfordringar. Rörelsegrensskulderna består av 
leverantörsskulder. 

Gunnebo  Gunnebo  Gunnebo  Ofördelade  Summa  
Physical  Integrated  Perimeter  Gunnebo  poster och    kvarvarande  

Räkenskapsåret 2004 Security  Security  Security  Asia Pacific  elimineringar  verksamhet 
Intäkter
Extern försäljning 2 478 1 993 1 268 346 1 6 086 
Intern försäljning  65 21 7 – -93 – 
Summa intäkter 2 543 2 014 1 275 346 -92 6 086 

Rörelseresultat
Resultat per rörelsegren  171 176 54 20 -53 368 
Jämförelsestörande poster -117 -20 -65 -2 – -204 
Summa rörelseresultat 54 156 -11 18 -6 164 

Operativt/sysselsatt kapital
Tillgångar per rörelsegren  1 826 1 068 840 201 733 4 668 
Skulder per rörelsegren  -297 -291 -113 -39 -1 025 -1 765 
Summa sysselsatt kapital 1 529 777 727 162 -292 2 903 

Övriga upplysningar
Investeringar  70 34 35 7 1 146 
Avskrivningar 47 28 30 4 6 114 
Operativt kassaflöde                              187                    151                     28                        3                     -87                    282 

Sekundära segment – geografiska områden
  Försäljning  Tillgångar    Investeringar

2005 2004 2005 2004 2005 2004
Europa 5 585 5 283 4 286 4 183 134 135
Nordamerika 208 206 207 170 – 2
Asien 452 403 276 261 7 8
Afrika 132 117 37 31 – 1
Australien 71 68 27 21 – –
Sydamerika  29 9 – 2 – –
Summa kvarvarande 
verksamhet 6 477 6 086 4 833 4 668 141 146

Försäljningssiffrorna baseras på det land där kunden finns. Tillgångar och investeringar rapporteras där tillgången finns.
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Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
2005 2004

Realisationsvinster  3,2 20,2
Kursdifferenser  2,7 –
Övriga rörelseintäkter  9,2 9,5
Summa 15,1 29,7

Not 7 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
2005 2004

Jämförelsestörande poster  -205,1 -204,5
Kursdifferenser – -7,2
Summa -205,1 -211,7

Jämförelsestörande poster 2005 består av stängning av fabriken i Mum-
bai, slutreglering av ett större projekt i Storbritannien hänförligt till tidigare 
år, reservation för tomma fabrikslokaler, stängning av fabriken i Kanada 
och tillkommande stängningskostnad för Elkostas anläggning i Tyskland 
m.m. Totalt under året har den sammanlagda kostnaden för ovanstående 
uppgått till 112 Mkr. Dessutom har under andra halvåret beslutats om 
en ny organisation och en ny struktur som innebär en satsning på ökad 
organisk tillväxt och samtidigt åstadkomma en lägre kostnadsnivå. Den 
totala kostnaden för detta program beräknas uppgå till cirka 185 Mkr, 
varav 37 Mkr har bokförts under 2005. Kostnaden för detta program be-
står huvudsakligen av avvecklingskostnader för sådan personal som blir 
övertalig när bolag slås ihop, kostnad för lokalbyten samt samordning av 
IT- och logistiksystem. Därutöver har övriga jämförelsestörande kostnader 
belastat resultatet med 56 Mkr, varav 44 Mkr utgör varulagerreserveringar 
som gjorts som en konsekvens av pågående sortimentsöversyn och de 
beslutade integrationsplanerna. 

Jämförelsestörande poster 2004 avsåg främst kostnadssänkande 
produktionsanpassningar, stängning av två fabriker och överflyttning av 
produktionen till koncernens övriga anläggningar. 

Not 8 Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:
Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004
Kostnad för sålda varor 90,3 74,6 – –
Försäljningskostnader 9,6 8,4 –  –
Administrationskostnader 34,4 32,0 1,0  1,1
Summa 134,3 115,0 1,0  1,1

Not 9 Skatter

Koncernen
2005 2004

Aktuell skatt  -150,2 -72,6
Uppskjuten skatt  22,3 36,6
Skatt avseende resultatandelar i intresseföretag  -2,0 -1,1
Summa -129,9 -37,1

Av årets skattekostnad avser 99,8 Mkr skatt hänförlig till tidigare år, varav 
89,3 Mkr avser kostnader för ett i Kammarrätten förlorat skattemål. Ansö-
kan om prövningstillstånd i Regeringsrätten har inlämnats. 

Skatt beräknad på Koncernens resultat före skatt skiljer sig från det 
teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd genomsnittlig skat-
tesats gällande för resultaten i de konsoliderade företagen enligt nedan:

2005
Skatt beräknad enligt nationella skattesatser 
gällande för respektive land   11,4
Skatter hänförliga till tidigare år 99,8
Effekter av skattemässiga underskott för 
vilken ingen uppskjuten skattefordran redovisats 
och utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte  
redovisats 15,2
Effekter av ej avdragsgilla kostnader 
och ej skattepliktiga intäkter m.m  3,5
Skattekostnad 129,9

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförbara till följande 
poster:

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar 2005  2004
Underskottsavdrag  25,3 12,4
Ej realiserad resultateffekt avseende equity hedge 86,7 41,1
Pensionsförpliktelser 59,4 55,0
Övriga avdragsgilla temporära skillnader 43,4 25,0
Kvittning mot uppskjutna skatteskulder  -40,5  -3,7

174,3  129,8

Uppskjutna skatteskulder 2005 2004
Anläggningstillgångar 37,4 45,5
Övriga skattepliktiga temporära skillnader  12,4 9,2
Kvittning mot uppskjutna skattefordringar  -40,5 -3,7

9,3 51,0
Uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder netto 165,0 78,8

Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande: 
2005 2004

Vid årets början 78,1 41,0
Valutakursdifferenser 5,7 -1,7
Avvecklad verksamhet  12,1 4,1
Förvärv av dotterföretag  1,3 -3,5
Redovisning i Resultaträkningen 22,3 36,6
Skatt som redovisats i Eget Kapital 45,5 2,3
Vid årets utgång 165,0 78,8

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast 
om det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Vid utgången av 2005 fanns underskottsavdrag om totalt 300 
Mkr där någon uppskjuten skattefordran ej har beaktats. Härav förfaller 
cirka 30 Mkr inom fem år. Det finns både tidsmässiga och andra begräns-
ningar som gör att dessa underskottsavdrag inte bedöms kunna utnyttjas.

Not 10 Valutakursvinster/förluster

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande: 
              Koncernen

2005 2004
Övriga rörelseintäkter                                                   2,7 –
Övriga rörelsekostnader                                                  – -7,2
Övriga finansiella intäkter                                             1,5 5,1
Övriga finansiella kostnader -1,1 -6,8

3,1 -8,9

Not 11 Vinst per aktie

Vinst per aktie före utspädning 2005 2004
Årets resultat, Mkr -86,2 140,9
Genomsnittligt antal aktier 43 823 465 43 779 948
Vinst per aktie, Kr -1:95 3:20

Vinst per aktie efter utspädning
Årets resultat, Mkr -86,2 140,9

Genomsnittligt antal aktier  43 823 465  43 779 948
Justering för aktieoptioner 444 984    369 553
Genomsnittligt antal för beräkning 
av vinst per aktie 44 268 449  44 149 501
Vinst per aktie efter utspädning, Kr -1:95 3:20

Den genomsnittliga börskursen under året har uppgått till 77 kronor. Den 
genomsnittliga teckningskursen på optionsprogrammet uppgår till 64 
kronor. Totalt antal aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande 
uppgår till 1 927 333. Nuvärdet av teckningslikviden har beräknats till 
114,7 Mkr.
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Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella
Koncernen  Goodwill anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde 2004-01-01 958,8 170,9
Investeringar – 42,8
Förvärv 140,4 0,6
Försäljningar/avyttringar – -2,7
Omklassificeringar – 3,5
Omräkningsdifferenser -10,0 -1,7
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 2004-12-31 1 089,2 213,4 

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar 2004-01-01 – 81,3
Förvärv – 0,2
Försäljningar/avyttringar – -2,7
Årets avskrivningar – 14,9
Omräkningsdifferenser – -0,9

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan 2004-12-31 - 92,8

Planenligt restvärde 2004-12-31 1 089,2 120,6

Övriga immateriella
Koncernen  Goodwill anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde 2005-01-01 1 089,2 213,4
Investeringar – 28,5
Förvärv 37,8 1,4
Försäljningar/avyttringar – -9,6
Avvecklad verksamhet -87,7 -5,1
Omräkningsdifferenser 58,7 7,3
Ackumulerade 
anskaffningsvärden 2005-12-31 1 098,0 235,9 

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar 2005-01-01 – 92,8
Förvärv – 1,3
Försäljningar/avyttringar – -9,2
Avvecklad verksamhet – -2,1
Årets avskrivningar – 22,4
Omräkningsdifferenser                                      – 4,5
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan 2005-12-31 283,3 109,7 

Planenligt restvärde 2005-12-31 1 098,0 126,2

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade 
per division. En sammanfattning av fördelningen av goodwill per division 
återfinns nedan:

2005 2004
Gunnebo Physical Security                        670,2 629,4
Gunnebo Integrated Security 188,6 179,0
Gunnebo Perimeter Security 215,1 170,6
Gunnebo Asia Pacific                                  24,1  22,8
Summa kvarvarande verksamheter 1 098,0 1 001,8

Gunnebo Engineering – 87,4
Koncernen totalt 1 098,0 1 089,2 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indika-
tioner på nedskrivningsbehov föreligger. 

Återvinningsbart belopp per division har fastställts baserat på be-
räkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden baserade på finansiella budgetar för de kommande 
två åren. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av en
bedömd försiktig tillväxttakt.

En diskonteringsränta efter skatt, en så kallad WACC-ränta, på 7 % 
har använts för att diskontera de framtida kassaflödena.

Aktiverade utvecklingsprojekt
I posten övriga immateriella anläggningstillgångar ingår aktiverade pro-
duktutvecklingsprojekt med 99,8 Mkr (96,0). Årets investeringar uppgår till 
12,3 Mkr (39,0).

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Moderbolaget 2005 2004
Anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde – –
Investeringar 0,7 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,7 –

Avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan – –
Årets avskrivningar – –
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan – – 

Planenligt restvärde 0,7 –

Not 13 Materiella anläggningstillgångar 

Pågående
Byggnader nyanlägg-

Koncernen och mark Maskiner Inventarier ningar

Anskaffningsvärde 2004-01-01 787,7 1 256,4 545,3 59,4
Investeringar 19,2 83,9 57,9 -22,7
Förvärv 107,5 66,8 44,4 –
Försäljningar/utrangeringar -15,6 -118,0 -74,8 –
Omklassificeringar 10,0 1,1 1,5 -4,3
Omräkningsdifferenser -10,9 -16,2 -8,4 –
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 2004-12-31 897,9 1 274,0 565,9 32,4

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar 2004-01-01  299,5 910,9 413,4 –
Förvärv 75,3 58,3 37,2 –
Försäljningar/utrangeringar -2,3 -111,0 -73,1 –
Årets avskrivningar 28,0 77,0 45,5 –
Omklassificeringar 12,0 – 1,7 –
Omräkningsdifferenser -4,6 -12,7 -6,4 –
Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan 2004-12-31 407,9 922,5 418,3 –

Planenligt restvärde 
2004-12-31 490,0 351,5 147,6 32,4

Pågående
Byggnader nyanlägg-

Koncernen och mark Maskiner Inventarier ningar

Anskaffningsvärde 2005-01-01 897,9 1 274,0 565,9 32,4
Investeringar 13,3 49,5 40,6 22,3
Förvärv 21,0 28,0 6,3 5,9
Försäljningar/utrangeringar -2,6 -45,6 -33,2 –
Avvecklad verksamhet -174,5 -590,3 -115,0 -13,0
Omklassificeringar 1,2 -3,2 1,3 –
Omräkningsdifferenser 40,0 41,4 24,8 0,8
Ackumulerade anskaffnings- 
värden 2005-12-31 796,3 753,8 490,7 48,4
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Pågående
Avskrivningar Byggnader nyanlägg-
enligt plan och mark Maskiner Inventarier ningar
Avskrivningar 2005-01-01 407,9 922,5 418,3 –
Förvärv 9,3 12,5 4,0 –
Försäljningar/utrangeringar -2,1 -43,4 -28,7 –
Avvecklad verksamhet -57,0 -407,3 -81,3 –
Årets avskrivningar 25,7 55,8 43,1 –
Omklassificeringar 0,5 -2,3 1,1 –
Omräkningsdifferenser 16,0 31,8 19,3 –
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan 2005-12-31 400,3 569,6 375,8 –

Planenligt restvärde
2005-12-31 396,0 184,2 114,9 48,4

Ingen omvärdering har skett av koncernens byggnader och mark utan 
dessa redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Specifikation byggnader och mark
Koncernen 2005 2004
Planenligt restvärde byggnader 326,5 377,1
Planenligt restvärde mark 69,5 98,5
Summa planenligt restvärde 396,0 475,6

Svenska fastigheter 2005 2004
Planenligt restvärde byggnader 51,4 111,0
Planenligt restvärde mark 13,5 28,9
Taxeringsvärden byggnader 32,6 56,7
Taxeringsvärden mark 2,8 14,2

Inventarier

Moderbolaget 2005 2004
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 7,9 7,2
Investeringar 0,7 0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8,6 7,9 

Avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan 4,7 3,6
Årets avskrivningar 1,0 1,1
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 5,7 4,7 

Planenligt restvärde 2,9 3,2

Not 14 Aktier i koncernföretag 

Antal  Andel av  Andel av  Bokfört
aktier  kapital, %  röster, %  värde

E A Rosengrens AB  251 000  100 100  288,2
Gunnebo Troax AB  10 000  100  100  263,1
Fichet-Bauche SA  5 540 112  100  100  468,0
Gunnebo Treasury SA  7 200  100  100  1 233,0
Gunnebo Entrance 
Control AB  224 000  100  100  22,4
Gunnebo Perimeter 
Protection AB  5 500  100  100  1,6
Gunnebo Holding ApS  1 000  100  100  91,4
Steelage Industries Ltd  19 970 120  99  95  85,2
Gunnebo Physical 
Security AB  100  100  100  0,1
Hidef Industri AB  500  100  100  0,1
Summa 2 453,1

2005 2004
Vid årets början 2 736,2 2 726,4
Lämnade aktieägartillskott 159,0 10,1
Nedskrivningar -95,1 -0,3
Utdelad verksamhet -347,0 -
Vid årets utgång 2 453,1 2 736,2

Det ackumulerade anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag uppgår till 
2 708,6 Mkr. 

Lagstadgad specifikation av organisationsnummer och säte för samt-
liga dotterbolag inom koncernen kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i 
Göteborg.

Not 15 Innehav i intresseföretag

2005 2004
Vid årets början 17,7 16,8
Förvärv av intresseföretag  1,5  3,4
Andelar av vinst 5,0  1,2
Utdelningar  -3,6  -0,9
Nedskrivningar – -1,8
Valutakursdifferenser 4,0 -1,0
Vid årets utgång 24,6  17,7

Koncernens andelar i intresseföretag vilka alla är onoterade:
Ägar-  Bokfört värde

andel, % 2005 2004
FBH Fichet Ltd, Storbritannien  49 3,7 5,6
Ritzenthaler Ltd, Storbritannien 45  2,3  2,2
Chubb Malaysia Sdn Bhd, Malaysia 30  8,7  6,5
Gateway Security Portugal Ltda, Portugal 55 1,5 –
Gateway do Brasil Ltda, Brasilien 50 7,7 3,4
Morena AB, Sverige 48 0,7 –

24,6  17,7

Andelen i intresseföretagens intäkter uppgår till 106,9 Mkr, andel av vinst 
till 5,0 Mkr, andel av tillgångar till 56,8 Mkr och andelen skulder till 32,2 
Mkr.

Lagstadgad specifikation av organisationsnummer och säte för intresse-
företagen kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i Göteborg.

Not 16 Varulager

Koncernen
2005 2004

Råvarulager 300,5 362,2
Varor under tillverkning  135,4 272,8
Färdigvaror  448,8 616,4
Pågående arbete för annans räkning  42,8 37,0
Avgår förskott från kunder  -89,2 -93,6
Summa 838,3  1 194,8

Not 17 Kundfordringar

Koncernen
2005 2004

Kundfordringar 1 518,3 1 641,0
Reservering för osäkra fordringar  -76,4 -70,8
Kundfordringar netto 1 441,9  1 570,2

Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar ef-
tersom koncernen har ett stort antal kunder som är spridda internationellt.

Koncernen har redovisat en kostnad på 7,4 Mkr (9,2 Mkr 2004) för 
nedskrivning av kundfordringar under 2005. Kostnaden har redovisats i 
posten försäljningskostnader.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Upplupna räntor 2,0 0,6 1,9 0,5 
Förutbetalda hyror 10,5 10,9 0,4 0,4 
Övriga poster 46,9 66,6 6,2 2,1 
Summa  59,4 78,1  8,5 3,0 
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Not 19 Likvida medel

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Kortfristiga bankplaceringar 1,1 12,0 – –
Kassa och bank 168,2 191,3 6,2 9,9 
Summa  169,3 203,3  6,2 9,9

Not 20 Eget kapital

Övrigt Balan- Mino- 
till- serade ritets Summa

Koncernen  Aktie skjutet Reser- vinst- in- eget
kapital kapital ver 1) medel tresse kapital

Eget kapital 2004-01-01  218,9  534,0  – 991,7 6,5  1 751,1 
Valutakursdifferenser –  –  -34,9  – – -34,9 
Årets resultat  –  –  –  139,9  1,0 140,9 
Utdelning  –  –  –  -98,5 – -98,5
Eget kapital 2004-12-31 218,9 534,0 -34,9 1 033,1 7,5 1 758,6

Byte av redovisnings-
principer      –          –              7,8          –           – 7,8
Justerat ingående 
eget kapital 218,9 534,0 -27,1 1 033,1 7,5 1 766,4

Omklassificeringar – – – 2,2 -2,2 –
Valutakursdifferenser  – – 25,8 – – 25,8
Förändring av säkringsreserv – – -7,0 – – -7,0
Årets resultat  – – – -86,0 -0,2 -86,2
Utdelad verksamhet – – – -392,6 -5,1 -397,7
Kontant utdelning till 
aktieägarna –  – – -98,5 – -98,5
Nyemission 0,4 5,3 – – – 5,7
Eget kapital 2005-12-31   219,3   539,3 -8,3     458,2        – 1 208,5 

1) Specifikation av reserver:

Säkrings- Omräknings- Summa
reserv reserv reserver

Ingående balans  
2004-01-01 – – –
Valutakursdifferenser 
  - Koncernen  -31,5  -31,5
  - Intresseföretag – -1,0 -1,0
Säkring av  
nettoinvesteringar  – -2,4 -2,4
Utgående balans 2004-12-31  –  -34,9  -34,9
Valutakursdifferenser:
  - Koncernen – 138,9 138,9
  - Intresseföretag – 4,0 4,0
Säkring av  
nettoinvesteringar – -117,1 -117,1 
Byte av  
redovisningsprinciper 7,8 – 7,8
Kassaflödessäkringar:
- Verkligt värde 
förluster under året -6,7 – -6,7
- Skatt på verklig 
 värdeförluster 1,9 – 1,9
- Överföringar 
 till resultaträkningen -3,0 – -3,0
- Skatt på överföringar  
till resultaträkningen       0,8 – 0,8
Utgående balans 2005-12-31 0,8 -9,1 -8,3

      Över- Fritt Summa
Moderbolaget  Aktie kurs Reserv- eget eget

kapital* fond fond  kapital kapital

Eget kapital 2004-01-01  218,9 214,0 320,0 462,1 1 215,0 
Årets resultat  – –  – 85,5 85,5 
Utdelning  –  –  – -98,5 -98,5
Eget kapital 2004-12-31 218,9 214,0 320,0 449,1 1 202,0

Årets resultat  – – – 98,4 98,4
Kontant utdelning  –  – – -98,5 -98,5
Nyemission 0,4 5,3 – – 5,7
Utdelad verksamhet                                – –             –  -347,0   -347,0
Överföringar – -219,3 219,3 – –
Eget kapital 2005-12-31   219,3 – 539,3 102,0 860,6

Antal aktier
Vid ingången av året 43 779 948
Emitterade aktier avseende personaloptionsprogram 74 600
Vid årets utgång   43 854 548

Efter balansdagens utgång har ytterligare 232 015 aktier emitterats 
avseende personaloptionsprogrammet vilka är utdelningsberättigade för 
2005. Det totala antalet utdelningsberättigade aktier uppgår därefter till 
44 086 563. 

Utdelningen per aktie föreslås uppgå till 1:60 kronor (2:25). Ytterligare 
information om personaloptionsprogrammet framgår av not 30. 

Not 21 Pensionsförpliktelser

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, såsom pensioner, 
sjukvårdsförmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande delen 
genom betalningar till försäkringsbolag eller myndigheter som därmed 
övertar förpliktelserna mot de anställda, s.k. avgiftsbestämda planer. 
Resterande del fullgörs genom s.k. förmånsbestämda planer där förplik-
telserna kvarstår inom Gunnebokoncernen. De största förmånsbestämda 
planerna finns i Storbritannien och Sverige (FPG/PRI avsättning). 

I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom 
inbetalningar till en fristående pensionsplan. 

Andra förmånsbestämda planer finns i Kanada, Frankrike, Tyskland, 
Nederländerna, Italien, Indonesien, Indien och Sydafrika. 

Beträffande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader 
samt värdet på utestående förpliktelser med hjälp av aktuariella beräk-
ningar vilka syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser. 
Förvaltningstillgångarna består huvudsakligen av aktier och räntebärande 
papper. Inga förvaltningstillgångar består av finansiella instrument i Gun-
nebo eller tillgångar som används inom Gunnebo.

Väsentliga aktuariella antaganden, % 
2005-12-31 2004-12-31

Diskonteringsränta
Storbritannien 5,1 5,4
Sverige 4,0 5,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 5,3 5,7 

Förväntad avkastning 
på förvaltningstillgångar 
Storbritannien 6,5 7,2
Sverige – –
Övriga länder (viktat genomsnitt) 6,0 6,1

Förväntad löneökningstakt 
Storbritannien 4,0 4,4
Sverige 3,0 3,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 3,7 3,6

Inflation   
Storbritannien 3,0 2,9
Sverige 2,0 2,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 2,6 2,7 
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Avstämning av pensionsförpliktelser
                                                                                              2005- 2004-

Stor- Övriga 12-31 12-31
britannien Sverige länder Totalt Totalt

Nuvärdet av förpliktelser 384,0 66,7 228,6 679,3 636,4
Förvaltningstillgångarnas 
verkliga värde -231,0 – -94,0 -325,0 -242,2
Summa 153,0 66,7 134,6 354,3 394,2
Oredovisade aktuariella 
vinster (+) och förluster (-) 8,3 -11,3 -8,3 -11,3 -2,1
Nettoavsättning i 
balansräkningen 161,3 55,4 126,3 343,0 392,1

Av nuvärdet av förpliktelser avser 497,9 Mkr (398,5) fonderade pensions- 
och övriga planer och 181,4 Mkr (237,9) ofonderade pensions- och övriga 
planer. 

Specifikation av förändringar i nettoavsättningen
2005 2004

Vid årets början 392,1 362,6 
Avvecklad verksamhet -72,6 1,2 
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 31,7 32,2
Utbetalningar av förmåner -12,6 -7,3 
Erlagda avgifter till fonderade planer -18,8 -13,1
Förvärvade och avyttrade bolag 0,8 23,1
Omklassificeringar 1,5 –
Valutakursdifferenser på utländska planer 20,9 -6,6
Vid årets utgång 343,0 392,1

Specifikation av totala kostnader för pensionsförpliktelser som 
redovisas i resultaträkningen

2005 2004
Kostnader avseende förmånsbestämda planer: 
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 21,4 20,4
Ränta på förpliktelserna 31,4 27,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna -17,8 -15,9
Aktuariella nettovinster redovisade  under året -0,1 –
Vinster på reduceringar -3,2 –
Kostnader avseende förmånsbestämda planer 31,7 32,2

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer 56,3 47,8
Totala kostnader som redovisas i 
resultaträkningen 88,0  80,0
varav: 
Belopp som belastat rörelseresultatet 74,4 68,2
Belopp som belastat finansiella kostnader                          13,6 11,8
Totala kostnader som redovisas i 
resultaträkningen 88,0 80,0

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångarna        45,6 20,1 

Ränta och förväntad avkastning klassificeras som finansiell kostnad. 
Övriga kostnadsposter fördelas i rörelseresultatet inom kostnad för sålda 
varor, försäljnings- eller administrationskostnader beroende på den 
anställdes funktion. Av kostnaden för avgiftsbestämda planer utgör 3,5 
Mkr (3,5) premier till Alecta. Denna försäkring omfattar flera arbetsgivare i 
Sverige och tillräcklig information föreligger inte från Alecta för att kunna 
redovisa planen som en förmånsbestämd plan.

Alectas konsolideringsgrad uppgick till 128,5 % (128,0) vid årets ut-
gång. Den kollektiva konsolideringen utgörs av skillnaden mellan tillgång-
arna och försäkringsåtagandena, beräknade enligt Alectas försäkringstek-
niska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. 

Specifikation av förvaltningstillgångar       2005-12-31 2004-12-31
Statsobligationer                                                               99,9 76,9
Företagscertifikat                                                              64,9 50,8
Aktier                            140,7 103,8
Likvida medel                                                                    19,5 10,7
Summa förvaltningstillgångar                              325,0 242,2

Not 22 Övriga avsättningar

Omstruk-  Övriga
turerings-  Garan- avsätt- 

Koncernen reserv Tvister  tier  Skatter ningar Totalt
2004-01-01  51,3 44,5 24,4 12,8 26,6 159,6
Förändrade avsätt-
ningar genom förvärv 96,6 9,8 1,9 – 3,1 111,4
Avsättningar under året  96,0 10,3 13,9 0,3 29,8 150,3
Under året ianspråk- 
tagna avsättningar  -82,0 -18,2 -10,4 – -15,6 -126,2
Under året återförda 
avsättningar  – -4,4 -0,5 -0,5 -1,3 -6,7
Kursdifferenser   -1,3 -0,4 -0,1 – -0,8 -2,6
2004-12-31 160,6 41,6 29,2 12,6 41,8 285,8 

Omstruk-  Övriga
turerings-  Garan- avsätt- 

Koncernen reserv Tvister  tier  Skatter ningar Totalt
2005-01-01   160,6 41,6 29,2 12,6 41,8 285,8
Förändrade avsätt-
ningar genom förvärv/
avvecklad verksamhet -1,5 – 2,5 – 2,5 3,5
Avsättningar under året  123,5 10,2 24,7 0,3 4,9 163,6
Under året ianspråk- 
tagna avsättningar  -213,2 -19,6 -18,3 -6,8 -20,6 -278,5
Under året återförda 
avsättningar  – -3,7 -2,0 -0,2 -3,4 -9,3
Omklassificeringar  – 0,1 3,3 – -4,5 -1,1
Kursdifferenser   7,4 1,9 1,6 0,1 1,6 12,6
2005-12-31  76,8 30,5 41,0 6,0 22,3 176,6 

Av den utgående omstruktureringsreserven förväntas merparten vara 
ianspråktagen under 2006. Av de resterande avsättningarna förväntas 
större delen vara ianspråktagna under 2006 och resterande delar under 
de närmaste fem åren.

Not 23 Upplåning

Långfristig 2005 2004
Skulder till kreditinstitut 1 186,1 1 374,0
Förlagslån 300,0 –
Summa 1 486,1 1 374,0

Kortfristig
Checkräkningskrediter 19,0 92,0
Skulder till kreditinstitut 101,8 73,5
Summa 120,8 165,5
Summa upplåning 1 606,9 1 539,5

De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av ett syndikerat 
låneavtal om 200 MEUR med löptid till 2010, samt två bilaterala låneavtal 
om 300 respektive 200 Mkr med löptid till 2008 respektive 2010. Vidare 
har under året upptagits ett legalt efterställt förlagslån om 300 Mkr som 
förfaller under 2011.

Lånen förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen Moderbolaget

2006 120,8 1 577,8
2007  7,0 –
2008 306,7 –
2009  15,4 – 
2010  839,3 – 
2011 och senare  317,7 300,0
Summa  1 606,9 1 877,8 
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Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning:

Koncernen Redovisat belopp Verkligt värde
2005 2004 2005 2004

Skulder till kreditinstitut 1 306,9 1 539,5  1 308,0 1 541,1 
Förlagslån 300,0 – 298,1 – 
Summa  1 606,9 1 539,5 1 606,1 1 541,1

Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar 
med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid, varför dessa har 
bedömts ha ett verkligt värde som motsvarar det redovisade värdet.

Not 24 Upplupna kostnader                         
och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Semesterlöneskuld 136,7 147,4  2,7 3,1 
Sociala avgifter 75,4 68,1 6,9 5,4
Upplupna löner 90,2 86,7 2,7 0,3 
Förutbetalda intäkter 77,0 91,1 - –
Upplupna räntor 4,1 2,6 2,9 –
Övriga poster 119,3 112,5 2,1  3,6 
Summa  502,7 508,4 17,3 12,4

Not 25 Ställda säkerheter

                Koncernen 
2005  2004

Avseende skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar  0,7 12,9 
Fastighetsinteckningar  0,8 9,4

1,5 22,3
Övriga ställda säkerheter
Företagsinteckningar 0,3 2,0 
Summa ställda säkerheter 1,8 24,3

Not 26 Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget
2005 2004  2005 2004

Borgensförbindelser – – 1 394,8 1 620,3 
Garantiförbindelser 132,2 116,4 – –
Skatter  – 80,9 – – 
Summa  132,2 197,3  1 394,8 1 620,3

Garantiförbindelser avser framförallt lämnade garantier till kunder för 
fullgörande av åtaganden. 

Not 27 Leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för hyreskontrakt fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2006 85,5 2,2
2007  67,2 2,1
2008  37,9 –
2009  20,3 –
2010 16,7 –
2011 och senare  14,8  –

242,4 4,3
Årets kostnader i koncernen för förhyrning av tillgångar uppgick till 101,7 
Mkr (98,4). Moderbolagets kostnader uppgick till 2,1 Mkr (2,2).

Not 28 Kassaflödespåverkande finansnetto

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Erhållna räntor 5,1 2,5  31,7 32,6
Betalda räntor -48,6 -32,4  -61,1 -114,8 
Utdelningar – – 114,1 60,0
Övriga kassaflödes-
påverkande poster -11,8 -4,6   3,9  77,1
Summa -55,3 -34,5 88,6 54,9

Not 29 Företagsförvärv

Den 4 januari 2005 förvärvades 100 % av aktiekapitalet i det franska 
företaget Eurofence som tillverkar och säljer stängsel, stolpar och grindar. 
Eurofence omsättning under perioden januari – december 2005 uppgick 
till 218 Mkr och nettoresultatet till 13 Mkr. 

Specifikation av förvärvade nettotillgångar och goodwill
Erlagd köpeskilling inklusive förvärvskostnader 102,4
Marknadsvärde av förvärvade nettotillgångar                      -65,1
Goodwill 37,3 

Goodwillen är hänförlig till den höga lönsamheten i det förvärvade bolaget 
samt synergieffekter som förväntas uppstå på grund av förvärvet. 
   En genomgång har gjorts utav immateriella tillgångar men inga aktiver-
bara tillgångar har identifierats. 

Specifikation av tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget
Marknads- Bokfört värde i 

värde Eurofence
Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1
Materiella anläggningstillgångar 39,3 40,6
Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,5
Varulager och rörelsefordringar 111,9 110,5
Likvida medel 3,6 3,6
Summa tillgångar 155,4 155,3
Räntebärande avsättningar och skulder -28,0 -28,5

Övriga avsättningar och skulder -62,3 -62,8
Summa förvärvade nettotillgångar 65,1 64,0
Kontantreglerad köpeskilling -102,4

Likvida medel i förvärvat dotterbolag 3,6
Förändring av koncernens likvida  
medel 98,8
Övriga förvärvseffekter 
på koncernens likvida medel -3,8
Påverkan på koncernens likvida medel -102,6
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Not 30 Personal

Koncernen
Medelantalet anställda 2005 2004
Sverige  480 469
Australien 46 44
Belgien  148 140
Brasilien  - 2
Danmark  160 157
Finland  35 30
Frankrike 1 603 1 540
Förenade Arabemiraten 3 2
Indien  810 1 045
Indonesien  1 130 1 077 
Italien  182 172
Kanada  172 199
Kina/Hongkong  2 1
Libanon 1 1
Luxemburg  7 7
Nederländerna  262 275 
Norge  69 71
Polen  21 21
Portugal  80 82
Schweiz  56 53
Singapore  12 7
Spanien  500 480
Storbritannien  439 447
Sydafrika  70 76
Tjeckien  15 14
Tyskland  609 613
Ungern  4 3
USA  18 21
Österrike  11 10
Summa utlandet 6 465 6 590
Totalt medelantal anställda i kvarvarande 
verksamhet 6 945 7 059

Av medelantalet anställda i kvarvarande verksamhet uppgick antalet kvin-
nor till 1 038 (1 023). För verksamhetsåret 2005 har medelantalet anställda 
i moderbolaget uppgått till 17 (17) personer, varav 8 kvinnor (7).

Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom koncernen uppgår till 
3 %. 

I moderbolaget finns en kvinna i styrelsen och ingen i företagsled-
ningen.

Sjukfrånvaro inom moderbolaget
Långtidssjukfrånvaron i moderbolaget uppgick till 2,2 procent (5,5) och 
korttidssjukfrånvaron till 0,9 procent (0,2).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för kvarvarande 
verksamhet

2005  2004
Löner och Sociala varav Löner och Sociala varav
andra er- kost- pensions- andra er- kost- pensions-

sättningar nader kostnader sättningar nader kostnader
Moderbolaget  22,7 16,5 7,3 19,0 14,6 6,6
Dotterbolagen 1 732,8 532,3 67,1   1 620,6 474,1 61,6
Koncernen 
totalt 1 755,5  548,8 74,4   1 639,6 488,7 68,2

Av ovanstående har totalt 83,9 Mkr (83,7) utgått i löner och andra ersätt-
ningar till styrelser och verkställande direktörer inom koncernen, varav 
7,7 Mkr (5,7) avsåg bonus. Av koncernens pensionskostnader avsåg     
13,7 Mkr (10,2) verkställande direktörer inom hela koncernen.
Ersättning till styrelsen i moderbolaget har utgått med 1 225 Tkr (1 070), 
varav 75 Tkr (0 ) utgör ersättning för utskottsarbete.

Till den tidigare verkställande direktören har utgått lön och andra 
ersättningar med 2 844 Tkr (4 447) varav 0 Tkr (0) avsåg bonus. Nuva-
rande verkställande direktören har erhållit 3 953 Tkr varav 1 055 Tkr avsåg 
bonus. 

Lagstadgad specifikation av löner, andra ersättningar och sociala kost-
nader, fördelat per land, kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i Göte-
borg. En fullständig årsredovisning kan också erhållas från Bolagsverket.

Pensioner och avgångsvederlag
Pensionsåldern för VD är 65 år. VD har en premiebaserad pensionslös-
ning. Pensionskostnaden uppgår till 40 % av lönen exklusive bonus. 
Därtill har en engångsbetalning gjorts för den nuvarande verkställande 
direktören med 533 Tkr.

Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 460 Tkr (2 116) den 

tidigare verkställande direktören och 1 708 Tkr den nuvarande verkstäl-
lande direktören.  Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till ett 
års uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande en årslön, varvid 
avräkning sker av lön från annan arbetsgivare.

För övriga i koncernledningen gäller en uppsägningstid om högst ett år 
samt avgångsvederlag om högst ett år vid en uppsägning från företagets 
sida. Pensionsåldern är 65 år, dock finns i ett fall en lägre pensionsålder 
än 65 år. Från och med 1 januari 2005 finns en pensionsplan för ledande 
befattningshavare i Sverige, som bygger på allmän pensionsplan och som 
baseras på all kontant lön exklusive bonus. 

Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande 
befattningshavare inom koncernen

Grundlön/  Övriga Pen-  Övrig
Styrelse-  för- sions- ersätt-

Tkr  arvode  Bonus måner  kostnad  ning  Summa
Styrelsens  
ordförande  400 – – – 48 448 
Verkställande 
direktören (tidigare) 2 728 - 100 1 460 116 4 404
Verkställande direk-
tören (nuvarande)* 2 812 1 055 36 1 708 86 5 697
Övriga i koncern-
ledningen  
(10 personer)  16 007 3 788 1 412 5 111 1 278 27 596
Summa  21 947 4 843 1 548 8 279 1 528 38 145 
* Avser tiden 1 april - 31 december 2005

Grunden för bonusberäkningen är till huvudsaklig del beroende av resul-
tat- och kassaflödesutfall. Övriga förmåner avser främst bilförmån. Övriga 
ersättningar avser huvudsakligen utnyttjade personaloptioner.

Personaloptionsprogram
Vid ordinarie bolagsstämma 2002 fattades beslut om ett personaloptions-
program riktat till ett 50-tal ledande befattningshavare inom koncernen.

Teckningskursen uppgår till 110 procent av den genomsnittliga börs-
kursen för aktien under en viss period i anslutning till tilldelningstillfället. 
Genomsnittlig teckningskurs uppgår till 64 kronor.

Förfoganderätten kan inte överlåtas och är knuten till anställningen. 
Personaloptionerna har tilldelats de anställda vederlagsfritt.

Under året har 86 000 optioner utnyttjats. Vid utgången av 2005 
uppgick tilldelade och ej utnyttjade optioner till 532 000. Därtill tillkommer 
177 333 optioner som är avsedda att täcka bolagets sociala kostnader. 
Baserat på börskursen per balansdagen uppgick det sammanlagda vär-
det på hittills tilldelade och outnyttjade optioner till 19 Mkr. Inget belopp 
har belastat årets resultat. I balansräkningen ingår 6 Mkr som upplupen 
kostnad och motsvarande belopp redovisas som upplupen intäkt.

Av tilldelade optioner kan 75 procent utnyttjas för förvärv av aktier 
med högst en tredjedel tidigast 2004 och därefter ytterligare högst en 
tredjedel för vardera 2005 respektive 2006. Resterande 25 procent kan 
utnyttjas endast om koncernen uppnått en genomsnittlig vinstökning per 
aktie om 8 procent per år från 2002 och kan utnyttjas till förvärv av aktier 
med högst en tredjedel per år från 2004. Varje optionsrätt ger innehavaren 
rätt att teckna 2,45 nya aktier i bolaget till en genomsnittlig teckningskurs 
på 64 kronor per aktie att tecknas senast 30 april 2007.

Not 31 Arvode till revisorerna

Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004

Revisionsuppdrag 10,9 8,0 1,2 0,7 
Andra uppdrag 4,0 5,7 0,5   1,1 

Not 32 Transaktioner med närstående

Av nettoomsättningen i moderbolaget avsåg 95 procent (96) koncernföre-
tag, medan inköpen från koncernföretag uppgick till 12 procent (18). Från 
intresseföretaget Chubb Malaysia Bnd Sdn har royalty erhållits om 0,9 
Mkr (0,9). Till Holtback och Partner AB har det utgått ett konsultarvode 
om 48 Tkr (48). Holtback och Partner AB ägs av styrelseordföranden 
Roger Holtback. Tjänster har köpts av MediaSpjuth AB för 901 Tkr (849). 
MediaSpjuth AB är ett dotterbolag till Vätterledens Invest AB. Ersättningar 
till ledande befattningshavare framgår av not 30. I övrigt har det inte före-
kommit några närståendetransaktioner.
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Not 33 IFRS avstämningar 

Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Gunnebo de nya internationella 
redovisningsstandarderna – Internationell Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU.  

Till och med 2004 tillämpade Gunnebo Redovisningsrådets rekom-
mendationer. Gunnebo har i denna årsredovisning räknat om historisk 
information från den 1 januari 2004. Nettoeffekten av bytet av redovisnings-
principerna har redovisats direkt mot eget kapital i enlighet med IFRS 1.

De väsentligaste skillnaderna i redovisningsprinciper utgöres av IFRS 3 
(Företagsförvärv), där goodwill inte längre skall skrivas av. Istället skall det 
varje år ske en prövning om det föreligger något nedskrivningsbehov avse-
ende goodwill. Avsättning till omstruktureringsreserv får inte heller längre 
ske i förvärvsbalansen utan kostnaderna för omstruktureringsåtgärder som 
är en följd av företagsförvärv kommer att direkt belasta resultatet. Gunnebo 
har valt enligt IFRS 1 att inte räkna om förvärv som skett före den 1 januari 
2004. Goodwill för förvärv före den 1 januari 2004 har redovisats utifrån 
restvärdet för goodwill enligt balansräkningen per den 31 december 2003.

I övrigt har vissa leasingavtal omklassificerats och redovisas som finan-
siella leasingavtal enligt IAS 17. Minoritetsintressen redovisas enligt IAS 1 
som en separat komponent i eget kapital i balansräkningen istället för mel-
lan skulder och eget kapital. I resultaträkningen ingår minoritetens andel av 
resultatet i det redovisade resultatet för perioden med separat upplysning.

IAS 39 (Finansiella instrument) tillämpas från den 1 januari 2005 och 
den nya versionen från maj 2005 av standarden tillämpas. Derivatinstru-
ment redovisas alltid till marknadsvärde i balansräkningen enligt IAS 39. 
Förändringar av derivatinstrumentens marknadsvärde skall redovisas i 
resultaträkningen om inte säkringsredovisning tillämpas. Gunnebo tillämpar 
säkringsredovisning vid hantering av valutarisker i nettoinvesteringar, 
transaktionsflöden samt vid hanteringen av ränterisk i låneportfölj. Skill-
naden mellan redovisade värden enligt IAS 39 och enligt tidigare principer 
har redovisats direkt mot säkringsreserv i eget kapital per 1 januari 2005. 
Förändringen av säkringsreserven under året framgår under förändringar i 
eget kapital, not 20. Gunnebo har valt med stöd av IFRS 1 att inte räkna om 
jämförelsetalen för 2004. 

Omräkningsdifferenser avseende investeringar i utlandsverksamheter 
redovisas enligt IAS 21 (Effekter av ändrade valutakurser) som en sepa-
rat post i eget kapital och vid försäljning av utlandsverksamheter skall 
ackumulerade omräkningsdifferenser redovisas som en del av resultatet av 
avyttringarna. Gunnebo har valt att sätta ackumulerade omräkningsdifferen-
ser till noll per den 1 januari 2004 enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 1. 
Tidigare redovisade omräkningsdifferenser hänförs i öppningsbalansen per 
den 1 januari 2004 till balanserade vinstmedel. 

I samband med övergången till IFRS förändras även presentationsfor-
men av eget kapital i balansräkningen. Under tidigare redovisningsprinciper 
delades eget kapital upp i fritt och bundet eget kapital i enlighet med de 
regler som förelåg i Årsredovisningslagen. I enlighet med IAS 1 ska eget 
kapital istället delas upp på de delkomponenter det består av. Enligt IAS 1 
ska ett företag som minimum presentera emitterat kapital och övrigt eget 
kapital i balansräkningen. Gunnebo har valt att specificera eget kapital, 
som har fastställts som ingående balans och utgående balans för 2004, i 
enlighet med IFRS i ytterligare komponenter i form av aktiekapital, övrigt 
tillskjutet kapital, reserver och balanserad vinst. I posten aktiekapital ingår 
det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. I övrigt tillskjutet kapital 
ingår summan av de transaktioner som Gunnebo har haft med aktieägarna. 
De transkationer som har förekommit med aktieägarna är emissioner till 
överkurs. Reserver består av de intäkter och kostnader som enligt vissa 
IFRS-standarder ska redovisas i eget kapital. I Gunnebos fall består posten 
av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag 
i enlighet med IAS 21. Vidare ingår även kassaflödessäkringsreserv som 
har redovisats i enlighet med tillämpliga regler i IAS 39. Specifikation över 
de olika delposterna i kategorin reserver och förändringen av dessa under 
året finns i not 20. Posten balanserad vinst motsvaras av de ackumulerade 
vinster och förluster som genererats totalt i koncernen. 

Gunnebos personaloptionsprogram antogs vid den ordinarie bolags-
stämman i april 2002 och omfattas därför inte av IFRS 2 (Aktierelaterade 
ersättningar) som gäller för optionsprogram utgivna efter den 7 november 
2002.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i ett antal dotterbolag. 
Koncernen införde RR29 den 1 januari 2004 med en engångseffekt som 
minskade koncernens eget kapital med 124 Mkr. Denna effekt är beaktad i 
den öppningsbalansräkning enligt svenska redovisningsregler som presen-
teras nedan. Detta innebär att övergången till IFRS ej har medfört någon 
justering i detta avseende eftersom RR29 och IAS 19 överensstämmer.

Nedan visas hur jämförelsesiffror omräknats från tidigare tillämpade 
svenska redovisningsprinciper (Redovisningsrådets rekommendationer) till 
nu gällande internationella redovisningsprinciper (IFRS). 

Avstämning av balansräkning per 2004-01-01
Tidigare- 

redovisnings- IFRS Enligt
principer justeringar IFRS

Immateriella  anläggningstillgångar 1 048,4 1 048,4

Materiella  anläggningstillgångar 1 010,6 16,5 1 027,1

Finansiella anläggningstillgångar 134,3 -2,3 132,0

Varulager och rörelsefordringar 2 728,6 2 728,6

Likvida medel 221,2 221,2

Summa tillgångar 5 143,1 14,2 5 157,3

Eget kapital 1 746,5 4,6 1 751,1

Minoritetsintresse 5,9 -5,9 -

Räntebärande avsättningar och skulder 1 716,2 15,4 1 731,6

Övriga avsättningar och skulder 1 674,5 0,1 1 674,6
Summa eget kapital och skulder  5 143,1 14,2 5 157,3

Avstämning av balansräkning per 2004-12-31
Tidigare  IFRS 3 IFRS 3
redovis- Goodwill-  Struktur-

nings- avskriv- kost- Enligt
principer ningar nader Övrigt IFRS

Immateriella 
anläggningstillgångar 1 229,5 75,1 -94,8 1 209,8

Materiella 
anläggningstillgångar 1 007,1 14,4 1 021,5

Finansiella 
anläggningstillgångar 170,5 -2,0 168,5

Varulager och 
rörelsefordringar 3 046,1 3 046,1

Likvida medel 203,3 203,3

Summa tillgångar 5 656,5 75,1 -94,8 12,4 5 649,2

Eget kapital 1 772,7 75,1 -94,8 5,6 1 758,6

Minoritetsintresse 7,5 -7,5 -

Räntebärande 
avsättningar och skulder 1 917,4 14,2 1 931,6

Övriga avsättningar 

och skulder 1 958,9 0,1 1 959,0

Summa eget kapital 
och skulder 5 656,5 75,1 -94,8 12,4 5 649,2

Avstämning av balansräkning per 2005-01-01
IFRS IAS 32 och IFRS

2004-12-31 IAS 39 2005-01-01

Immateriella anläggningstillgångar 1 209,8 1 209,8

Materiella anläggningstillgångar 1 021,5 1 021,5

Finansiella anläggningstillgångar 168,5 10,9 179,4

Varulager och rörelsefordringar 3 046,1 3 046,1

Likvida medel 203,3 203,3

Summa tillgångar 5 649,2 10,9 5 660,1

Eget kapital 1 758,6 7,8 1 766,4

Räntebärande avsättningar och skulder 1 931,6 1 931,6

Övriga avsättningar och skulder 1 959,0 3,1 1 962,1

Summa eget kapital och skulder 5 649,2 10,9 5 660,1

Avstämning av resultaträkning 2004 
Tidigare  IFRS 3 IFRS 3
redovis- Goodwill-  Struktur-

nings- avskriv- kost- Enligt
principer ningar nader Övrigt IFRS

Försäljningsintäkter 7 325,6 7 325,6

Sålda varors kostnad -4 910,3 -4 909,6
Bruttoresultat 2 415,3 0,7 2 416,0
Övriga rörelsekostnader -2 131,6 75,1 -94,8 -2 151,3
Rörelseresultat 283,7 75,1 -94,8 0,7 264,7
Finansiella poster -59,2 -1,0 -60,2
Resultat före skatt 224,5 75,1 -94,8 -0,3 204,5
Minoritetsintresse -1,0 1,0 -
Skatter -63,7 0,1 -63,6
Årets resultat 159,8 75,1 -94,8 0,8 140,9
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Förslag till vinstdisposition

Koncernens balanserade vinstmedel uppgår enligt koncernbalansräk-
ningen till 458,2 Mkr.
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

Från 2004 balanserade vinstmedel  3,6 Mkr
Årets resultat 98,4 Mkr

102,0 Mkr

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras 
enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1:60 kronor per aktie  70,5 Mkr
Som disponibla vinstmedel kvarstår  31,5 Mkr

102,0 Mkr

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) den 30 mars 2006 för fastställelse.

Göteborg den 7 februari 2006

Roger Holtback
Ordförande

Nils-Olov Jönsson Mikael Jönsson Martin Svalstedt Sten Langenius Lena Olving  Bjarne Holmqvist 

Bo-Anders Hansson  Claes-Göran Karlsson

och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
koncernens resultat och ställning.  Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Gunnebo AB (publ)
Org nr 556438-2629

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gunnebo AB 
(publ) för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredo-
visningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 

Göteborg den 7 februari 2006 

PricewaterhouseCoopers AB

                                                                                                         Bror Frid, Huvudansvarig  
Auktoriserad revisor



Bolagsstyrningen utövas inom Gunnebo främst genom bolags-
stämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 
Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolags-
styrning.

 Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisning-
en och har inte granskats av bolagets revisorer.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Gunnebos högsta beslutande organ. Stämman 
väljer styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar 
om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver beslutar stäm-
man bland annat om eventuella nyemissioner samt införande 
av aktierelaterade incitamentsprogram i form av till exempel 
optionsprogram.

Ordinarie bolagsstämma avhölls senast den 31 mars 2005 på 
Chalmers Studentkårs kårhus i Göteborg.

Vid stämman medverkade 236 aktieägare, vilka represente-
rade  51,5 procent av antalet röster. Till styrelse omvaldes Roger 
Holtback, Nils-Olov Jönsson, Mikael Jönsson, Sten Langenius, 
Martin Svalstedt, Lena Olving och Bjarne Holmqvist, vilka 
också närvarade vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att till aktieägarna dela ut kon-
tant 2:25 kronor per aktie (2:25) och samtliga aktier i Gunnebo 
Industrier utan vederlag med stöd av den så kallade Lex Asea-
lagstiftningen. Genom utdelningen erhöll aktieägarna en aktie 
i Gunnebo Industrier för varje femtal aktier i Gunnebo AB. 
Gunnebo Industrier noterades i samband med utdelningen på 
Stockholmsbörsens O-lista den 14 juni 2005. 

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa 
ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 
1 200 000 aktier. Detta bemyndigande har hittills inte utnyttjats.

Valberedning
Valberedningen har i uppdrag att inför kommande ordinarie 
bolagsstämma bereda och lämna förslag på styrelsens sam-
mansättning samt föreslå arvoden till styrelse och revisorer. Vid 
bolagsstämman beslutades att till valberedning utse styrelsens 
ordförande – som sammankallande – jämte en representant 
vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets 
utgång 2005.

Valberedningen består av Nils-Olov Jönsson, Vätterledens 
Invest, Dan Sten Olsson, Stena Adactum, Nils-Petter Hollekim, 
Odin Fonder samt Roger Holtback. Valberedningen har fram till 
denna årsredovisnings framläggande haft tre möten. Ordförande 
i valberedningen är Dan Sten Olsson.

Styrelse
I Gunnebos styrelse ingår sju ledamöter valda av bolagsstäm-
man. Styrelseledamöterna väljs årligen av bolagsstämman för 
tiden intill nästa ordinarie stämma. Dessutom utser Gunnebos 
fackliga organisationer två ordinarie ledamöter och två supplean-

ter. Ordförande för styrelsen har utsetts av styrelsen.
Gunnebo uppfyller kravet på att majoriteten av de stämmo-

valda ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Två ledamöter, Roger Holtback och Bjarne 
Holmqvist, är att betrakta som icke oberoende. Bjarne Holm-
qvist var till och med den 1 maj 2005 VD och koncernchef i Gun-
nebo. Bjarne Holmqvist har därtill liksom Roger Holtback varit 
styrelseledamöter i mer än tolv år. 

Av styrelsens fem från bolaget och bolagsledningen oberoende 
stämmovalda ledamöter representerar Nils-Olov Jönsson och 
Mikael Jönsson Vätterledens Invest AB, medan Martin Svalstedt 
är VD för Stena Adactum AB vilka bolag utgör Gunnebos två 
största aktieägare. Två ledamöter, Sten Langenius och Lena 
Olving, är att beteckna som oberoende gentemot både bolaget 
och dess större ägare.

Ingen av Gunnebos nuvarande ledande befattningshavare 
ingår i styrelsen. Däremot deltar företagets VD och koncernchef
Göran Gezelius, dess ekonomi- och finansdirektör, Lennart 
Gustavsson, och dess chefsjurist, Lars Wallenberg, vid styrelsens 
sammanträden, den senare även som sekreterare. Därtill deltar 
ledande befattningshavare vid behov.

Under året har avhållits 11 styrelsemöten. Vid dessa styrelse-
möten har följande huvudfrågor behandlats:

Februari - Bokslut januari – december 2004, boksluts-
kommuniké

- Börsnotering och utdelning av Gunnebo Industrier AB
- Investeringsärenden
- Företagsförvärvsfrågor

Februari - Börsnotering och utdelning av Gunnebo Industrier
Mars - Börsnotering och utdelning av Gunnebo Industrier
Mars - Konstituerande möte
April - Delårsrapport januari – mars 2005

- Företagsförvärvsfrågor
- Investeringsärenden
- Börsnotering och utdelning av Gunnebo Industrier

Maj - Namnlicensavtal Gunnebo Industrier
Juni - Vinstvarning
Juli - Delårsrapport januari – juni 2005

- Strategiplan
- Skattedom Gunnebo Troax
- Företagsförvärvsfrågor
- Refinansiering syndikerat lån

Augusti - Strategiplan
- Ny organisation

Oktober - Delårsrapport januari – september 2005
- Förlagslån
- Strukturprojekt
- Integrationsplan 2006

December - Integrationsplan 2006

Närvaron vid styrelsemötena har under året varit god och fram-
går av nedanstående tabell:

Bolagsstyrningsrapport
Gunnebos styrelse och ledning strävar efter att företaget ska leva upp till de krav som Stockholmsbörsen, aktieägare och andra 
intressenter ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som förs i ämnet och studerar de rekommendationer som olika 
aktörer utfärdar.
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Styrelse 
Roger Holtback 11
Nils-Olov Jönsson 11
Mikael Jönsson 11
Sten Langenius 11
Martin Svalstedt 11
Lena Olving   9*
Bjarne Holmqvist 11
Claes-Göran Karlsson 11
Ulf Jonsson   5**
Göran Törnvall   5**
Bo Anders Hansson 11
Lars-Olof Larsson   5***
Christer Grimståhl   6***
Totalt antal möten 11

*) varav ett möte endast till viss del
’’) Avgick i samband med utdelningen av Gunnebo Industrier
***) Tillträdde i samband med utdelningen av Gunnebo Industrier

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för bolagets 
organisation och förvaltning. Styrelsens arbete styrs av den 
arbetsordning som styrelsen antar vid konstituerande styrelse-
möte varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta 
styrelsen skall sammanträda och vad som skall behandlas vid 
respektive tillfälle. Av arbetsordningen framgår även arbets- och 
ansvarsfördelning mellan styrelsen, dess ordförande och VD. 
Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner samt 
delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vidare har styrelsen 
att tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande föränd-
ringar i Gunnebos organisation och verksamhet.

Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga stora 
investeringar, lån med mera.

Ordförande
Vid konstituerande styrelsesammanträde i mars 2005 omvalde 
styrelsen Roger Holtback som ordförande.

Styrelseordföranden skall se till att styrelsens arbete bedrivs 
effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden, samt följa verk-
samhetens utveckling och tillse att övriga ledamöter fortlöpande 
får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna 
utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebo-
lagslagen och bolagsordningen. Styrelseordföranden deltar inte 
i den operativa ledningen av bolaget. Roger Holtback har varit 
styrelsens ordförande sedan 1993.

Utskott
Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott, som bereder 
frågor rörande bolagsledningens anställningsvillkor och frågor 
rörande successionsplanering  och övriga personalutvecklings-
frågor som beretts av koncernledningen.

Ersättningsutskottet har under 2005 haft fyra möten. Leda-
möter i utskottet har varit Roger Holtback, Nils-Olov Jönsson 
samt Verkställande Direktören  med Roger Holtback  som 

ordförande. Föredragande har varit Gunnebos personaldirektör 
Ulf Johnsson. 

Utöver ersättningsutskott har styrelsen även utsett ett revi-
sionsutskott.

Styrelsens ordförande Roger Holtback har tillsammans med 
Mikael Jönsson och Martin Svalstedt utgjort revisionsutskott 
och varit beredande organ i kontakterna mellan revisorerna 
och styrelsen. Revisionsutskottets ordförande har varit Martin 
Svalstedt. Utskottet har under året haft två möten. Revisorerna 
har dessutom deltagit i två styrelsesammanträden för redovisning 
av sin granskning.

Verkställande direktör
Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med de 
instruktioner som styrelsen har antagit. Verkställande direktören 
ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt be-
slutsunderlag samt är föredragande vid styrelsemötena. Verkstäl-
lande direktören håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden 
informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och 
utveckling. Bjarne Holmqvist som varit Verkställande direktör 
sedan 1993 avgick med avtalspension den 1 maj 2005. Göran 
Gezelius tillträdde som VD och Koncernchef den 2 maj 2005.

Koncernledning
Gunnebos koncernledning har under året bestått av 11 personer. 
Med effekt från den 1 januari 2006 organiserades koncernled-
ningen om i en verkställande ledning samt en ledningsgrupp, 
vilka presenteras på sidorna 76-78 i denna årsredovisning. 

Koncernledningen har under 2005 haft ett 10-tal möten.

Extern revision
Gunnebos revisorer väljs av bolagsstämman för en period av 
fyra år. Innevarande period inleddes 2004 och gäller till och med 
ordinarie bolagsstämma 2008.

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Pricewaterhouse-
Coopers AB som revisionsbolag. Bror Frid har från 2005 varit 
huvudansvarig revisor.

Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och 
avger omdöme om den interna kontrollen.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Pricewaterhouse-
Coopers Gunnebo framför allt med genomgångar vid före-
tagsförvärv, så kallade Due Diligence. Utförda uppdrag har ej 
bedömts ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersätt-
ningar till revisorerna återfinns i not 31.

Göteborg den 7 februari 2006
Gunnebo AB

Styrelsen
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Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning gäller för samtliga börsnoterade företag på Stockholmsbörsens A-lista samt för svenska bolag 
på Stockholmsbörsens O-lista med ett marknadsvärde över 3 miljarder kr. Koden trädde i kraft den 1 juli 2005 och innebär att 
bolagen skall följa koden eller förklara varför den inte följs.

Sammanfattning av punkterna i Koden Följs Kommentar

1. Bolagsstämman

1.1 Kallelse m.m.

1.1.1 Tidpunkt för stämman Senast i samband med tredje kvartalsrapporten Ja

1.1.2 Ärenden på stämman Information på hemsidan i god tid före stämman angående hur ett ärende kan tas upp. Ja

1.1.3 Anmälan olika sätt Via e-post eller på bolagets hemsida Ja

1.2 Deltagande på distans

1.2.1 Delta eller följa stämman på distans Distansuppkoppling om motiverat av ägarkretsens sammansättning och vad som är 
ekonomiskt försvarbart.

Nej Ej ekonomiskt försvarbart.

1.3 Styrelse, ledning och revisorns närvaro

1.3.1 Styrelse, ledning och revisor närvarande Styrelse, ledning och minst en revisor ska om möjligt närvara. Ja

1.3.2 Redovisning av förslag från utskotten Utskottets ordförande eller annan ledamot ska närvara och motivera förslag Ja

1.4 Genomförande

1.4.1 Förslag till stämmoordförande Valberedningen ska lämna förslag i kallelsen och på stämman Ja

1.4.2 Justeringsmän Utse aktieägare eller ombud som ej ingår i styrelsen eller är anställda. Ja

1.4.3 Språk på stämman På svenska, om motiverat ev. tolkning. Ja

1.4.4 Frågor på stämman Möjlighet till frågor, lägga fram förslag. Ja

1.4.5             Protokoll Protokoll ska publiceras på hemsidan, om motiverat av ägarkretsens sammansättning 
även översättas.

Ja

2. Tillsättning av styrelse och revisorer

2.1 Valberedning

2.1.1 Valberedning Ska väljas av bolagsstämman eller så ska kriterier för val anges. Ja

2.1.2 Sammansättning Minst tre personer, majoriteten av valberedningen ska ej vara styrelseledamöter, ej 
styrelseordförande som ordförande.

Ja

2.1.3 Offentliggörande av ledamöterna i 
valberedningen

Ska ske minst sex månader innan stämman. Ja

2.2 Tillsättande av styrelse

2.2.1 Ordförande och ledamöter Valberedningen lämnar förslag på ordförande och ledamöter samt arvode. Ja

2.2.2 Styrelsens förslag Valberedningen bedömer styrelsen utifrån framtida inriktning, gör kravprofil avseende 
nya ledamöter samt söker kandidater till styrelseposter.

Ja

2.2.3 Presentation Detaljerad presentation i kallelse samt på hemsidan. Redogörelse för hur 
valberedningens arbete bedrivits ska lämnas på hemsidan.

Ja

2.2.4 Motiv Valberedningen ska på stämman presentera och motivera förslag samt redovisa hur 
arbetet bedrivits.

Ja

2.2.5 Närvaro Föreslagna ledamöter ska närvara på stämman. Ja

2.2.6 Arvode Fördelning av arvode för ordförande och övriga ledamöter samt utskott bestäms på 
stämman.

Ja

2.2.7 Incitamentsprogram Styrelseledamöter ska inte erhålla tilldelning i aktie- eller aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram, som är riktade till ledningen.

Ja

2.3 Tillsättande av revisorer

2.3.1 Förslag till revisor Valberedning eller av en för revisorstillsättning särskilt utsedd valberedning ger förslag. Ja

2.3.2 Val och arvode Valberedning ger förslag till val och arvode, vilka ska presenteras i kallelsen samt på 
hemsidan.

Ja

2.3.3 Information om revisorerna Kompetens, oberoende, omfattning av tjänster samt hur valberedningen bedrivit sitt 
arbete ska publiceras på hemsidan.

Ja

2.3.4 Motivering Valberedningens förslag skall presenteras och motiveras på stämman. Ja

2.3.5 Närvaro Föreslagna revisorer ska närvara på stämman. Ja

3. Styrelsen

3.1 Uppgifter

3.1.1 Särskild omsorg Styrelsens ska ägna särskild omsorg åt bolagets mål, strategier, utvärdera ledning, 
tillsättning/entledigande av VD, uppföljning, kontroll av ekonomisk ställning samt 
öppen, saklig och relevant extern informationsgivning.

Ja

3.1.2 Utvärdering Årlig utvärdering av styrelsens arbete. Ja

3.2 Storlek och sammansättning

3.2.1 Sammansättning Ändamålsenlig sammansättning. Ja

3.2.2 Storlek Ändamålsenlig storlek, inga stämmovalda suppleanter. Ja

3.2.3 Högst en från bolagsledningen i styrelsen Endast en från bolagsledningen i styrelsen. Ja

3.2.4 Oberoende Majoriteten av de stämmovalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
bolaget och dess ledning.

Ja

3.2.5 Minst två oberoende även mot de större 
aktieägarna

Ja

3.2.6 Mandatperiod Utses ett år i taget. Ja
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Sammanfattning av punkterna i Koden Följs Kommentar

3.3 Styrelseledamöter

3.3.1 Antal uppdrag Inte för många andra uppdrag. Ja

3.3.2 Självständig bedömning Rätt att begära kompletterande information för att fatta väl underbygda beslut. Ja

3.3.3 Kunskap Skyldig att skaffa kunskap. Ja

3.3.4 Introduktionsutbildning Ska utbildas av bolaget. Ja Inom ramen för Stockholmsbörsens 
utbildningar

3.4 Styrelseordförande

3.4.1 Väljs av stämman Ordförande ska väljas av stämman. Ja

3.4.2 Avgående VD Om VD väljs som styrelseordförande, krävs särskild motivering. Ja

3.4.3 Arbetsfördelning Klar arbetsfördelning mellan Styrelseordförande och VD. Ja

3.4.4 Effektivt styrelsearbete Leda styrelsearbetet genom att bl.a. planera, kontrollera och utvärdera. Ja

3.5 Arbetsformer

3.5.1 Instruktioner Utformning och löpande prövning av arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. Ja

3.5.2 Utskott Utskott kan inrättas. I styrelsens arbetsordning ska framgå vilka arbetsuppgifter och 
vilken beslutanderätt styrelsen delegerat till utskotten samt hur utskotten rapporterar 
till styrelsen.

Ja

3.5.3 Utvärdering av VD Minst en gång per år. Ja

3.5.4 Dagordning Inget beslut i viktiga ärenden som ej upptagits på dagordningen. Ja

3.5.5 Sekreterare Ej styrelseledamot. Ja

3.5.6 Protokoll Tydliga protokoll som snarast skickas till ledamöterna. Ja

3.6 Finansiell rapportering

3.6.1 Årsredovisning och Delårsrapporter Tydligt framgå vilka delar som är formella finansiella rapporter, på vilka regelverk de 
grundas och vilka som är reviderade/granskade av revisorer.

Ja

3.6.2 Försäkran Försäkran av styrelsen och VD att årsredovisningen upprättats på ett riktigt sätt. Ja

3.6.3 Granskning Översiktlig granskning av revisorer av halvårs- eller niomånadersrapporter. Ja

3.7 Intern kontroll

3.7.1 Intern kontroll Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och utvärdera bolagets kontroll-
system.

Ja

3.7.2 Rapport Styrelsen ska avge rapport över den interna kontrollen och rapporten ska granskas av 
revisorerna.

Ja Revisorernas granskning tillämpas från 
2006

3.7.3 Internrevision Om inte bolaget har särskild granskningsfunktion, ska styrelsen årligen utvärdera 
behovet av sådan funktion.

Ja

3.8 Arbete med redovisning och 
revisionsfrågor

3.8.1 Kvalitet i rapportering Dokumentation av hur kvaliteten säkerställs i rapportering och hur kommunikationen 
sker med revisorerna.

Ja

3.8.2 Revisionsutskott Skall inrättas av styrelsen efter vissa kriterier. Ja

3.8.3 Arbete i revisionsutskott Kvalitetssäkra rapportering, träffa revisorer, fastställa riktlinjer för revisorernas övriga 
uppdrag, utvärdera, biträda valberedningen.

Ja

3.8.4 Möte med revisor Styrelsen ska minst en gång per år, utan någon från bolagsledningen, träffa revisorerna. Nej Tillämpas från 2006

4. Bolagsledning

4.1 Verkställande direktörens uppgifter

4.1.1 Styrelseunderlag Sakliga, utförliga och relevanta beslutsunderlag och rapporter till styrelsen. Ja

4.1.2 Uppdrag utanför bolaget VDs väsentliga externa uppdrag ska godkännas av styrelsen. Ja

4.2 Ersättning till bolagsledningen

4.2.1 Ersättningsutskott Ersättningsutskott ska inrättas efter vissa kriterier. Ja

4.2.2 Principer för ersättning Principer för anställningsvilkor för ledningen ska presenteras på bolagsstämman. Ja

4.2.3 Aktierelaterade ersättningar Ska beslutas av stämman Ja

5. Information om bolagsstyrning

5.1 Bolagsstyrningsrapport

5.1.1 Rapport i årsredovisningen Särskild rapport om bolagsstyrning. Av rapporten skall framgå om den är granskad av 
bolagets revisorer. 

Ja

5.1.2 Tillämpning och avvikelser Tillämpning av koden samt skäl för avvikelser. Ja

5.1.3 Finansiella rapporteringens kvalitet På vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt 
kommunicerar med bolagets revisorer.

Ja

5.1.4 Övriga uppgifter i 
bolagsstyrningsrapporten

Om det inte framgår i årsredovisningen, ska det finnas information i bolagsstyrnings-
rapporten om styrelsesammansättning, arbetsfördelning mm.

Ja

5.2 Rapport intern kontroll

5.2.1 Styrelserapport I årsredovisningen ska fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorernas granskning av denna rapport.

Ja Revisorernas granskning tillämpas från 
2006.

5.3 Information på hemsidan

5.3.1 Hemsidan Krav på särskild avdelning på hemsidan för bolagsstyrningsfrågor, som innehåller sådan 
information som krävs enligt Koden.

Ja



Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolags-
styrning och den vägledning som framtagits av FAR och Svenskt 
Näringsliv gemensamt och med tillämpning av de övergångsreg-
ler som Kollegiet för svensk bolagsstyrning meddelade den 15 
december 2005. Rapporten begränsas till en beskrivning av hur 
den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är 
organiserad och innehåller inte något yttrande över hur väl den har 
fungerat. 

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen 
och har inte granskats av bolagets revisorer.

Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. I sty-
relsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktö-
ren och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsför-
delning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. 
Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och 
policies av betydelse för arbetet med den interna kontrollen.  Dessa 
inkluderar bland annat Code of Conduct, Finanspolicy, Investe-
ringspolicy och Redovisningsprinciper. Syftet med dessa policies 
är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Dessa 
policies följs upp och omarbetas löpande. 

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 
fastställda rutiner. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrel-
sen löpande utvärderar verksamhetens prestationer och resultat 
genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande verksamhets- 
och resultat utfall, rullande prognoser, analys av nyckeltal samt 
annan väsentlig operationell och finansiell information. 

Styrelsen har utsett ett särskilt revisionsutskott. I revisions-
utskottets arbete ingår att utvärdera och diskutera väsentliga 
redovisningstekniska och rapporteringsmässiga frågeställningar. 
Revisionsutskottet har återkommande möten med de externa revi-
sorerna och bolagets verkställande ledning. Som en del i utvärde-
ringen av den interna kontrollen i verksamheten sker en löpande 
avrapportering från revisionsutskottet till styrelsen och de beslut 
som fattas bereds och fattas i enlighet med fastställda instruktioner. 

Riskbedömning 
Bolaget har initierat en riskanalys för bedömning av risker som 
kan påverka den finansiella rapporteringen. Denna process 
kommer fr.o.m. 2006 vara en årligen återkommande process 
som styrelsen, efter behandling i revisionsutskottet, kommer 
att utvärdera och fastställa. 

Gunnebo har identifierat ett antal resultaträknings- res-
pektive balansräkningsposter där den inneboende risken för 
väsentliga fel är förhöjd. I bolagets verksamhet finns dessa 
risker i huvudsak i värdering av varulager, kundfordringar 
samt avsättningar.  

Vidare finns sedan tidigare ett antal riskhanteringsprocesser 
etablerade som har stor påverkan på bolagets förmåga att sä-
kerställa en korrekt finansiell rapportering. Dessa procedurer 
omfattar huvudsakligen följande områden. 
■ Riskbedömningar i samband med strategisk planering, bud-

getering/prognoser och förvärvsaktiviteter som bl.a. syftar 
till att identifiera händelser på marknaden eller i verksam-
heten som kan föranleda förändringar i t.ex. värderingar av 
tillgångar. 

■ Processer för att fånga upp förändringar i redovisningsreg-
ler och rekommendationer som säkerställer att dessa för-
ändringar återspeglas i Gunnebos finansiella rapportering 
på ett korrekt sätt. 

Kontrollaktiviteter
Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som sty-
relsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över 
den finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består 
dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en 
effektiv, och ur ett internkontrollperspektiv lämplig ansvarsför-
delning, dels av specifika kontrollaktiviteter som till exempel 
tydliga beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga 
beslut (t.ex. investeringar, förvärv, avyttringar, etc.), resultat-
analyser och andra analytiska uppföljningar, avstämningar och 
inventeringar. 

Styrelsens rapport om intern kontroll
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Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokument i form av policies, 
riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rap-
porteringen hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via 
relevanta kanaler, t.ex. intranät. 

För kommunikation med externa parter finns en tydlig policy 
som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet 
med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter 
efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. 

2005 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING
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Uppföljning
Styrelsen tar löpande del av ledningens rapporter över den 
finansiella utvecklingen med analyser och kommentarer till utfall, 
planer och prognoser. Styrelsen får återrapportering från de mö-
ten revisionsutskottet har med externrevisorer och verkställande 
ledning.

I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effekti-
viteten i den interna kontrollen.

Bolaget har hittills inte funnit anledning att inrätta en internre-
visionsfunktion. Efter den pågående utvärderingen av den interna 
kontrollen kommer frågan att prövas på nytt under 2006.  

Göteborg 7 februari 2006

Gunnebo AB

Styrelsen

Roger Holtback Nils Olov Jönsson Martin Svalstedt
Ordförande

Sten Langenius Lena Olving Bjarne Holmqvist

Mikael Jönsson Claes-Göran Karlsson Bo Anders Hansson
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Roger Holtback
Styrelseordförande
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Egenföretagare och investerare 
med styrelseuppdrag i noterade och onoterade företag.
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD och 
företagsledare inom Volvo, SEB och Bure
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Holtback Invest AB 
med dotter- och intressebolag, Capio AB, Finnveden AB 
samt Svenska Mässans Stiftelse. Ledamot i IHS Inc., USA, 
ordförande i Nordic Capital Review Committee samt med-
lem av Stenas Sfärråd
Aktieinnehav: 125 000

Nils-Olov Jönsson
Styrelseledamot
Invald år: 1994
Född år: 1934
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande och huvud-
ägare i Vätterledens Invest AB
Utbildning: Folkskollärarexamen, juridikstudier samt försäk-
rings- och ledarskapsutbildningar inom Thule och
Skandia
Professionell bakgrund: Folkskollärare, en rad befattningar 
inom Thule och Skandia, bland annat som försäljningschef 
och regionchef samt egenföretagare
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Vätterledens Invest 
AB samt flera av dess dotterbolag
Aktieinnehav: 10 170 456

Mikael Jönsson
Styrelseledamot
Invald år: 2000 
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsområdeschef, Vätter-
ledens Invest AB
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare samt olika ledande 
befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Vätterledens Invest
AB, flera av dess dotterbolag, Wipcore AB, Kopparbergs 
Bryggeri AB samt Gunnebo Industrier AB
Aktieinnehav: 92 000

Sten Langenius
Styrelseledamot
Invald år: 1995
Född år: 1934
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete och industriell 
rådgivning
Utbildning: Ingenjör och ekonom
Professionell bakgrund: Ett antal ledande befattningar 
inom Volvo, bland annat som VD för Volvo Lastvagnar och 
styrelseordförande i många av AB Volvos dotterbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Nordea
storbanksenheten regionbank Västsverige, ledamot i 
Nordic Shelter Solutions Group Oy och Swemed LAB 
International AB samt Gunnebo Industrier AB
Aktieinnehav: 20 000

Styrelse

Roger 
Holtback

Lena 
Olving

Nils-Olov 
Jönsson

Sten 
Langenius
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Martin Svalstedt
Styrelseledamot
Invald år: 2003
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Stena Adactum AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capio AB samt ledande 
finansiella befattningar inom Stora Merchant och ABB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Gislaved
Folie AB, Envac Centralsug AB och S-Invest AB samt 
ledamot i Ballingslöv International AB och Wilh 
Sonesson AB
Aktieinnehav: 30 000

Lena Olving
Styrelseledamot
Invald år: 2004
Född år: 1956
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Direktör ”Operational Excel-
lence”, Volvo Car Corporation (VCC) med ansvar för 
process och IT-effektivitet, kvalitetsstyrning och process-
integration inom Ford Motor Company
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Drygt 20 år på olika befattningar 
inom Volvo Car, inklusive fem år i Asien som ansvarig för 
Volvo Cars verksamhet i Sydostasien, samt en period som 
VD för Samhall Högland AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Alfa Laval AB
Aktieinnehav: 0

Claes-Göran 
Karlsson
Arbetstagarrepresentant 
för Metall
Invald år: 2000
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Verkstadstek-
niker
Aktieinnehav: 0

Bo Anders Hansson
Arbetstagarrepresentant 
för SIF
Invald år: 1999
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 0

Lars-Olof Larsson
Arbetstagarrepresentant 
för Metall, suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fordonsteknisk
Aktieinnehav: 0

Christer Grimståhl
Arbetstagarrepresentant 
för SIF, suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Säljare
Aktieinnehav: 0 

Revisorer
Bror Frid
Född år: 1957
Auktoriserad revisor, Price-
waterhouseCoopers

Bjarne Holmqvist
Styrelseledamot
VD och koncernchef tom 1 maj 2005
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Ägare och investerare samt 
styrelseuppdrag i ett antal bolag
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD 
och koncernchef i Bofors Kilsta, Componenta, BPA och 
Gunnebo AB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Structo AB, Gun-
nebo Industrier AB, Atlet AB, Speed Identity AB och 
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, ledamot i bl.a. Svenska 
Mässans Stiftelse
Aktieinnehav: 531 334

Mikael 
Jönsson

Martin 
Svalstedt

Bjarne 
Holmqvist

Claes-Göran 
Karlsson

Lars-Olof 
Larsson

Bo Anders 
Hansson

Christer 
Grimståhl
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Göran Gezelius
VD och Koncernchef
Anställd: 2005
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Professionell bakgrund: Affärsområdeschef 
Sandvik och Atlas Copco
Styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 100 000
Personaloptioner: 24 000 samt 100 000 
teckningsoptioner

Lennart Gustavsson
Ekonomi- och finansdirektör
Anställd: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Pol mag
Professionell bakgrund: Ledande ekonomibefatt-
ningar inom bl a Bofors och Componenta
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 70 000
Personaloptioner: 24 000

Torbjörn Browall
Vice VD och chef Competence 
Centre Cash Automation samt Regionchef 
Nord
Anställd: 2002
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
på bl a SKF, SAPA och Volvo
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: -
Personaloptioner: 24 000

Lars Wallenberg
Chefsjurist och ansvarig för affärsutveckling och 
företagsförvärv
Anställd: 2002
Född år: 1951
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Jur Kand
Professionell bakgrund: Chefsjurist på Trelleborg 
och Boliden
Styrelseuppdrag: AlfaSensor AB
Aktieinnehav: 20 780
Personaloptioner: 24 000

Christian Selosse
Vice VD och landschef Gunnebo Frankrike 
samt Regionchef Syd
Anställd: 1997
Född år: 1945
Medborgarskap: Franskt
Utbildning: Ingenjör, ekonom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar
inom flera säkerhetsföretag t ex Chubb, Lyon-
naise De Eaux
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 24 000

Hans af Sillén
IT-direktör
Anställd: 2006
Född år: 1964
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom och Ingenjör
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Atlas Copco-koncernen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: –

Deepak Khetrapal
Regionchef Indian Ocean Rim
Anställd: 2000
Född år: 1955
Medborgarskap: Indiskt
Utbildning: MBA Finance, University of Dehli
Professionell bakgrund: Ledande
befattningar inom Turner Morrison Ltd och 
State Bank of India
Styrelseuppdrag: - 
Aktieinnehav: -
Personaloptioner: 24 000

Verkställande ledning
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Stefan Andersson
Chef Competence Centre Indoor Perimeter 
Security
Anställd: 2002
Född år: 1964
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom ABB, Trelleborg och Atlas Copco
Styrelseuppdrag: IUC, Gnosjöregionen
Aktieinnehav: -
Personaloptioner: 10 000

Robert Hall
Chef Competence Centre Secure Storage
Anställd: 2005
Född år: 1960
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Ekonom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
på bl a Sandvik, Dormer Tools och Ballingslöv
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Sven Boëthius
Landschef Gunnebo Nordic
Anställd: 1997
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt 
Utbildning: Civilekonom, MBA
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Mölnlycke-koncernen
Styrelseuppdrag: FMAB
Aktieinnehav: 9 400
Personaloptioner: 24 000

Jean-Marie Betermier
Chef Competence Centre Electronic Security
Anställd: 2001
Född år: 1962
Medborgarskap: Franskt
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Ledande befattningar i 
flera säkerhetsföretag bl a CS Group
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 12 000

Rob Wheeler
Chef Competence Centre Entrance Control
Anställd: 1998
Född år: 1951
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Marknadsekonom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Secureforce
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Philip Mozes
Chef Competence Centre Outdoor Perimeter 
Security och landschef Gunnebo 
Nederländerna
Anställd: 1996
Född år: 1954
Medborgarskap: Holländskt
Utbildning: Företagsekonom, INSEAD
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom olika koncerner t ex RAVAS, GENAP, PVG 
och Drakacel
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 10 000

Olle Magnusson
Landschef Gunnebo Tyskland / Österrike
Anställd: 2006
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt 
Utbildning: Ingenjör, ekonom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar på 
bl a IBM, Volvo Car Corporation, Biosys
Styrelseuppdrag: Migros Eurocentes
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: – 

Jay Wright
Landschef Gunnebo Storbritannien / Irland
Anställd: 1990
Född år: 1951
Medborgarskap: Brittiskt 
Utbildning: Ingenjör
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Henderson Industrial Doors, Tarmac och 
Chubb Security Installations
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 12 000 

Ledningsgruppen består av Verkställande ledning samt följande:
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Monica Banck
Personaldirektör fr o m 15 april 2006
Anställd: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Socionom
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Elanders, Celero Support samt Siemens 
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

José Ortuno
Landschef Gunnebo Spanien
Anställd: 1991
Född år: 1955
Medborgarskap: Spanskt 
Utbildning: Mariningenjör
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Veritas, VD Fichet-Sistemas SA
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Gilbert Korchia
Chef Business Line Bank, Frankrike
Anställd: 2000
Född år: 1954
Medborgarskap: Franskt 
Utbildning: Ingenjör
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
hos Dassault A.T.  
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Ulf Johnsson
Personaldirektör t o m 14 april 2006
Anställd: 2002
Född år: 1949
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Socionom
Professionell bakgrund: Ledande personal-
befattningar inom bl a AGA, Marabou och 
SAAB-Scania
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 4 000

Björn Strömberg
Group Controller
Anställd: 1995
Född år: 1960
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: 
Auktoriserad revisor Ernst 
& Young
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Personaloptioner: 5 000

Ledande befattningshavare på Gunnebo ABs Ekonomi- och Finansavdelning

Janerik Dimming
Informationsdirektör
Anställd: 2001
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fil Kand
Professionell bakgrund: Informationschefsbe-
fattningar inom bl a SKF, Samhall, Adera
Styrelseuppdrag: News Room
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: 24 000

Göran Gustafson
Logistikdirektör
Anställd: 2006
Född år: 1952
Medborgarskap: Svenskt 
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska 
Högskola
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom tillverkning, distribution och logistik, se-
nast Vice President Operations SNA Europe
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 6 000
Personaloptioner: –

Torbjörn Olsson
Group Treasurer
Anställd: 2002
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: 
Ledande befattningar hos 
Castellum AB och Norra 
Älvstranden
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: 12 000

Paul Extance
Group Business Controller
Anställd: 2000 
Född år: 1962
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Civilekonom MBA
Professionell bakgrund: 
Ledande positioner inom bl a 
Delta, TT Group och Williams 
Styrelseuppdrag: - 
Aktieinnehav: -
Personaloptioner: 12 000



2005 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING

Den nya organisationen 79

VD och Koncernchef
Göran Gezelius 

Ekonomi- och Finans
Lennart Gustavsson   

Information
Janerik Dimming

Juridik, affärsutveckling och 
förvärv

Lars Wallenberg
Personal   

Ulf Johnsson/Monica Banck*

IT
Hans af Sillén

Logistik    
Göran Gustafson

Kompetenscenter Kundcenter

Säker förvaring   
Robert Hall    

Säker kontanthantering
Torbjörn Browall 

Region Nord
Torbjörn Browall

Region Syd
Christian Selosse

Region Indian Ocean Rim
Deepak Khetrapal

Elektronisk säkerhet     
Jean-Marie Betermier

Tyskland/Österrike
Olle Magnusson

Spanien
José Ortuño

Indien
Deepak Khetrapal

Tillträdeskontroll 
Rob Wheeler 

Storbritannien/Irland
Jay Wright

Italien
Maurizio Casali

Indonesien
William Mouat

Yttre områdesskydd
Philip Mozes

Belgien/Luxemburg
Laurent Mussilier

Schweiz
Mike Finders

Australien/Nya Zeeland
Dan Turner

Inre områdesskydd
Stefan Andersson

Nederländerna
Philip Mozes

Portugal
Carlos Valpradinhos

Malaysia**
Ravindran Gengadaran

EU Öst
Jurek Szkalej

Västra Asien, norra Afrika och 
sydöstra Europa

Fred Mertens
Thailand

Nicholas Roberts

Kanada
John Haining

Sydafrika
Robert Hermans

*Fr o m 15 april 2006
**Delägt bolag

Norden
Sven Boëthius

Frankrike
Christian Selosse

Singapore
Elsie Tay



Kontaktuppgifter till Gunnebo i världen

SÄKER FÖRVARING
Robert Hall
Competence Centre Secure Storage
PO Box 61, Woden Road
Wolverhampton
West Midlands, WV10 0EW
United Kingdom
Tel: +44 1902 45 51 11
Fax: +44 1902 35 10 77

Ledningsgrupp:
Robert Hall, General Manager
Myriam Bevillon, Product Line Manager
Adrian Robinson, Financial Service Manager
Ann-Marie Nygren, Logistics & Customer Service  Manager
Peter Samuelsson, Product Line Manager
Pieter de Vlaam, Product Line Manager

YTTRE OMRÅDESSKYDD
Philip Mozes
Competence Centre Outdoor Perimeter Security
Visseringweg 23
NL-1112 DIEMEN
Tel: +31 203 988 988

Ledningsgrupp:
Philip Mozes, Competence Centre Manager
Ian Butler, Sales Development Manager
Anders Carlsson, Operations & Technical Development 
Manager
Henrik Axelsson, Customer Service & Product Concept 
Development Manager
Fredrik Granat, Internal Service & Support Manager

SÄKER KONTANTHANTERING
Torbjörn Browall
Gunnebo Cash Automation AB
Box 5321
SE-402 27 GÖTEBORG
Besöksadress: Fabriksgatan 10
Tel: +46 (0) 31 749 90 50
Fax: +46 (0) 31 749 90 60

Ledningsgrupp:
Torbjörn Browall, Executive Vice President Gunnebo AB, 
Competence Centre Manager    
Bertil Gunnesson, Operations & Business Control Manager
Gunnar Konkell, Business & Technical Development Mana-
ger Cash Handling
Kent Schölin, Business & Technical Development Manager 
EAS & Locks

INRE OMRÅDESSKYDD
Stefan Andersson
Gunnebo Troax AB
Box 89
SE-330 33 HILLERSTORP
Besöksadress: Tyngel
Tel: +46 (0) 370 828 00
Fax: +46 (0) 370 824 86

Ledningsgrupp:
Stefan Andersson, Competence Centre Manager
Andreas Green, Finance Manager
Morgan Barrington, Marketing Manager
Lasse Sirtola, Technical Manager
Fredrik Anderssson, Logistics & IT Manager
Nebojsa Obradovic, Production Manager
Kjell Karlsson, Procurement Manager

ELEKTRONISK SÄKERHET
Jean-Marie Bétermier
Competence Centre Electronic Security
RITZENTHALER
5 rue Latécoère
FR-78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
Besöksadress: 15-17 Ave Morane Saulnier
Tel: +33 1 34 65 41 10
Fax: +33 1 34 65 41 39

Ledningsgrupp:
Jean-Marie, Bétermier, Competence Centre Manager
Muriel Meier, Internal Service & Support Manager
Philippe Schlatter, Operations Manager
Patrick Ditz, Technical Development & Design Manager
Dominique Auvray, Marketing Development Manager

TILLTRÄDESKONTROLL
Rob Wheeler
Competence Centre Entrance Control
Bellbrook Business Park
Uckfield, East Sussex, TN22 1QQ
Tel: +44 1825 76 10 22
Fax: +44 1825 76 38 35

Ledningsgrupp:
Rob Wheeler, Competence Centre Manager
Anders Pewe, Internal Services & Support Manager
Raphaël Roy, Customer Service Manager
Michele Maistri, Operations Manager
Jacques Barsi, Technical Development & Design Manager
Stephen Bates, Business Development Manager

Kompetenscenter 
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BELGIEN/LUXEMBURG
Laurent Mussilier
Gunnebo Security NV/SA
31 Avenue de Selliers de Moranville
B-1082 BRUXELLES
Tel: +32 2 464 19 11
Fax: +32 2 465 38 78

Ledningsgrupp:
Laurent Mussilier, Country Manager, BLM Site Protection, 
Internal Service & Support
Luc Borlon, BLM Secure Storage & Bank
Jean-Jacques Brusco, BLM Luxembourg
Martin Zandvliet, BLM Retail
Georges Barbosa, BLM After Sales Service

NORDEN
Sven Boëthius
Gunnebo Nordic AB
P O Box 12143
SE-402 42 GÖTEBORG
Besöksadress: Hängpilsgatan 7
Tel: +46 (0) 31  727 79 00
Fax: +46 (0) 31 727 79 79 

Ledningsgrupp:
Sven Boëthius, Country Manager, Internal Service & 
Support
Tor Melleberg, BLM* Secure Storage
Tom Christensen, BLM Bank
Jerker Krabbe, BLM Retail
Staffan Grimbrandt, BLM Site Protection
Tormod Lövseth, BLM After Sales Service

NEDERLÄNDERNA
Philip Mozes
Gunnebo Nederland BV
Visseringsweg 23
NL-1112 AS DIEMEN
Besöksadress: Visseringssweg 23
Tel: +31 20 3 988 988

Ledningsgrupp:
Philip Mozes, Country Manager
Frithjof Boonstra, BLM Secure Storage
Henk Portegies Zwart, BLM Bank & After Sales Service
Patrick van Aart, BLM Retail
Fredrik Granat, Internal Service & Support Manager
Eric-Jan van Dam, BLM Site Protection

TYSKLAND/ÖSTERRIKE
Olle Magnusson
Gunnebo Deutschland GmbH
Siemensstrasse 1
DE-85716 UNTERSCHLEISSHEIM
Besöksadress: Siemensstrasse 1
Tel: +49 89 95 96 (0)
Fax: +49 89 95 96 200

Ledningsgrupp:
Olle Magnusson, Country Manager, BLM Secure Storage, 
Internal Service & Support
Manfred Stuckenbrock, BLM Bank
Wolfgang Amman, BLM Retail
Karsten Hamborg, BLM Site Protection
Dieter Bangel,BLM After Sales Service

EU-ÖST
Jerzy Szkalej
Country Manager
Gunnebo EU-East
c/o Rosengrens Praediator Polska Sp.z.o.o.
Piwonicka 4
PL-68-800  KALISZ
Tel: +48 62 768 55 70
Fax: +48 62 768 55 71

STORBRITANNIEN/IRLAND
Jay Wright
Gunnebo UK Ltd
P O Box 61
Woden Road
Wolverhampton, WV10 0BY
Tel: +44 1902 45 51 11
Fax: +44 1902 35 19 61

Ledningsgrupp:
Jay Wright, Country Manager, Internal Service & Support
Tom Rochford, BLM Secure Storage
Martin Houseman, BLM Bank & Retail 
Paul Green, BLM Site Protection
Adrian Clapham, BLM After Sales Service

KANADA
John Haining
Country Manager
Gunnebo Security Inc.
42 Shaft Road,
Rexdale (Toronto)
Ontario, M9W 4M2
Tel: +1 416 249 72 41
Fax: +1 416 249 05 72

Kundcenter Region Nord
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SCHWEIZ
Mike Finders
Gunnebo Suisse SA
Route de St.-Cergue 303
CH-1260  NYON
Tel: +41 22 363 77 77
Fax: +41 22 363 77 87

Ledningsgrupp:
Mike Finders, Country Manager, BLM Bank, BLM Retail, 
BLM After Sales Service
Jean-Gabriel Perreten, BLM Secure Storage
Domenic Phillip, BLM Site Protection
Jean-Claude Vettiger, Internal Service & Support

FRANKRIKE
Christian Selosse
Gunnebo France
BP 11
FR-78141  VELIZY VILLACOUBLAY
Besöksadress: Ave Morane Saulnier
Tel: +33 1 34 65 65 34
Fax: +33 1 34 65 39 47

Ledningsgrupp:
Christian Selosse, Executive Vice President Gunnebo AB,  
Manager Region South, General Manager Gunnebo France
Olivier Bianchi, BLM Secure Storage
Gilbert Korchia, BLM Bank
Pascale Ghezi Prost, BLM Retail
Alain Fougnot, BLM Site Protection
Delphine Guerrier, BLM After Sales Service

PORTUGAL
Carlos Valpradinhos
Gunnebo Portugal
Fichet (Portugal) S.A.
Av. Infante D. Henrique, lote 306-2
PT-1950-721 LISBOA
Tel: +351 218 31 56 00
Fax: +351 183 156 99

Ledningsgrupp:
Carlos Valpradinhos, Country Manager
José Caracol, BLM Bank
João André, BLM Site Protection
Nuno Bonito, BLM After Sales Service
Maria José Pinheiro, Internal Service & Support Manager

SPANIEN
José Ortuño
Gunnebo Spain
Fichet Sistemas y Servicios SA
Calle Ribes 71
ES-08013 BARCELONA
Tel: +34 93 316 26 00
Fax: +34 93 265 06 82

Ledningsgrupp:
José Ortuño, Country Manager, BLM After Sales Service
Antonio Perez, BLM Secure Storage
Jordi Riart, BLM Bank
Ramón Juliá, BLM Retail
Fransisco Saras, BLM Site Protection
Juan Manuel Vera, Internal Service & Support

VÄSTRA ASIEN/NORRA AFRIKA/ 
SYDÖSTRA EUROPA
Fred Mertens
Gunnebo Wanasee
c/o Fichet Sistemas y Servicios
Calle Ribes 71
ES-08013 BARCELONA
Tel: +34 93 316 26 76
Fax: +34 93 265 06 82

Ledningsgrupp:
Fred Mertens, Country Manager
Ian Butler, BLM Site Protection
Christian Delpuech, BLM Bank, Retail & Secure Storage
Nabil Shahlawi, West Asia
Dominique Girard, North Africa
Jacques Roozendaal, South East Europe
Xavier Sanso, Internal Service & Support

ITALIEN
Maurizio Casali
Gunnebo Italy
Lips Vago SpA
c/o Via Firenze 26/28
IT-20060  TREZZANO ROSA (MI)
Tel: +39 02 90 99 21
Fax: +39 02 90 99 22 60

Ledningsgrupp:
Maurizio Casali, Country Manager, BLM Secure Storage
Arrigo Horn, BLM Bank
Marco Depaoli, BLM Retail
Mauro Bonetto, BLM Site Protection
Ettore Nissi, BLM After Sales Service
Lorraine Martin-Reeve, Internal Service & Support

Kundcenter Region Syd
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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 
30 mars 2006 kl. 17.00 på Chalmers
Studentkårs kårhus, Chalmersplatsen 1, 
Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman 
måste den 24 mars vara införd i aktieboken 
som förs av VPC AB samt senast den 24 
mars kl. 12.00 ha anmält sig till Gunnebo AB. 
Aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier 
måste, för att få utöva sin rösträtt på stäm-
man, före den 
24 mars ha omregistrerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdel-
ningen för 2005 blir 1:60 kronor per aktie. 
Avstämningsdagen föreslås bli den 4 april och 
utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 
7 april 2006. 

Ekonomisk information 
Delårsrapport januari-mars
27 april 2006

Delårsrapport januari-juni
21 juli 2006 

Delårsrapport januari-september
27 oktober 2006 

Bokslutskommuniké 2006
8 februari 2007 

Den ekonomiska informationen, såväl på 
svenska som på engelska, finns tillgänglig 
och kan beställas på:
hemsida: www.gunnebo.com
e-post: info@gunnebo.com
telefon: +46 (0)31 83 68 00
telefax: +46 (0)31 83 68 10
adress: Box 5181, 402 26 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta: 
Janerik Dimming, Informationsdirektör 
Gunnebo AB, tel. +46 (0)31-83 68 03, 
mobil +46 (0)705-83 68 03, 
eller e-post janerik.dimming@gunnebo.com 

AUSTRALIEN/NYA ZEELAND
Dan Turner
Gunnebo Australia 
c/o Gunnebo Security Pty Ltd
PO Box 226
22 South Street
RYDALMERE NSW 1701
AU-2116 SYDNEY
Tel: +61 2 8845 07 00
Fax: +61 2 8845 07 31

SINGAPORE
Elsie Tay
Gunnebo Singapore Pte Ltd
8 Shenton Way
#17-01 Temasek Tower
068811 SINGAPORE
Tel: +65 6327 91 19
Fax: +65 6233 94 28

THAILAND
Nicholas Roberts
Gunnebo Singapore Pte Ltd
8 Shenton Way
#17-01 Temasek Tower
068811 SINGAPORE
Tel: +65 6327 91 19
Fax: +65 6233 94 28

INDIEN
Deepak Khetrapal
Gunnebo India
156 Dr. Mascarenhas Road
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Gunnebo AB (publ)
Org.nr. 556438-2629
Box 5181, SE-402 26 Göteborg
Tel: +46 (0) 31 83 68 00
E-post: info@gunnebo.com

www.gunnebo.com
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