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>> Gunnebo-koncernen > Gunnebo i korthet

2011 har varit ett händelserikt år. Affären har  fortsatt 
att renodlas, två förvärv har genomförts och Gunnebo 
har fortsatt att investera i tillväxt i Kina, Indien och 
Indonesien. Läs mer i VD-ordet på sidorna 4–5. 

Gunnebo har kunder världen över.  
Läs om deras tankar kring framtidens 
 säkerhetslösningar på sidorna 10–13.  

Några av lösningarna är redan  verklighet, 
läs om det på sidorna 14–25.
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Se filmen ”Shaping the  
future of security” på  
www.gunnebogroup.com 

VILL DU VETA MER?

TÄNK OM …

Gunnebo har lösningar som ökar såväl 
 effektiviteten som säkerheten för alla aktörer 
i den globala kontanthanteringscykeln.  
Läs mer om erbjudandet på sidorna 16–19.

...  kontanthanteringen 
kan förbättras  
längs hela keDjan

Under året har Gunnebo utvecklat en 
 spännande portfölj med servicetjänster.  
Läs mer om dem på sidan 22.

Att göra affärer på ett sätt som lämnar  
minsta möjliga påverkan på miljön och skapar 

värde för alla intressenter är en självklarhet för 
Gunnebo. Läs hur på sidorna 26–33.

...  framtiDen kan   
byggas på förtroenDe 

... gunnebos verksamhet 
kan biDra till ett  

säkrare samhälle

18 26
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>> Gunnebo-koncernen > VIkTIGA HÄnDeLSer 2011

viktiga 
  händelser2011

Januari Februari Mars april MaJ Juni Juli augusti septeMber oktober noveMber deceMber

En ny produktionsanlägg
ning i Kunshan, Kina, invigs. 
Anläggningen stärker 
 Gunnebos ställning som 
ledande leverantör av lös
ningar för tillträdeskontroll 
på den snabbt växande 
kinesiska marknaden för 
kollektivtrafik.

Anna Almlöf anställs som 
SVP Global Services med 
uppdraget att identifiera 
och utveckla Gunnebos 
 serviceaffär.

Gunnebo får en stor order, 
värd drygt 120 Mkr, på 
säkerhetsprodukter från 
en centralbank i regionen 
Afrika/Mellanöstern. 

De kinesiska städerna 
Tianjin och Shenyang 
beställer lösningar för 
 tillträdeskontroll till nya 
tunnelbanelinjer. Order
värdet uppgår till omkring 
15 Mkr och omfattar 
 leverans av 700 spärrar.

En av de största valvdör
rar som någonsin tillver
kats levereras till en privat 
guldreserv. Valvet har 
totalt tolv dörrar, varav tio 
standarddörrar för de 
mindre valven som finns 
inuti det stora. Dörren till 
det stora valvet har en 
diameter på 3,2 meter. 

Gunnebo håller års
stämma i Göteborg och 
publicerar första kvartals
rapporten i den nya rap
porteringsstrukturen som 
utgörs av koncernens 
affärsområden.

Gunnebo installerar ett 
nytt integrerat säkerhets
system hos en av ENIs 
fabriker i Capparuccia,  
Italien. Installationen 
uppfyller de höga krav 
som ställs på en anlägg
ning som hanterar gas 
som bearbetas och kom
primeras för att sedan 
levereras genom det all
männa distributionsnätet.

Palm Oil Mill i Pengkalan 
Tukang, Indonesien, bestäl
ler ett brandsäkerhets
system. Alla system är kon
struerade för att uppfylla 
lokala så väl som interna
tionella bestämmelser som 
SLI (Indonesien Electrical 
Standard), PMK (indone
siska brandkåren), NFPA 
(National Fire Protection 
Association), samt ASME 
(American Society of 
Mechanical Engineers).

DHL vänder sig till 
 Gunnebo för utveckling 
och installation av säker
hetssystem till det nya 
globala logistikcentret i 
Milano, Italien. Gunnebo 
kommer att leverera ett 
komplett integrerat sys
tem som inkluderar skydd 
mot oönskat intrång, 
övervakningskameror 
(CCTV), tillträdeskontroll 
och centraliserat system 
för brandskydd.

Gunnebo stärker platt
formen för försäljning av 
tillträdeskontroll i Afrika 
genom förvärv av syd
afrikanska Alltech. 

Lidl i Sverige beställer det 
slutna kontanthanterings
konceptet SafePay™ till  
21 av sina butiker. Koncep
tet är en helt sluten säker
hetskedja, hela vägen från 
betalnings tillfället till 
uppräkningscentralen.

Den franska banken 
Caisse d’Epargne beställer 
den största bankfacks
automaten som någonsin 
installerats i Frankrike,  
en SafeStore Auto Maxi 
med 975 bankfack.

Gunnebo Perimeter     
Pro tection säljs till 
 Procuritas Capital 
 Investors IV. Verksam
heten har 400 anställda 
och omsätter 700 Mkr.

Komercni Banka, Tjeckiens 
största bank och ett 
 dotterbolag till franska 
Société Générale, bestäl
ler det elektroniska låset 
GSL 1000 och deponerings
skåpet Millium III DFX 120.  

Ytterligare 30 procent för
värvas i Gunnebos brasili
anska säljbolag. Bolaget 
är en ledande leverantör 
av säkerhetslösningar till 
detaljhandeln i Brasilien 
och blir en plattform för 
Gunnebos tillväxt i landet. 

Beslutet tas att göra ned
skärningar i Gunnebos 
spanska verksamhet. 
Åtgärden vidtas för att 
bättre anpassa verksam
heten efter rådande 
marknadsförutsättningar. 
Nedskärningen omfattar 
en tredjedel av personal
styrkan som består av  
350 personer.

6,3 
32 31
Nr1

Antalet medarbetare i koncernen

Gunnebo är världsledande  
inom tillträdeskontroll

%

%

%

Rörelsemarginalen (EBIT) för helåret 2011

Andelen av   
koncernens försäljning  

som sker utanför  
Europa

45

5500

Soliditeten vid 2011 års utgång

Antalet marknader 
där Gunnebo finns 
med eget säljbolag

Kvartal 1 Kvartal 2
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Nyckeltal
2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr* 5 137 5 263 5 480
Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär, Mkr* 317 324 234
Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %* 6,2 6,1 4,3
Rörelseresultat, Mkr* 324 197 59
Rörelsemarginal, %* 6,3 3,7 1,1
Resultat per aktie efter utspädning, kr** 3:00 2:35 –3:42
Nettolåneskuld, Mkr*** 299 261 803
Soliditet, % 45 43 33

2011 I SAMMANDRAG

*      Avser kvarvarande verksamhet 
**    Uppgifterna för 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission
***  Exkl. pensionsförpliktelser

  Soliditeten fortsatte att stärkas och uppgick till 45 procent (43)

  Nettolåneskulden exklusive pensionsförpliktelser uppgick till 299 Mkr (261)

  Orderingången ökade i konstanta valutor med 2 procent och uppgick till 5 091 Mkr (5 271)

  Nettoomsättningen ökade i konstanta valutor med 3 procent och uppgick till 5 137 Mkr (5 263) 

   Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 317 Mkr (324) och rörelse
marginalen till 6,2 procent (6,1)

  Rörelseresultatet stärktes till 324 Mkr (197) och rörelsemarginalen blev 6,3 procent (3,7)

  Periodens resultat efter skatt stärktes och uppgick till 230 Mkr (178) 

  Resultatet per aktie blev 3:00 kronor (2:35) 

  Styrelsen och den verkställande direktören föreslår utdelning med 1:00 kr per aktie (0:50)

Januari Februari Mars april MaJ Juni Juli augusti septeMber oktober noveMber deceMber
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Anläggningen stärker 
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Anna Almlöf anställs som 
SVP Global Services med 
uppdraget att identifiera 
och utveckla Gunnebos 
 serviceaffär.

Gunnebo får en stor order, 
värd drygt 120 Mkr, på 
säkerhetsprodukter från 
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beställer lösningar för 
 tillträdeskontroll till nya 
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värdet uppgår till omkring 
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En av de största valvdör
rar som någonsin tillver
kats levereras till en privat 
guldreserv. Valvet har 
totalt tolv dörrar, varav tio 
standarddörrar för de 
mindre valven som finns 
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formen för försäljning av 
tillträdeskontroll i Afrika 
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slutna kontanthanterings
konceptet SafePay™ till  
21 av sina butiker. Koncep
tet är en helt sluten säker
hetskedja, hela vägen från 
betalnings tillfället till 
uppräkningscentralen.

Den franska banken 
Caisse d’Epargne beställer 
den största bankfacks
automaten som någonsin 
installerats i Frankrike,  
en SafeStore Auto Maxi 
med 975 bankfack.

Gunnebo Perimeter     
Pro tection säljs till 
 Procuritas Capital 
 Investors IV. Verksam
heten har 400 anställda 
och omsätter 700 Mkr.
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är en ledande leverantör 
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detaljhandeln i Brasilien 
och blir en plattform för 
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bättre anpassa verksam
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marknadsförutsättningar. 
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>> Gunnebo-koncernen > VD HAr orDeT

2011 har varit ett händelserikt år. Vi har fortsatt att renodla vår affär genom avyttring 
av stängselverksamheten, Perimeter Protection, samt genom att förvärva sydafrikanska 
Alltech och majoritetsägande i vårt brasilianska säljbolag. Vi har också fortsatt att 
investera i, och skapa goda förutsättningar för tillväxt i Kina, Indien och Indonesien. 

VD HAR oRDET

BäSTA AkTIEäGARE,

Genom att konsekvent genomföra vår 
 strategi fortsätter vi att steg för steg stärka  
vår intjäningsförmåga. När vi summerar 
verksamhetsåret 2011 noterar vi en brutto
marginal på 30,5 procent (29,3) och en 
 rörelsemarginal på 6,3 procent (3,7). Likaså 
förbättrades nettoresultatet kraftigt och 
uppgick till 230 Mkr (178), vilket gav en vinst 
per aktie på 3:00 kronor (2:35). Nettolåne
skulden vid årets utgång var fortsatt låg, 
299 Mkr (261) och soliditeten uppgick till  
45 procent (43). Koncernen har en stark 
finansiell ställning som ger handlingsfrihet 
och lämnar utrymme för ytterligare tillväxt
satsningar.

Under året har vi fortsatt förflytta tyngd
punkten i koncernens affärer utanför 
Europa. År 2005 utgjorde försäljningen på 
marknader utanför Europa tio procent av 
koncernens totala omsättning. Vid utgången 
av 2011 var andelen 32 procent. Detta skifte 
är viktigt för Gunnebo då vi ser att den hög
sta tillväxten inom vår kärnaffär de närmaste 
åren kommer att ske på marknaderna i 
Asien, Afrika, Mellanöstern, Australien och 
Sydamerika. Europa är och förblir dock vår 
hemmamarknad, där vi kommer att bevaka, 
stärka och vidareutveckla vår affär från 
redan starka marknadspositioner.

Koncernens marknadsutveckling visade 
stora geografiska skillnader under 2011. 
Marknaderna utanför Europa utvecklades 
starkt med en tillväxt på 21 procent – i Asia 

Pacific var tillväxten hela 26 procent. I norra 
Europa var utvecklingen stabil under året, 
det gäller även vissa marknader i södra Europa 
som Frankrike och  Italien. Vi ser dock inga 
signaler på en snabb vändning av den nega
tiva utvecklingen i Spanien, vilket är bak
grunden till det kostnadsbesparings program 
som kommunicerades i december. 

Bakom oss har vi några tuffa år som präg
lats av förändringsarbete. Än är vi inte helt 
framme vid vårt mål, men den målmed
vetenhet och förmåga att genomföra upp
satta planer som koncernens medarbetare 
har visat de senaste två åren bådar gott för 
framtiden. Jag vill tacka alla Gunnebos 5 500 
medarbetare för fina insatser under 2011. 
Nu fortsätter vi arbetet med att genomföra 
vår strategiska plan!

Vi har ett tydligt fokus och känner vår 
kärnaffär. Under 2012 kommer Gunnebo att 
fortsätta investera i tillväxt, genomföra 
aktiviteter som stärker bruttomarginalen 
samt driva åtgärder som ska leda till en ökad 
effektivitet i den europeiska säljverksam
heten. Till vår hjälp har vi en stark finansiell 
ställning, en renodlad verksamhet och en 
organisation som är redo att ta vara på de 
möjligheter som verksamhetsåret 2012 har 
att erbjuda.

Per Borgvall
VD och Koncernchef
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Koncernen har en stark finansiell ställning 
som ger handlingsfrihet och lämnar utrymme  

för ytterligare  tillväxtsatsningar
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>> Gunnebo-koncernen > VISIon, MISSIon ocH STrATeGI

Gunnebo skapar värde genom att ta ansvar. Som professionell samarbetspartner och 
god arbetsgivare erbjuder koncernen lösningar som överträffar kundernas förvänt
ningar. Kundernas verksamhet blir effektivare och säkrare genom Gunnebos affär. 
Nöjda kunder innebär att Gunnebo kan göra en bra affär och generera aktieägarvärde. 

VISIoN, MISSIoN ocH STRATEGI

VäRlDSlEDANDE lEVERANTöR  
AV EN SäkRARE fRAMTID

GuNNEBo I EN fRAMTIDA AffäRSMIljö 
Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en  
säkrare framtid. Visionen inspirerar koncernens medarbetare till  
att sträcka sig lite längre – den ger drivkraft och motivation i det 
 dagliga arbetet.

Gunnebo lyckas när koncernen erbjuder spetskompetens och 
 lösningar som utgår från förståelse av kundens affär. Att erbjuda  
en säkrare  framtid är att tänka långsiktigt, att satsa på produkt
utveckling och  innovation och att bygga uthålliga relationer som  
skapar ömse sidigt och bestående värde.

VISIoNEN I SIffRoR
  Gunnebo ska långsiktigt uppnå en avkastning på  sysselsatt kapital 

på minst 15 procent och en rörelsemarginal på minst 7 procent. 
  Koncernen ska nå en organisk tillväxt på minst  5 procent.
  Soliditeten ska ej understiga 30 procent. 

Med dagens kapitalstruktur motsvarar en rörelse marginal på   
7 procent en avkastning på sysselsatt  kapital på cirka 15 procent. 
 Gunnebos finansiella mål har varit oförändrade sedan 2005.

finansiella mål

vision

Mål och utfall
Lång siktiga

 mål
Utfall
2011

Utfall
2010

Utfall
2009

Avkastning på   
sysselsatt kapital1,2), % 15 13,2 13,5 7,5
Rörelsemarginal2), % 7 6,2 6,1 4,3
Soliditet1), % >30 45 43 33
Organisk tillväxt 
nettoomsättning, % 5 1 0 –9

1) Inklusive avyttrad verksamhet. 
2) Exklusive poster av engångskaraktär.

mission
GuNNEBoS VäG TIll ATT uppNå MålEN 
Gunnebos mission är att jobba för en säkrare värld genom att 
erbjuda effektiva och innovativa säkerhetslösningar som skapar 
värde för kunder, samarbets partners, medarbetare, aktieägare 
och samhället på en global nivå.
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VäGEN TIll ATT uppNå VISIoNEN 
Strategi handlar om att göra val. Under 2010 sattes en ny 
strategi för koncernen som omsattes i praktiken under 
2011. Detta har drivit en rad förändringar, bland annat en 
ny organisation och därmed en ny rapporteringsstruktur 
från första kvartalet 2011. 

Gunnebos strategi bygger på en väl definierad kärn
affär som bedrivs i affärsområdena Bank Security & Cash 
Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance 
Control. Gunnebos mål är att alla fyra affärsområden ska 
ha ett globalt erbjudande. 

Gunnebos tillväxtstrategi handlar om att utveckla den 
europeiska affären från starka positioner, att successivt 
flytta tyngdpunkten i affären utanför Europa och att 
skapa starka plattformar på världens tillväxtmark nader. 
Tillväxten ska vara lönsam och ske såväl av egen kraft 
som genom förvärv. 

föRVäRVSSTRATEGI
Gunnebo har en stark finansiell ställning som gör det 
möjligt att växa genom förvärv. De förvärv som kommer 
att genomföras framöver syftar till att stärka kärnaffären 
och/eller stärka den geografiska spridningen av koncer
nens affärer. Speciellt intressanta är förvärv som stärker 
serviceaffären och ökar koncernens närvaro på markna
derna i Brasilien, Turkiet, Australien, Kina, Indien och USA. 
Gunnebo kommer endast att förvärva verksamheter  
som kan bidra positivt till koncernens resultat mer eller 
mindre omedelbart. 

VARuMäRkESSTRATEGI
Gunnebo är det varumärke som primärt används på  
de säkerhetsprodukter, system och servicetjänster  
som koncernen säljer. Produkter och system inom fysisk 
säkerhet säljs även under varumärkena Chubbsafes, 
FichetBauche och Rosengrens. På vissa marknader  
kan också starka, lokala varumärken förekomma. Ett 
exempel på detta är  Indien, där varumärket Steelage 
används för marknads föring och försäljning av fysiska 
säkerhets produkter inom affärsområdena Bank Security 
& Cash Handling och Secure Storage. 

Andra varumärken som används i koncernen är 
 Gateway (elektroniska varularm), SafePay™ (sluten och 
integrerad kontanthantering) och Alltech by Gunnebo 
(enklare lösningar för tillträdeskontroll).

Gunnebo äger också varumärket elkosta™ som 
används på licens av den avyttrade verksamheten   
Perimeter  Protection.

til
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>> Gunnebo-koncernen > AFFÄrSMoDeLL

AffäRSMoDEll

Gunnebos övergripande mission är att skapa värde för alla  
koncernens  intressenter. Utifrån detta utarbetar affärsområdena  
strategier inom sina respektive kund, produkt och tjänstekategorier. 

opERATIoNS AffäRSoMRåDEN
Ansvarar för all produktförsörjning, 
oavsett om den sker genom egen till
verkning eller inköp. Operations leder 
det övergripande arbetet med miljö, 
logistik, kvalitet samt forskning och 
utveckling inom koncernen.

  INKöP 
  LOGISTIK 
  PRODUKTION 
  MILjö  
  KVALITET 

De fyra affärsområdena ansvarar för att utveckla globala strategier och 
 affärsplaner inom sina respektive kompetensområden. De vidareutvecklar  
Gunnebos globala erbjudande, såväl vad gäller produkter som hela koncept.
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Riktar sig till alla aktörer i den 
 globala kontanthanteringscykeln  
– centralbanker, banker, detalj
handeln och värdetransport
företag. Erbjudandet är globalt 
och anpassas efter förutsättning
arna på den enskilda marknaden.  
Läs mer om erbjudandet på 
sidorna 16–19.

Bank Security  
& caSh handling

Erbjuder lösningar för säker 
förvaring som kassaskåp i olika 
säkerhetsklasser. Affären görs 
både direkt och indirekt, 
genom partners. Läs mer om 
erbjudandet på sidorna 20–21.

Secure Storage
Erbjuder säkerhetsrelaterade 
tjänster. Affären har sett olika 
ut beroende på marknad. 
Under 2011 har ett gemen
samt, globalt erbjudande 
tagits fram. Läs mer om 
 erbjudandet på sidorna 22–23.

gloBal ServiceS

Butiks och kontorscentrum, Australien  
(Entrance Control)

Crédit Agricole, bank, Frankrike
(Bank Security & Cash Handling)

London Luton Airport, Storbritannien
(Entrance Control)

föRSäljNINGSkANAlER Gunnebos försäljningskanaler utgörs av egna säljbolag på  
31 marknader samt ett globalt nätverk av samarbetspartners. 
Försäljningskanalerna  genomför de strategier som affärs
områdena dragit upp och ansvarar för marknadsföring och 
 försäljning. På marknader där koncernen har egna säljbolag 
ansvarar de även för installation och service. 
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Erbjuder lösningar för tillträdes kontroll. 
Riktar sig till aktörer inom byggindustrin, 
exempelvis arkitekter och integratörer, 
verksamheter inom kollektivtrafik, som 
tunnelbanor och flygplatser, samt andra 
kunder i behov av lösningar för tillträdes
kontroll. Läs mer om erbjudandet på 
sidorna 24–25.

entrance control

  MARKNADSFöRING
 FöRSäLjNING
 INSTALLATION
 SERVICE

International Bank Vaults (IBV), Sydafrika
(Bank Security & Cash Handling)

Mandarin Oriental Hotel, Indonesien  
(Global Services)

Carlson Rezidor Hotel Group, internationell
(Secure Storage)

Försäljning per region 2011

 

EMEA, 78%
Asia Pacific, 15%
Americas, 7%

Totalt: 5 137 Mkr



TÄNK OM …
...  fRAMTIDEN kAN ByGGAS 

på föRTRoENDE

Gunnebo har dragit slutsatsen att framtidens utmaningar inom säkerhet  
är nära sammankopplade med möjligheter att samarbeta över system
gränser. Här berättar några av koncernens kunder hur detta kan komma 
att påverka utvecklingen i deras dagliga verksamhet. Med en global 
 närvaro driver Gunnebo omfattande multinationella samarbetsprojekt och 
kan hjälpa kunder som vill expandera och koppla samman olika system.

värdeSkapande
Med unik säkerhetskompetens och 
1 500 erfarna servicetekniker i 31 
 länder kan gunnebo leverera en hel

täckande serviceportfölj. gunnebos tjänster 
skapar mervärde, ökar värdet på kundernas 
säkerhetsinvesteringar och är utvecklade för 
att vara ett stöd genom hela affärsprocessen. 

kundevent               
gunnebo deltog i ett stort antal mässor 
under 2011 bland annat passenger  terminal 
exhibition (danmark), euroshop (tyskland), 

safety and security amsterdam (nederländerna), 
Hungoro (ungern), tektónika (portugal), Finnsec 
(Finland), bezpeka (ukraina), iFsec (sydafrika) och 
iFsec (indien). 

nya kunder  
sydafrikanska standard bank har 
beställt två bankfacksautomater, 
safestore auto. det är de första bank

facksautomaterna som levereras i landet.  
om installationerna blir framgångsrika 
 kommer banken att vidareutveckla kon
ceptet till flera av sina 700 kontor i landet. 
standard bank har även 450 kontor i andra 
länder i afrika.

!

! !
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Se filmen ”Shaping the  
future of security” på  
www.gunnebogroup.com 

VIll Du VETA MER?

...  DET äR MöjlIGT ATT GARANTERA EN  
HElT SäkER HANTERING AV koNTANTER

av kontanter. Denna utveckling är redan ett 
faktum i vissa länder, pågående i andra och 
på övriga marknader är det bara en tidsfråga 
innan utvecklingen hinner i kapp. På grund 
av denna utveckling vill bankerna idag ha 
samarbetspartners som kan ta ett helhets
ansvar för processer kring hanteringen  
av kontanter. 

c entralbanker världen över har tradi
tionellt sett haft en hård kontroll av 
kontanter. Trenden är att de succes

sivt lämnar över ansvaret till bankerna. 
Dessa för i sin tur ansvaret för aktiviteter 
inom kontanthantering vidare till detalj
handel, värdetransportföretag och andra 
aktörer som specialiserat sig på hanteringen 

Hervé lafranque
Safety and Investigations Manager
L’Enseigne La Poste General Management, Frankrike

Det skulle vara fantastiskt om vi i framtiden kunde eliminera, 
eller i hög grad minska, angreppen på våra arbetsplatser.    



TÄNK OM …
...  Du kAN STyRA DITT 

 kASSASkåp på DISTANS

... VI kAN GE pARTNERS  TIllGåNG  
TIll  kRITISk INfoRMATIoN I REAlTID

skåpet vid produktion. I framtiden kommer 
standardiserade portar att vara inbyggda  
i skåpet som tillåter ”plug and play” 
utrustning med extra funktionalitet. 
 Dessutom kommer avancerade elektroniska  
lås som ansluter skåpet till ett nätverk  
och rapporterar avvikande händelser till  
en  central att bli allt vanligare.

nom säker förvaring kommer möjlig
heten att kunna koppla ihop olika 
 system att påverka utvecklingen. Redan 

idag finns en trend där antalet alternativ 
som gör det möjligt att integrera fristående 
kassaskåp med andra system ökar. Idag 
 kräver till exempel funktionalitet som larm 
och seismiska detektorer ingen special
anpassning och behöver inte installeras i 

Om du delar data med dina    
leveran törer – till exempel banker som 

 tillhandahåller pengar till butiker – ser alla 
samtidigt vad som händer, vilket lägger 

grunden för ett bättre samarbete.

kunna erbjuda programvara som läser av när 
det är dags att utföra förebyggande under
håll, en lösning som maximerar drifttiden 
och håller utbyteskostnaderna nere.

Centralt i sammanhanget är att anslutnings
barheten inte enbart ska avse Gunnebos 
 lösningar – den ska också finnas mellan 
Gunnebos lösningar och partners produkter.

unnebos serviceerbjudande kom
mer att stärkas med hjälp av ökad 
anslutningsbarhet och smartare 

programvara. TCP/IPlösningar kommer i 
framtiden att göra det enklare att övervaka 
utrustning på fältet. Med hjälp av status
rapporter som genereras i realtid blir det 
möjligt med kostnadseffektiv service på 
 distans. Gunnebo kommer dessutom att 

g

i

edwin ten brink
ägare Ten Brink Food Retail,  
Nederländerna
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i nom tillträdeskontroll kräver kunderna 
att lösningarna är uppkopplade, kan 
kommunicera med varandra och dela 

information. TCP/IPanslutning mellan 
kameror, larmsystem och lösningar för 
 tillträdeskontroll gör det möjligt för säker
hetspersonalen att identifiera riskområden 
och omedelbart agera genom att stänga av 
ett område eller öppna ett annat. Flygplats
säkerhet är särskilt utmanande och utgör 
ett område där möjligheten till ökad upp
koppling och kompatibilitet mellan systemen 
skapar bättre förutsättningar för ökad 
säkerhet och effektivitet. I dag finns ingen 
utrustning som läser av både biljett och  
IDhandlingar när man går ombord på  
ett flygplan. I framtiden skulle till exempel 
ett system för ansiktsigenkänning kunna 
läsa av passagerarna redan i kön vid 
ombord stigning.

...  ETT SySTEM föR ANSIkTS- 
IGENkäNNING kAN kopplAS  
IHop MED BIljETTSySTEMET

Vårt mål är att passagerarna  
ska passera igenom flygplatsen  
på ett så smidigt sätt som 
 möjligt. Vi tittar kontinuerligt 
på hur vi kan göra processen 
ännu  snabbare i framtiden.

Med fjärrstyrda lås kan vi se 
till att vår verksamhet sköts 
mer effektivt i  framtiden.

Se filmen ”Shaping the  
future of security” på  
www.gunnebogroup.com
 

VIll Du VETA MER?

drs. rizqullah thohuri 
President Director of 

PT Bank BNI Syaria, Indonesien

rashid khalifa alkhalifa
Under Secretary, Ministry of the Interior
Kingdom of Bahrain
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>> Verksamhet > affärsområden

utvecklar framtidens säkerhetslösningar
affärsområden

Affärsområde
Andel Av  

 Koncernens  försäljning nycKeltAl
 
erbjudAnde vArumärKen exempel på Kunder mArKnAdsposition KonKurrenter

Bank security &  
cash handling
Marknadens totala  
uppskattade värde
9 000 meur

Årlig tillväxt 5%

44%

2011 2010

Orderingång, Mkr 2 215 2 477
Netto   - 
omsättning, Mkr 2 276 2 427
Rörelseresultat, Mkr 147 166
Rörelse marginal, % 6,5 6,8

 �Fysisk säkerhet Certifierade valv och skåp, 
mekaniska och elektroniska bankfack, bank-
facksautomater, säkerhetsdörrar och slussar 
samt tillträdeskontroll

  Kontanthantering Självbetjänings lösningar för 
banklobby, samt kontanthanteringslösningar 
för kassaplatser och uppräkningskontor

  Elektronisk säkerhet Tillträdeskontroll, intrångs-
 skydd, CCTV, elektroniska högsäkerhetslås och 
lösningar för övervakning på distans 

 �Gunnebo
 �Chubbsafes 
 �Fichet-Bauche 
 �Rosengrens
 �SafePay™

 �Banker HSBC, ING Bank, Nordea, Swedbank, SEB, Le Crédit Lyonnais, 
Citibank, Credit Suisse, Development Bank of Singapore, Union Bank 
of India, Bank of India, Standard Bank, Axis Bank Ltd, Manappuram 
Finance Ltd, Muthoot Finance Ltd, Crédit Agricole, International 
Bank Vaults, La Poste, External European Action Service (European 
Union External Action)
 �Centralbanker Central Bank of Kuwait
 �Detaljhandel COOP, Smart Club, Statoil, Leroy Merlin, Aldi
 �Värdetransportföretag Loomis, Brinks

Gunnebo har en mycket stark ställning
inom banksäkerhet och kontanthantering och 
samarbetar sedan länge med de stora bankerna, 
de största värdetransportföretagen och många  
av de ledande detaljhandelskedjorna i Europa.  
I Indien, Indonesien, Australien och Kanada är 
Gunnebo den största aktören inom banksäkerhet. 
I Afrika har koncernen partnerskap med flera av  
de större bankerna.

 �Fysisk säkerhet Många 
lokala aktörer 

  Kontanthantering
Diebold,�NCR, PSI Group 
(Cash Guard), Scan Coin, 
 Talaris, Wincor- Nixdorf
  Elektronisk säkerhet Bosch 
Security, G4S,  Niscayah, 
Nedap, Siemens Building 
Technology

secure  
storage
Marknadens totala  
uppskattade värde
1 500 meur

Årlig tillväxt 3–5% 

14%

2011 2010

Orderingång, Mkr 736 748
Netto- 
omsättning, Mkr 731 750
Rörelseresultat, Mkr 15 38
Rörelsemarginal, % 2,1 5,1

Kassaskåp, säkerhetsskåp, brandsäkra data-
mediaskåp, brandsäkra dokumentskåp, 
 brandsäkra vertikalskåp, deponeringsskåp  
och  kassaskåp till bankautomation.

 �Gunnebo
 �Chubbsafes 
 �Fichet-Bauche 
 �Rosengrens
 �Steelage

Slutkunderna är allt från kasinon, juvelerare, modehus,  kontor  
och läkemedelsföretag till myndigheter, universitet, sjukhus och 
 tillverkare av komponenter för kontantautomation.

Gunnebo uppskattar sin globala marknadsandel 
på certifierade kassaskåp till 12–15 procent, och 
över 25 procent i Europa. Marknadsandelar för 
icke-certifierade produkter och produkter med 
lägre certifiering uppskattas till mindre än 5 procent.

Marknaden är mycket 
 fragmenterad med många 
mindre, lokala aktörer.

gloBal  
services
Årlig tillväxt 3–4% 22%

2011 2010

Orderingång, Mkr 1  144 1 120
Netto- 
 omsättning, Mkr 1 120 1 120
Rörelseresultat, Mkr 121 91
Rörelsemarginal, % 10,8 8,1

Lifecycle Care representerar en portfölj av 
 produktrelaterade säkerhetstjänster som är 
kopplade till design, implementering, underhåll 
och utveckling av kundens affärsprocesser.
Business Care representerar säkerhetsrelaterade 
tjänster kopplade till kundens affärsprocesser,  
t ex outsourcing, konsulttjänster och anpass-
ning av programvara.

 �Gunnebo 
 ��Fichet-Bauche  
Télésurveillance

First National Bank, Standard Bank (Sydafrika), Coles, Woolworths 
(detaljhandel, Australien), Decathlon, Promod (detaljhandel, Ungern), 
Suncor Energy (industri, Kanada),  Brinks (värdetransportföretag), 
C1000 (detaljhandel), Shell (industri), ALDI (detaljhandel), ANWB  
– Royal Dutch Touring Club (kontor, Nederländerna).

Gunnebos marknadsandel i Europa uppskattas till 
6–7 procent.

Ett stort antal lokala installa-
törer, men även stora multi-
nationella företag. Konkur-
renssituationen varierar därför 
från marknad till marknad.

entrance  
control
Marknadens totala  
uppskattade värde
420 meur

Årlig tillväxt 6%

14%

2011 2010

Orderingång, Mkr 713 654
Netto- 
 omsättning, Mkr 720 691
Rörelseresultat, Mkr 36 –1
Rörelsemarginal, % 5,0 –0,1

  Produktlösningar Ett stort urval slussar och 
säkerhetsspärrar, säkerhetsdörrar, bomb-  
och skottsäkra dörrar, glas-partitioner och 
transfer lösningar

  Konceptlösningar för tillträdeskontroll i 
kontors byggnader samt för kollektivtrafik  
som tunnelbanor, höghastighetståg, flyg-
platser och bussnätverk

  Gunnebo
 Alltech by 

   Gunnebo

 �Stora kunder IBM, Siemens, Shell, Ascom, Thales, Indra  
 �Kontorsbyggnader Vodafone, Microsoft, Nestlé, Shell, 
American Express 
 �Kollektivtrafik Barcelona, Stockholm, Beijing, Shanghai, New Delhi, 
Melbourne, Bogotá 
 �Flygplatser Madrid, Paris, Warszawa, London, Dubai, Bahrain, Japan, 
Singapore, Sydney, Boston
 �Myndigheter NATO, European Commission, UK Home Office, 
 Military Bases Worldwide 
 �Arenor Real Madrid, Twickenham, Millenium Stadium, Melbourne 
Park, Khalifa International Stadium, Sepang International Circuit

Gunnebo uppskattar sin globala marknadsandel 
till 12 procent och är den största leverantören av 
tillträdeskontroll i  världen. Nummer ett i Europa, 
Mellanöstern och Afrika, nummer två i Asien och 
nummer fyra i Amerika.

Kaba, Boon Edam,  Automatic 
Systems och många mindre, 
lokala aktörer. 

develoPing  
Businesses

6%

2011 2010

Orderingång, Mkr 283 272
Netto- 
 omsättning, Mkr 290 275
Rörelseresultat, Mkr –35 –37
Rörelsemarginal, % –12,1 –13,5

Developing Businesses består av de två 
 verksamheterna  SafePay™ och Gateway
  SafePay Ett egenutvecklat system för 
 integrerad och sluten kontanthantering

  Gateway En global leverantör av elektroniska 
varularm (EAS) till detaljhandeln

  SafePay™
 Gateway

 �SafePay COOP, Smart Club, Statoil, Leroy Merlin
 �Gateway Olika typer av butiksverksamheter som stora 
livsmedels-, konfektions- och teknikkedjor.

 �SafePay SafePay är en av de ledande aktörerna 
på marknaden för sluten kontanthantering i 
butiksmiljö. 
 �Gateway Marknaden för elektroniska varularm 
domineras av ett fåtal stora aktörer där Gateway 
är en av de mindre globala aktörerna.

 �SafePay PSI Group 
 (CashGuard), Scan Coin, 
Wincor-Nixdorf
  Gateway Checkpoint 
Systems, Nedap, 
 Sensormatic
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Gunnebos affärsområden utvecklar, designar och tillhandahåller säkerhetslösningar  

och tjänster för kunder över hela världen. De representerar Gunnebos kärnkompetenser 

Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Affärsområde
Andel Av  

 Koncernens  försäljning nycKeltAl
 
erbjudAnde vArumärKen exempel på Kunder mArKnAdsposition KonKurrenter

Bank Security &  
caSh handling

Marknadens totala  
uppskattade värde

9 000 meur

Årlig tillväxt 5%

44%

2011 2010

Orderingång, Mkr 2 215 2 477

Netto   - 
omsättning, Mkr 2 276 2 427

Rörelseresultat, Mkr 147 166

Rörelse marginal, % 6,5 6,8

  Fysisk säkerhet Certifierade valv och skåp, 
mekaniska och elektroniska bankfack, bank-
facksautomater, säkerhetsdörrar och slussar 
samt tillträdeskontroll

  Kontanthantering Självbetjänings lösningar för 
banklobby, samt kontanthanteringslösningar 
för kassaplatser och uppräkningskontor

  Elektronisk säkerhet Tillträdeskontroll, intrångs-
 skydd, CCTV, elektroniska högsäkerhetslås och 
lösningar för övervakning på distans 

  Gunnebo
  Chubbsafes 
  Fichet-Bauche 
  Rosengrens
  SafePay™

  Banker HSBC, ING Bank, Nordea, Swedbank, SEB, Le Crédit Lyonnais, 
Citibank, Credit Suisse, Development Bank of Singapore, Union Bank 
of India, Bank of India, Standard Bank, Axis Bank Ltd, Manappuram 
Finance Ltd, Muthoot Finance Ltd, Crédit Agricole, International 
Bank Vaults, La Poste, External European Action Service (European 
Union External Action)

  Centralbanker Central Bank of Kuwait
  Detaljhandel COOP, Smart Club, Statoil, Leroy Merlin, Aldi
  Värdetransportföretag Loomis, Brinks

Gunnebo har en mycket stark ställning
inom banksäkerhet och kontanthantering och 
samarbetar sedan länge med de stora bankerna, 
de största värdetransportföretagen och många  
av de ledande detaljhandelskedjorna i Europa.  
I Indien, Indonesien, Australien och Kanada är 
Gunnebo den största aktören inom banksäkerhet. 
I Afrika har koncernen partnerskap med flera av  
de större bankerna.

  Fysisk säkerhet Många 
lokala aktörer 

  Kontanthantering 
Diebold, NCR, PSI Group 
(Cash Guard), Scan Coin, 
 Talaris, Wincor- Nixdorf

  Elektronisk säkerhet Bosch 
Security, G4S,  Niscayah, 
Nedap, Siemens Building 
Technology

Secure  
StOrage

Marknadens totala  
uppskattade värde

1 500 meur

Årlig tillväxt 3–5% 

14%

2011 2010

Orderingång, Mkr 736 748

Netto- 
omsättning, Mkr 731 750

Rörelseresultat, Mkr 15 38

Rörelsemarginal, % 2,1 5,1

Kassaskåp, säkerhetsskåp, brandsäkra data-
mediaskåp, brandsäkra dokumentskåp, 
 brandsäkra vertikalskåp, deponeringsskåp  
och  kassaskåp till bankautomation.

  Gunnebo
  Chubbsafes 
  Fichet-Bauche 
  Rosengrens
  Steelage

Slutkunderna är allt från kasinon, juvelerare, modehus,  kontor  
och läkemedelsföretag till myndigheter, universitet, sjukhus och 
 tillverkare av komponenter för kontantautomation.

Gunnebo uppskattar sin globala marknadsandel 
på certifierade kassaskåp till 12–15 procent, och 
över 25 procent i Europa. Marknadsandelar för 
icke-certifierade produkter och produkter med 
lägre certifiering uppskattas till mindre än 5 procent.

Marknaden är mycket 
 fragmenterad med många 
mindre, lokala aktörer.

glOBal  
SerViceS
Årlig tillväxt 3–4% 22%

2011 2010

Orderingång, Mkr 1  144 1 120

Netto- 
 omsättning, Mkr 1 120 1 120

Rörelseresultat, Mkr 121 91

Rörelsemarginal, % 10,8 8,1

Lifecycle Care representerar en portfölj av 
 produktrelaterade säkerhetstjänster som är 
kopplade till design, implementering, underhåll 
och utveckling av kundens affärsprocesser.
Business Care representerar säkerhetsrelaterade 
tjänster kopplade till kundens affärsprocesser,  
t ex outsourcing, konsulttjänster och anpass-
ning av programvara.

  Gunnebo 
   Fichet-Bauche  
Télésurveillance

First National Bank, Standard Bank (Sydafrika), Coles, Woolworths 
(detaljhandel, Australien), Decathlon, Promod (detaljhandel, Ung-
ern),  Brinks (värdetransportföretag), C1000 (detaljhandel), Shell 
(industri), ALDI (detaljhandel), ANWB – Royal Dutch Touring Club 
(kontor, Nederländerna).

Gunnebos marknadsandel i Europa uppskattas till 
6–7 procent.

Ett stort antal lokala installa-
törer, men även stora multi-
nationella företag. Konkur-
renssituationen varierar därför 
från marknad till marknad.

entrance  
cOntrOl

Marknadens totala  
uppskattade värde

420 meur

Årlig tillväxt 6%

14%

2011 2010

Orderingång, Mkr 713 654

Netto- 
 omsättning, Mkr 720 691

Rörelseresultat, Mkr 36 –1

Rörelsemarginal, % 5,0 –0,1

  Produktlösningar Ett stort urval slussar och 
säkerhetsspärrar, säkerhetsdörrar, bomb-  
och skottsäkra dörrar, glas-partitioner och 
transfer lösningar

  Konceptlösningar för tillträdeskontroll i 
kontors byggnader samt för kollektivtrafik  
som tunnelbanor, höghastighetståg, flyg-
platser och bussnätverk

  Gunnebo
 Alltech by  

   Gunnebo

  Stora kunder IBM, Siemens, Shell, Ascom, Thales, Indra  
  Kontorsbyggnader Vodafone, Microsoft, Nestlé, Shell,  
American Express 

  Kollektivtrafik Barcelona, Stockholm, Beijing, Shanghai, New Delhi, 
Melbourne, Bogotá 

  Flygplatser Madrid, Paris, Warszawa, London, Dubai, Bahrain, Japan, 
Singapore, Sydney, Boston

  Myndigheter NATO, European Commission, UK Home Office, 
 Military Bases Worldwide 

  Arenor Real Madrid, Twickenham, Millenium Stadium, Melbourne 

Gunnebo uppskattar sin globala marknadsandel 
till 12 procent och är den största leverantören av 
tillträdeskontroll i  världen. Nummer ett i Europa, 
Mellanöstern och Afrika, nummer två i Asien och 
nummer fyra i Amerika.

Kaba, Boon Edam,  Automatic 
Systems och många mindre, 
lokala aktörer. 

deVelOPing  
BuSineSSeS

6%

2011 2010

Orderingång, Mkr 283 272

Netto- 
 omsättning, Mkr 290 275

Rörelseresultat, Mkr –35 –37

Rörelsemarginal, % –12,1 –13,5

Developing Businesses består av de två 
 verksamheterna  SafePay™ och Gateway
  SafePay Ett egenutvecklat system för 
 integrerad och sluten kontanthantering

  Gateway En global leverantör av elektroniska 
varularm (EAS) till detaljhandeln

  SafePay™
 Gateway

  SafePay COOP, Smart Club, Statoil, Leroy Merlin
  Gateway Olika typer av butiksverksamheter som stora  
livsmedels-, konfektions- och teknikkedjor.

  SafePay SafePay är en av de ledande aktörerna 
på marknaden för sluten kontanthantering i 
butiksmiljö. 

  Gateway Marknaden för elektroniska varularm 
domineras av ett fåtal stora aktörer där Gateway 
är en av de mindre globala aktörerna.

  SafePay PSI Group 
 (CashGuard), Scan Coin, 
Wincor-Nixdorf

  Gateway Checkpoint  
Systems, Nedap, 
 Sensormatic
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>> Verksamhet > affärsområden

Affärsområdet har ett brett utbud av innovativa lösningar och tjänster som  
skyddar tillgångar, effektiviserar kontanthantering och stärker kunderbjudandet  
för banker, centralbanker, värdetransportörer och inom detaljhandeln.

innovation längs hela kedjan 

isionen för affärsområdet är att bli 
en världsledande leverantör av 
säkerhetslösningar inom områden 

där stora volymer kontanter, människor och 
gods ska hanteras effektivt och med hög 
säkerhet. Affärsområdets mål är att stötta 
koncernens kunder med val och implemen
tering av säkerhetslösningar. Koncernens 
lösningar ger en ökad säkerhet, stärker kun
dernas konkurrenskraft och är tillförlitliga 
över lång tid. 

gunnebo har levererat säkerhetslösningar 
till banker i över 100 år och har följt utveck
lingen av kundernas riskbilder. tack vare 
många års samlad kunskap och stor erfaren
het kan gunnebo möta kundernas krav med 
innovativa produkter och lösningar. 

Erbjudande 
Affären inom bank security & cash Handling 
riktar sig till alla aktörer i den globala kon
tanthanteringssektorn – centralbanker, 
 banker, detaljhandel och värdetransport
företag. beroende på den nationella central
bankens agenda ser processen för hante
ringen av kontanter olika ut på olika 
marknader. med gunnebos starka portfölj, 
vilken även inkluderar ett brett utbud av 
servicetjänster, kan erbjudandet anpassas 
till förutsättningarna på den enskilda mark
naden.   

gunnebos erbjudande är resultatet av 
långvariga samarbeten med de största aktö
rerna i sektorn. genom erfarenhetsutbyte, 
lång branscherfarenhet och förståelse för 
kundernas behov kan gunnebo idag erbjuda 
marknadsledande, globala lösningar som 
skyddar kundernas tillgångar och effektivi

serar deras kontanthantering – lösningar 
som stärker kundens affär. 

gunnebo har ett brett erbjudande som 
innefattar lösningar baserade på de senaste 
teknologierna och standarderna. lösning
arna omfattar bland annat fysisk säkerhet, 
kontanthantering och elektronisk säkerhet. 
de kan levereras som enstaka produkter 
eller tjänster, men också som helhetslös
ningar eller vara speciellt utvecklade för att 
passa kundens behov.

Marknad och drivkrafter
bankmarknaden är i ständig förändring. nya 
kontor öppnas, renoveras och uppgraderas 
kontinuerligt för att möta de senaste säker
hetskraven. det finns uppskattningsvis över 
800 000 bankkontor i världen. på marknader 
som indien, indonesien och Kina är nyöpp
ningstakten hög. världens 195 centralban
ker har tillsammans över 2 000 kontor och 
antalet uppräkningscentraler som adminis
treras av väktarbolag ökar för varje år. där
utöver finns det mer än 5 300 uppräknings
centraler och hundratusentals butiker runt 
om i världen som kan ta del av gunnebos 
erbjudande för kontanthantering. 

mängden kontanter i omlopp fortsätter 
att öka. centralbanker världen över har 
 successivt börjat förändra sina roller och 
strategier vad gäller kontanthantering. 
detta medför ändrade förutsättningar för 
bankerna, vilka i sin tur helst ser att hante
ringen av kontanter sker ute i handeln. 

skiftet ökar kraven på kostnadseffektiva 
lösningar där koncept för självbetjäning och 
outsourcing av kontanthanteringen blir allt 
vanligare, vilket i sin tur driver utvecklingen 
för värdetransportmarknaden. 

V

affärsområde Bank security & cash handling

en tydlig trend är att allt fler säkerhets
relaterade lösningar går från fysisk till elek
tronisk säkerhet. ytterligare en faktor som 
driver koncernens affärer är lagstiftning och 
praxis på nationell såväl som internationell 
nivå. 

många tillväxtmarknader drivs till stor del 
av en växande medelklass som i allt större 
utsträckning börjar ställa krav på ökad till
gänglighet och mer sofistikerade lösningar 
inom banksäkerhet och kontanthantering. 
Antalet bankkontor i länder som indien, 
indonesien, Kina och brasilien förutspås öka 
med tresiffriga tal årligen under de kom
mande åren. 

Marknadsutveckling 2011
den indiska bankmarknaden har fortsatt att 
utvecklas mycket starkt under året, liksom 
vissa marknader i mellanöstern och Kanada.

i södra europa har marknaderna i frank
rike, italien och schweiz visat en stabil 
utveckling medan det inte finns några 
tecken på en snabb återhämtning i spanien. 
i norra europa har orderingången utvecklats 
väl i tyskland och nederländerna, speciellt 
inom segmentet kontanthantering. 

orderingången för helåret uppgick till  
2 215 mkr (2 477). i konstanta valutor mins
kade den med 5 procent, vilket främst för
klaras av en mycket stor order från en cen
tralbank i regionen Afrika/mellanöstern 
under 2010. nettoomsättningen uppgick till 
2 276 mkr (2 427), i konstanta valutor mins
kade den med 1 procent. rörelseresultatet 
uppgick till 147 mkr (166) och rörelsemargi
nalen blev 6,5 procent (6,8).
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Kunder som använder SafeCash får tillgång till en 
rad tjänster där Gunnebos experter hanterar server-
tjänster och övervakning. En typ av tjänst som visat 
sig ge stora fördelar är proaktivt underhåll, som 
innebär att uppdateringar och korrigeringar görs 
innan felaktigheter hinner påverka kontanthante-
ringsprocessen.

hostingtjänster

SafECaSh REtail Station 
En självbetjäningslösning för deponering och växling inom detaljhandeln.  
Kassapersonalen får ut sedlar och mynt i olika valörer vid arbetsdagens  
början och kan växla under dagens gång. Innan de går hem sätter de in hela  
dagskassan, som räknas och kontrolleras automatiskt. Sedlar kan matas in i buntar  
om upp till 200 åt gången och räknas snabbt. Detaljhandlare som är anslutna till vissa 
banker kan även välja att få det deponerade beloppet insatt direkt på sitt konto.

optimerade 

      kontant- 
hantering

tjänster för

Genom att värdetransportföretag fått ta del av 
data från SafeCash-nätverk har rutinerna för 
tömning och insamling av enheter kunnat effek-
tiviseras. Värdetransportörerna får ett medde-
lande när det är dags för hämtning och kan på så 
sätt planera sina rutter optimalt och slippa åka 
ut i onödan.

Gunnebos nära samarbete med marknads-
ledande värdetransportörer spelar en viktig roll 
och har resulterat i att koncernen utvecklat  
ett särskilt koncept för att skapa mervärde åt 
värdetransportörer och deras kunder.

samarBete med 
 värdetransPortörer

I mars 2011 deltog Gunnebo som 
 sponsor i den internationella kontant-
hanteringskonferensen i Barcelona och 
visade hur man med hjälp av SafeCash-
lösningar kan sänka kostnaderna för 
kontanthanteringen. Gunnebo bjöds 
också in att presentera sin SafeCash 
Retail Station vid flera lokala evene-
mang över hela världen.ev

en
t

dePosit 
smart
För att tillgodose behoven i mindre butiker  
har Gunnebo lanserat SafeCash Retail Deposit 
Smart, en nedskalad version av Retail Station. 
Deposit Smart har en deponeringsfunktion  
som gör det möjligt att när som helst kontrol-
lera kontantinnehållet och få insättningar 
registrerade på kontot.
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>> Verksamhet > affärsområden

Den senaste versionen av SafeStore Auto har tagits 
fram för att enkelt kunna användas av personer med 
funktionsnedsättningar. I länder som saknar särskild 
lagstiftning om tillgänglighet hoppas Gunnebo kunna 
driva förändring och uppmuntra bankerna att göra sina 
tjänster tillgängliga för alla.

smart design 
För att berätta om fördelarna 
med SafeStore Auto genomförde 
Gunnebo en kundkampanj som 
framför allt bars upp av en inter-
aktiv flash-presentation. Presen-
tationen översattes till 15 språk, 
bland annat ryska och kinesiska.

k
a

m
Pa

n
j

En ny innovativ funktion gör att varje bankfack vägs 
innan det placeras i valvet. Funktionen fyller ett 
behov på marknaden och garanterar att gränsen för 
golvbelastning inte överskrids.

tv-inslag

SafEStoRE auto 
Bankerna kan modernisera sina bankfackstjänster med det  
automatiserade självbetjäningssystemet, SafeStore Auto. Det gör  
att kunderna själva kan komma åt sina bankfack när som helst på  
dygnet i ett särskilt säkerhetsrum, en lösning som är bekvämare  
för kunderna och sparar tid, pengar och utrymme åt banken.

SafeStore Auto togs upp i ett inslag på Discovery 
Channel i Kanada som handlade om nya, smartare 
lösningar i banksektorn. Där beskrevs konceptet 
som ”nästa generation banktjänster”.

fo
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nästa 
generation

banktjänster



19

ko
n

ce
Pt

et

cashcontrol

PresskliPP

Pengar hanteras aldrig manuellt 
då sluten kontanthantering ska-
par en enda, säker, kontrollerad 
rutin för hela butiken och auto-
matiserar räkning och kontroll. 
Information om hur mycket 
pengar som finns i kassan kan 
delas med värdetransport företag, 
vilket möjliggör ett mer kostnads-
effektivt samarbete.

Den nya hostingtjänsten CashControl innebär att 
Gunnebo kan hjälpa butiker att hantera och övervaka 
kontanthanteringsprocessen online. Tjänsten mins-
kar tiden då varje kassa står stilla för påfyllning och 
tömning av kontanter och minskar handlarens 
 driftskostnader. Tjänsten har redan nått  
framgång i Danmark och Nederländerna.

En dagstidning i Danmark rapporterade att  
alla bemannade Statoil-mackar i landets 
storstads regioner har installerat SafePay.  
Sedan systemet installerades har rånen  
minskat med mer än 80 procent.

sluten kontanthantering
säker och effektiv 

SafEPay
Den kompletta lösningen för sluten kontanthantering till detaljhandeln som  skyddar 
kontanter från det ögonblick då en kund betalar och hela vägen till uppräknings-
centralen – utan brister i säkerhet och utan svaga länkar. Systemet innehåller mynt-  
och sedelenheter till kassan, bläckskyddade transportkassetter och tömningsenheter  
till back office samt mjukvara som ger kontroll över alla processer.
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>> Verksamhet > affärsområden

Affärsområdet använder den senaste tekniken inom brand-  
och inbrottsskydd för att skapa kassaskåp av hög kvalitet som 
 garanterar säkerheten såväl på kontoret som i hemmamiljö.

föregångare inom Brand- 
och inBrottsskydd

affärsområde secure storage

tt skydda värdeföremål från inbrott 
och brand är en av gunnebos äldsta 
verksamheter. Koncernens position 

som ledande leverantör bygger på en fram
gångsrik kombination av kvalitet, kunskap 
och ny teknik. 

visionen för affärsområdet är att utveck
las från att vara en främst europeisk till en 
global leverantör av produkter och lösningar 
inom säker förvaring.

Erbjudande 
för att tillverka kassaskåp som garanterar 
säkerheten oberoende av var de installeras 
använder gunnebo den senaste tekniken 
inom brand och inbrottsskydd. produkt
utbudet omfattar inbrottsskyddande skåp, 
brandsäkra skåp och högsäkerhetslås. 

valet av förvaringslösning beror på vad 
kunderna ska förvara och vilken skyddsnivå 
de önskar. dokumentskåp säkrar effektivt 
viktiga dokument mot brand, medan värme
känsliga digitala lagringsmedier som kan 
 förstöras redan vid 55°c bör förvaras i data
mediaskåp. värdesaker som pengar, smycken, 
mediciner och vapen kan antingen förvaras  
i kassaskåp med certifierat inbrottsskydd 
eller i skåp som skyddar mot både stöld och 
brand. för dokument som används i den 
dagliga verksamheten erbjuds lösningar 

a som både ökar tillgängligheten och förenk
lar förvaringen. 

för lösningar inom kontantautomation, 
som till exempel bankomater, säkerställer 
ett kassaskåp med högt inbrottsskydd att 
kontanterna är säkert förvarade.

större delen av de produkter som affärs
området marknadsför och säljer är säkerhets
klassade, vilket innebär att de har  certifierats 
av nationellt och internationellt erkända 
oberoende organ som european security 
systems Association och underwriters 
 laboratories (ul). 

Marknad och drivkrafter
gunnebo har en stark ställning på den del av 
marknaden som ställer höga krav på kvalitet 
och kräver certifiering av produkter. verk
samheten inom secure storage drivs till stor 
del av ett ökat medvetande om vikten av att 
skydda värdesaker mot brand och stöld samt 
av de tre starka varumärkena chubbsafes, 
fichetbauche och rosengrens.

inom säker förvaring har gunnebo även 
ett antal lokalt starka varumärken som till 
exempel steelage i indien.

i takt med att medelklassen växer får allt 
fler människor behov av säker förvaring för 
sina ägodelar. en trend är att försäljningen 
av skåp med lägre klassning eller ingen klass

ning ökar medan efterfrågan på högsäker
hetsklassade produkter är stabil eller något 
vikande. Allt fler kunder ställer krav på att 
kassaskåpets elektroniska säkerhetsapplika
tioner, som seismiska detektorer och elek
troniska lås, ska vara uppkopplade och 
 sammanlänkade med andra applikationer  
i verksamhetens säkerhetssystem. 

Marknadsutveckling 2011
Affärsområdets försäljning har visat en 
negativ trend under årets tre första kvartal. 
under årets sista kvartal var utvecklingen 
något bättre, speciellt i frankrike och 
 Australien. försäljningen av kassaskåp till 
tillverkare av bankautomation har utveck
lats väl under hela året och gunnebo för
utser en trend med fortsatt ökade volymer.

orderingången för helåret uppgick till  
736 mkr (748), i konstanta valutor ökade  
den med 4 procent. nettoomsättningen  
för samma period uppgick till 731 mkr (750), 
i konstanta valutor ökade den med 3 procent. 
rörelseresultatet uppgick till 15 mkr (38) och 
rörelsemarginalen till 2,1 procent (5,1).

en ogynnsam produktmix har haft en 
negativ inverkan på lönsamheten under året.

all marknadsföring och försäljning sker under varumärkena:



21

PRoGuaRd
Serien har utökats och omfattar nu sex nya kassaskåp med 
säkerhetsgrad III vid sidan av de tidigare grad II-skåpen. Serien 
säljs och marknadsförs under varumärket Chubbsafes, som är 
ett av Gunnebos främsta inom affärsområdet Secure Storage.

ProGuard har certifierats av European Security Systems 
Association, som intygar att ProGuard ger ett inbrotts-
skydd av säkerhetsgrad III. Att ProGuard, precis som övriga 
Chubbsafes-produkter, testats av ett oberoende organ 
 borgar för att klassificeringen är trovärdig och opartisk.

ställer gamla 
sanningar om 

kassaskåp
på ända

Tack vare förbättringar på tillverkningssidan har de nya grad III-skåpen inte bara 
ett bättre inbrottsskydd utan även tunnare väggar och lägre vikt. Kombinationen 
låg vikt och förbättrat skydd framhävdes i lanseringskampanjen, vars slogan  
var ”Punches above its weight”.

punches above its weightNew ProGuard Grade III.  Light but Incredibly Strong.

Expanded range now includes lighter safes with stronger protection

kamPanj

Anställda inom bank- och finanssektorn i Jakarta bjöds in att delta i ett test som 
gick ut på att visa att produkter kan bli lättare, mindre och smidigare utan att 
 förlora styrka. Detta blev tydligt i en jämförelse mellan en konkurrents kassaskåp, 
med den tunga konstruktion som länge dominerat, och det nya, mycket lättare 
 ProGuard-skåpet. Det stora, bastanta skåpet kunde man bryta sig in i på bara fyra 
minuter. ProGuard gav däremot inte vika under testet.

sk
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>> Verksamhet > affärsområden

Affärsområdet skapar långvariga, strategiska affärsrelationer som bygger  
på kundfokus och mervärde i alla relevanta marknadssegment. Gunnebos 
kundanpassade erbjudanden inom service bygger på koncernens omfattande 
kännedom och globala erfarenhet av säkerhetsbranschen. 

service som effektiviserar
affärsområde gloBal services

isionen för global services är att bli 
huvudleverantör av säkerhetstjäns
ter. med utgångspunkt i djupgående 

kunskaper om säkerhetssystem erbjuder 
gunnebo tjänster som är utformade för att 
förutse och tillgodose kundernas behov  
i varje led av affärsrelationen – från prelimi
när utformning till leverans, integrering, 
underhåll, uppgradering, fjärrövervakning, 
rådgivning och löpande support. 

Erbjudande
inom affärsområdet global services arbetar 
fler än 1 500 experter inom säkerhet – 
erfarna tekniker och professionell support
personal som alltid finns till hands för att 
erbjuda kunderna den hjälp de behöver, när 
de behöver den. 

global services har en omfattande port
följ med tjänster inom de båda huvudområ
dena lifecycle care och business care och 
erbjuder inte bara traditionell implemente
ring och produktunderhåll, utan även tjäns
ter inom design, rådgivning, övervakning, 
utbildning och styrning med anknytning till 
kundens affärsprocesser. 

gunnebos kundanpassade erbjudande 
inom service är mycket omfattande och 
bygger på lyhördhet, nytänkande och 
 mångårig global erfarenhet inom säkerhets
branschen. 

V Marknad och drivkrafter
marknaden för service inom säkerhetsbran
schen utgörs av ett stort antal lokala 
 installatörer och serviceföretag men också 
av stora multinationella företag. Konkurrens
bilden är fragmenterad och varierar från 
marknad till marknad. 

lagstiftning och andra regleringar varie
rar, likaså kundernas förväntningar och krav 
mellan olika marknader. en av gunnebos 
styrkor är att kunna erbjuda global service 
genom sin världsomspännande organisation 
med 31 säljbolag. detta är en fördel i syn
nerhet för internationellt verksamma kun
der som behöver en serviceleverantör med 
global räckvidd och förmåga att agera 
lokalt. 

serviceutbudet i säkerhetsbranschen 
varierar stort från marknad till marknad.  
en genomgående trend är dock att komplex
iteten i serviceerbjudandet förväntas öka, 
vilket skapar högre ingångsbarriärer för nya 
aktörer som vill etablera sig på marknaden. 
detta ger större möjligheter för ett begrän
sat antal etablerade verksamheter, som 
gunnebo, att växa och ta marknadsandelar. 
samtidigt ökar kundernas krav på det ansvar 
serviceleverantören ska ta inom ramarna för 
ett servicekontrakt. 

under de kommande åren kommer dess
utom kraven från kunderna att öka när det 

gäller samordning mellan fysiska säkerhets
produkter och mjukvara, alltså möjligheten 
att koppla ihop olika produkter och system, 
vilket leder till att mer sofistikerade service
lösningar utvecklas och levereras. 

 
Marknadsutveckling 2011
trenden med växande behov av säkerhets
relaterade tjänster i detaljhandeln har 
ut vecklats positivt under hela 2011. 
 gunnebo ser också ett ökat behov av tjäns
ter kring uppgradering av mjukvara och 
hårdvara då flera kunder vill förlänga livs
cykeln på sina säkerhetslösningar för att 
minska behovet av nyinvesteringar. 

orderingången för helåret blev 1 144 mkr 
(1 120), i konstanta valutor ökade den med  
8 procent. nettoomsättningen för samma 
period uppgick till 1 120 mkr (1 120), i kon
stanta valutor ökade den med 6 procent. 
rörelseresultatet förbättrades till 121 mkr 
(91) och rörelsemarginalen stärktes till 10,8 
procent (8,1).

Affärsområdet har haft en god utveckling i 
orderingången under hela perioden tack vare 
en god volym på förnyade och nytecknade 
servicekontrakt. den största tillväxten noteras 
från marknaderna i Kanada, storbritannien 
och Australien. Affärsområdet fortsätter att 
visa en god lönsamhets utveckling.
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Lifecycle Care representerar en portfölj av 
produktrelaterade säkerhetstjänster som är 
 kopplade till design, implementering, underhåll 
och utveckling av kundens affärsprocesser.

Business Care representerar säkerhetsrelat
erade tjänster kopplade till kundens affärs
processer, t ex outsourcing, konsulttjänster  
och anpassning av programvara. 

Gunnebos 
 serviceerbjudande

FÖrebYGGande  
& avHjÄLPande 
underHÅLL
Global Services erbjuder ett brett utbud av 
underhållstjänster som är konstruerade för att 
skydda kundernas säkerhetssystem från den dag 
de installeras till den dag de tas ur drift. 

Ett regelbundet underhåll av säkerhetssystemet 
är en garanti för att systemet ska fungera opti
malt och skapa mervärde åt företaget. Risken för 
avbrott i företagets affärer minskar drastiskt om 
fel upptäcks i ett tidigt skede och diagnostest 
regelbundet genomförs. Om det ändå skulle 
uppstå fel avhjälps de med akut underhåll så att 
avbrottstiden blir minimal.

MoniTorinG & TracKinG
Larmövervakning
Med larmövervakning skyddas personal och tillgångar mot hot som inbrott och brand. Detekte
ringssystemen som installeras i kundernas lokaler är kopplade till en av Gunnebos larmcentraler, 
och om fara skulle uppstå vidtas snabbt lämpliga åtgärder i samråd med lokal säkerhetspersonal 
för att undanröja denna.

Videoövervakning
Videoövervakning är en av de mest effektiva och behändiga säkerhetslösningar som husägare, 
företag och myndigheter kan använda sig av för att fjärrövervaka en plats. Videoinspelningarna 
kan antingen sparas lokalt eller på Gunnebos molnbaserade plattform. Kunderna kan följa vide
oövervakningen i realtid eller titta på inspelade sekvenser när som helst och var de än är via en 
webbläsare eller en smartphone.

Spårning
Säkerhetsutrustningens visibilitet innebär att kunderna i realtid kan avgöra plats, status och 
identitet på tillgångar som är under transport. Den här typen av spårning innebär att man 
snabbt upptäcker och kan åtgärda eventuella nödsituationer eller obehöriga förehavanden.

flexibilitet  
är nyckeln

till framgång
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>> Verksamhet > affärsområden 

Affärsområdet erbjuder lösningar som skyddar egendom genom  
att kontrollera flödet av personer utan att störa verksamheten  
eller begränsa rörelsefriheten för behöriga.

tillträdeskontroll med  
Bästa tillgängliga teknik

affärsområde entrance control

isionen för entrance control är att 
ytterligare stärka sin globala mark
nadsposition och förbli en världs

ledande leverantör av lösningar för tillträdes
kontroll. med hög tillförlitlighet och rätt 
design är gunnebos lösningar uppskattade 
världen över. genom att förhindra obehörigt 
tillträde utan att begränsa rörelsefriheten 
för behöriga personer och fordon, skapar de 
säkerhet som passar kundens behov. 

Erbjudande
många typer av anläggningar – från kontors 
och industribyggnader till ambassader, 
 flyg platser, tunnelbanor och kärnteknik
anläggningar – behöver säkras från obehö
rigt tillträde för att skydda människor och 
egendom. 

gunnebos breda utbud av lösningar för 
tillträdeskontroll är utvecklat för att effek
tivt säkra områden och byggnader utan att 
störa verksamheten. gunnebo har ett kom
plett utbud av effektiva lösningar för pas
sage och entrékontroll, systemlösningar  
för kollektivtrafik samt lösningar för flyg
platser såsom envägsslussar, gater vid 
ombord stigning och immigrationsslussar. 
för anläggningar med högre säkerhetsbehov 

V erbjuder gunnebo säkerhetsslussar i kom
bination med explosions och skottsäkra 
 dörrar,  fönster och avdelare. 

Marknad och drivkrafter
en av de viktigaste drivkrafterna på markna
den för entrance control är de ökade kraven 
på att ständigt ha kontroll över vem som 
befinner sig var i en byggnad. bemannad 
säkerhet i receptioner reduceras och i stället 
införs maskinella säkerhetslösningar för till
trädeskontroll. 

en tydlig trend är det ökande behovet av 
att behöriga ska kunna röra sig obehindrat  
i  en kontorsbyggnad, genom tunnelbane
spärrar, på en arena eller genom gräns
kontrollen på en flygplats. det allt större 
antalet människor som bor i storstäder ökar 
samtidigt trycket på effektiv reglering och 
kontroll av flöden av passagerare i kollektiv
trafiken, men också av besökare på idrott s
arenor, utställningar och andra platser med 
evenemang som är öppna för allmänheten. 

Kunderna ställer även allt högre krav på 
möjligheten att kunna koppla ihop olika sys
tem. med hjälp av tcp/ip är det till exempel 
möjligt att länka samman cctvsystemet 
med systemen för larm och tillträdeskontroll. 

Marknadsutveckling 2011
i europa har marknaderna i italien och frank
rike utvecklats stabilt under hela året, medan 
de flesta andra marknader har utvecklats 
 svagare. 

generellt utvecklades marknader utanför 
europa starkt under perioden, speciellt 
marknaderna i sydostasien, nordamerika, 
Australien och sydafrika. 

för helåret ökade orderingången i kon
stanta valutor med 15 procent till 713 mkr 
(654). nettoomsättningen för samma period 
ökade i konstanta valutor med 10 procent 
och blev 720 mkr (691). rörelseresultatet 
förbättrades till 36 mkr (–1) och rörelse
marginalen stärktes till 5,0 procent (–0,1).

det förbättrade rörelseresultatet förkla
ras främst av en ökad omsättning samt 
åtgärder inom ramen för get it right 
programmet som bidragit till bibehållna 
bruttomarginaler och lägre kostnader (vilket 
även inkluderar nedläggningen av fabriken  
i bedford under 2010). förvärvet av sydafri
kanska Alltech som gjordes under året har 
bidragit positivt till årets resultat.

I sin senaste rapport, ”The World Market 
for Entrance Control Equipment – 2011  
Edition”, rankar IMS Research Gunnebo 
som nummer ett i världen inom tillträdes-

kontroll. Gunnebo har hamnat  
på förstaplatsen fem år i rad  
sedan IMS Research började med  
sin  rankning 2006. 

ledande leverantör av utrustning för tillträdeskontroll
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Genom att kombinera ImmSec FP-slussen 
med en e-passläsare och den senaste 
 biometritekniken för ansiktsskanning  
och fingeravtrycksläsning har Gunnebo 
utvecklat den automatiserade gräns-
kontrollslösningen ”ABC” (Automated 
 Border Control) – en immigrationssluss 
med självbetjäning som används vid flyg-
platserna i Barcelona och Madrid.

Biometri

immSec fP
En immigrationssluss som används på flygplatser. 
Lösningen automatiserar gränskontrollen så att det 
går snabbare för passagerarna, samtidigt som säker-
heten är hög tack vare teknik för detektering av 
enpersonspassage.

smarta lösningar 
sparar tid 

på flygplatsen

När ABC-slussen hade installerats i Barcelona och 
Madrid beskrev det spanska flygbolaget Iberia 
 lösningen för sina passagerare i en steg-för-steg-
guide i magasinet ”Ronda Iberia”.

magasin omBord

ImmSec FP har använts för att 
automatisera immigrations-
kontrollen i El Paso vid gränsen 
mellan  Mexiko och USA. Lösningen 
bygger på den senaste biometri-
tekniken – bland annat en finger-
avtrycksläsare som håller rätts-
medicinsk standard – och ger  
snabb hantering.

gränskontroll

ABC-slussarna visades i ett reportage i spansk 
tv med rubriken ”Nytt digitalt system får bukt 
med flygplatsköer”. Reportaget sändes i kana-
lerna Antena 3, la Sixta och TV3.tv
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>> Hållbart företagande

Kontinuerliga satsningar på innovation och kvalitet, försäljning och  ledarskap  
stärker koncernens erbjudande och bygger ett lönsamt Gunnebo. 

för långsiktig styrka
ansvar och utveckling

unnebos ansvarstagande mäts  
i långsiktig avkastning, nöjda 
 kunder, motiverade medarbetare 

och minskad belastning på miljön. Genom 
att vara en ansvarstagande aktör vinner 
 Gunnebo sina intressenters förtroende och 
blir ett starkare globalt varumärke med ökad 
konkurrenskraft.

Gunnebos uppförandekod ger tillsammans 
med koncernens kärnvärden med arbetarna 
stöd i hur de agerar ansvarsfullt i förhållande 
till kunder, leverantörer, samhället och mil-
jön, men även i förhållande till varandra.

Uppförandekod för rätt agerande
Som internationell aktör och arbetsgivare är 
det viktigt för Gunnebo att i alla  kontroller - 
bara led säkerställa att koncernen följer 

G principer om mänskliga rättigheter. Koncer-
nens uppförandekod bygger på följande 
internationella principer: FNs deklaration 
om mänskliga rättigheter, FNs initiativ 
 Global Compact, ILOs principer om rättig-
heter i arbetslivet samt OECDs riktlinjer för 
multinationella företag. Uppförandekoden 
ligger till grund för hur alla medarbetare  
i koncernen ska agera såväl internt som 
externt.

Koncernens kärnvärden
Gunnebos kärnvärden vägleder koncernens 
medarbetare i den dagliga verksamheten. 
De ger vägledning i alla affärskritiska 
moment – från produktutveckling till mark-
nadsföring, mål, strategier, försäljning  
och service.

kontakt

hållbarhetsfrågor: 
Rolf Kjällgren +46 10 209 50 16
rolf.kjallgren@gunnebo.com

Vi är stolta över att erbjuda produkter och lösningar 
som bidrar till ett säkrare samhälle. Under 2011  
har vi stärkt vårt erbjudande genom fortsatta 
 satsningar på kvalitet, kunskap och innovation.

Vår strävan efter rätt kvalitet involverar alla 
 koncernens medarbetare och processer. Genom 
samarbete, vägledning och frekvent uppföljning  
har vi under 2011 intensifierat vårt arbetet med  
att  leverera rätt produkter, med hög kvalitet  
och i tid.

>> Hållbart företagande > anSVar OCH UtVeCKlIng

   Kundfokus – att förstå vad kunderna 
behöver hjälper Gunnebo att uppfylla 
deras förväntningar

   Kvalitet – att hålla en hög kvalitet i alla 
delar av verksamheten

   Professionalism – att utföra och leverera 
de rätta lösningarna i tid, varje gång, är 
centralt i Gunnebos arbete

   Integritet – Gunnebo är en partner att 
lita på

   Samarbete – teamwork och interkulturell 
förståelse hjälper Gunnebo att bygga ett 
bättre globalt erbjudande

Under 2011 har vi investerat i våra medarbetare.  
Ett ledarskapsprogram har initierats för att säkra ledar
skapet och vi har rekryterat traineer som förbereds för 
framtida ansvarsfulla positioner inom Gunnebo. 

Under 2011 har vi också etablerat en effektiv 
 process för kundstyrd produktutveckling. Jag ser fram 
emot att ta del av resultatet – konkurrenskraftiga 
erbjudanden för en säkrare framtid.

Per Borgvall, VD och Koncernchef

våra lösningar skyDDar MÄnniskor
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försörjningskeDja

saMverkan för lÄgre risk 
och ökaD lönsaMhet

Inköp
Gunnebo arbetar med ett flertal globala 
inköpskategorier – Plattstål, Stålprodukter, 
Elektronik, Kretskort, Lås, Skåp, Indirekt 
material och Transporter – och utnyttjar på 
så sätt sin storlek vid inköp. Genom att 
 kategorisera inköpsverksamheten stärker 
Gunnebo både sin förhandlingsstyrka och 
inköpskompetens. Inköpsorganisationen, 
med ansvariga för respektive kategori, utgår 
från Europa och kompletteras med lokal 
närvaro i Kina. Den europeiska delen agerar 
kravställare och den kinesiska delen säkrar 
kvaliteten lokalt.

Med stora inköpsvolymer knutna till fast-
prisavtal minskas även risken för exponering 
mot snabba förändringar av råvarupriser. 
För att ytterligare förbättra koncernens 
inköpsarbete har 54 medarbetare under året 
utbildats inom effektivt inköpsarbete.

Gunnebos kinesiska bolag för inköp, pro-
duktion och försäljning ger Gunnebo lägre 
inköpskostnader samt ökad kontroll över 
kvalitet och miljöaspekter. Genom att finnas 
närmare leverantörerna minskar Gunnebo 
risken i leverantörskedjan. Gunnebo har 
under 2011 ersatt ett flertal kinesiska leve-

Fördelning egen 
försörjning/inköp

Egen försörjning, 54%
Inköp, 46%

Fördelning av inköp genom 
Gunnebos inköpskategorier

Indirekt material, 26%
Transporter, 23%
Stålprodukter, 19%
Plattstål, 13%
Kretskort, 6%
Lås, 5%
Elektronik, 5%
Skåp, 3%

Med ett miljöledningssystem som uppfyller den 
internationella standarden ISO 14001 säkerställer 
Gunnebo att koncernen har ett systematiskt och 
strukturerat miljöarbete. Huvuddelen av  koncernens 
tillverkande enheter är certifierade. Gunnebos kvali
tetssäkringssystem bygger på ISO 9001, som är ett 

verktyg i arbetet för ständiga  förbättringar i alla 
 processer och ökad kundtillfredsställelse. Gunnebo 
arbetar för en harmonisering av kvalitetprocessen 
för alla tillverkande enheter. Samtliga tillverkande 
eller utvecklande enheter inom Gunnebo är certi
fierade enligt ISO 9001.

Enhet/Fabrik
ISO 14001  

Certifiering Vad tillverkas

Doetinchem, Nederländerna 1999 Säker förvaring
Bazancourt, Frankrike 2002 Säker förvaring
Markersdorf, Tyskland 2003 Säker förvaring
Bekasi/Jakarta, Indonesien 2004 Säker förvaring
Wadeville/Johannesburg, Sydafrika Planerad 2012 Säker förvaring
Halol, Indien 2006 Säker förvaring
Trier, Tyskland 2004 Kontantautomation
Baldenheim, Frankrike 2004 Tillträdeskontroll
Uckfield, Storbritannien 2007 Tillträdeskontroll
Lavis/Trento, Italien 2007 Tillträdeskontroll
Kunshan, Kina (invigdes januari 2011) Planerad 2012 Tillträdeskontroll
Salzkotten, Tyskland (avyttrades 2011) 2006 Områdesskydd
Ödeborg, Sverige (avyttrades 2011) — Områdesskydd
Doulevant le Chatêau, Frankrike  
(avyttrades 2011) 2011 Områdesskydd

iso-certifieraDe anlÄggningar

Med global närvaro är samverkan, både inom koncernen och med  
leverantörer, betydelsefull av både kostnadsskäl och hänsyn till miljön.

rantörer som inte klarat koncernens miljö- 
och kvalitetskrav. 

Produktion
Koncernen har med sina elva fabriker egen 
produktion i nio länder. Närheten till mark-
naden är grundläggande i strävan att möta 
kundernas behov med konkurrenskraftiga, 
globala erbjudanden. Fabriken i Kunshan, 
Kina, invigdes i januari 2011 och certifierades 
enligt ISO 9001 i augusti. Fabrikens certifiering 
enligt ISO 14001 planeras ske under 2012.
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Kvalitet är ett av Gunnebos kärnvärden och en grundpelare i koncernens 
affärsprocess. Gunnebo vill bli branschledande inom kvalitet och arbetar 
målmedvetet för att leverera rätt produkter, i rätt tid och med rätt kvalitet.

rÄtt i alla leD
kvalitet

valitetsarbetet utgår från kundernas 
förväntningar och kräver engage-
mang och kunskap från  koncernens 

alla medarbetare och samarbetspartners. 

Kvalitet för konkurrenskraft
En grundsten i kvalitetsarbetet är att arbeta 
med ständiga förbättringar. Förbättrings-
processen bygger på en löpande dialog och 
utvärderingar med koncernens interna och 
externa kunder. Kvalitet är ett ansvar för alla 
medarbetare i Gunnebo och en viktig para-
meter för lönsamhet och ett starkt varumärke. 

Samarbete för kvalitetssäkring
Koncernens kvalitetssäkringssystem bygger 
på ISO 9001 -standarden. Gunnebo arbetar 
för en harmonisering av kvalitetsprocessen 
för alla tillverkande enheter.

Det operativa kvalitetsarbetet samordnas 
av koncernens kvalitetsdirektör, men utförs 
lokalt av lokala kvalitetschefer, vars vikti-
gaste uppgifter är att säkra rätt kvalitet  
och att koncernens kvalitetspolicy följs  
(se  www.gunnebogroup.com). Kvalitets-

cheferna träffas regelbundet för att utvär-
dera effektiviteten i befintliga processer  
och identifiera åtgärder för förbättring. 

Utvidgad kvalitetsstandard
Gunnebo har under 2011 utvidgat antalet 
standarder i den koncerngemensamma 
 kvalitetsstandard som används som 
utgångspunkt för att kontrollera och för-
bättra kvaliteten. Standarden berör tillverk-
ning, logistik och försäljning. 

Många av Gunnebos produkt- och 
system lösningar genomgår omfattande 
externa tester och är certifierade av ledande 
testinstitut världen över. De certifikat som 
erhålls efter godkända tester efterfrågas i 
stor utsträckning av koncernens kunder.

Rätt första gången
Gunnebos kvalitetsstyrning bygger på kon-
cerngemensamma system för styrning, mät-
ning och uppföljning av identifierade delpro-
cesser. Syftet är att styra nyckelprocesser till 
att göra rätt första gången. Gunnebo arbetar 
med fyra gemensamma kvalitetsmål:

K    Klagomål från kund 
   Leveransprecision 
   Kostnader för dålig kvalitet 
   Krediteringar

Kvalitetsmålen utvärderas regelbundet.  
För att bli branschledande inom kvalitet har 
Gunnebo under 2011 förstärkt styrningen 
av leveransprecision och produktkvalitet. 
Veckovis uppföljning av kvalitet, leveranser 
och kostnader har kompletterats med atti-
tydförändrande aktiviteter för bättre dialog 
och samarbete. Under 2011 har Gunnebo 
kartlagt, standardiserat och förbättrat kvali-
tetsstyrningen vid fabrikerna i Bazancourt, 
Halol och Jakarta. 

Ett viktigt verktyg för att följa upp 
kvalitets arbetet är felrapporteringssystemet 
NCN (Non Conformance Notes). Systemet 
ger en helhetsbild av kvalitetsarbetet inom 
produktion, installation och eftermarknads-
service och skapar underlag för kontinuer-
liga förbättringar av produkter och processer.

förbÄttraD leveranssÄkerhet från kina

Med närvaro i Kina har Gunnebo under 2011 
 kunnat öka leveranssäkerheten från Kina genom 
kontroll av de produkter som levereras. I augusti 
2011 certifierades Gunnebos kinesiska fabrik 

enligt ISO 9001. Certifieringen säkrar kvaliteten 
på produkterna från fabriken och att enheten 
 följer kraven i Gunnebos kvalitets policy.

>> Hållbart företagande > KValItet
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Vid tillverkningsenheterna pågår ett regelbundet 
och målmedvetet arbete för att minska koncernens 
negativa påverkan på miljön. Samarbetet mellan 
enheternas miljöchefer uppmuntrar till erfaren
hetsutbyte och kunskapsöverföring. Nedan redo
visas exempel på aktiviteter inom Gunnebo under 
2011 för minskad miljöbelastning:

   Vid Gunnebos anläggning i Doetinchem använ
der man nu endast förnybar el. Man har också 
effektiviserat sitt retursystem för godstran
sporter, vilket minskat förbrukningen av pack
material med 75 procent.

   Genom ett avtal med sin elleverantör använder 
anläggningen i Trier, Tyskland, el från energi
källor med koldioxidutsläpp som är hälften så 
höga som genomsnittet för el i Tyskland.

   Vid anläggningen i Markersdorf har man för
bättrat värmeåtervinningen i produktionsloka
lerna och ökat andelen vattenbaserad färg.

   Ny belysning, med halverad elförbrukning, 
har installerats i produktionslokalerna vid 
anläggningen i Baldenheim, Frankrike.

   Vid enheten i Bazancourt, Frankrike, har man 
under året arbetat med ett projekt avseende 
återvinning av använt tvättvatten i cement.

   Genom en ”Energy saving campaign” har 
el användningen på Gunnebos anläggning i 
Jakarta, Indonesien, minskat med 12 procent 
under 2011. 

   Anläggningen i Lavis, Italien, har investerat i 
en ny effektiv kompressor med 25 procent lägre 
energiförbrukning.

aktiviteter för MinskaD Miljöbelastning 2011

Gunnebos miljömål driver resurseffektiv tillverkning och utveckling av 
 attraktiva produkter med lång livslängd och låg energiförbrukning.

aktiviteter för en hållbar fraMtiD
Miljö

tyrningen mot Gunnebos miljömål 
syftar till att minska koncernens 
negativa påverkan på miljön och 

 bygger på ett miljöledningssystem som 
involverar varje operativ nivå i koncernen.

Miljöchefer i dialog 
Samtliga tillverkande enheter i Gunnebo har 
en miljöchef som ansvarar för miljöarbetet. 
Koncernens miljöchefer samarbetar för att 
utvärdera effektiviteten i befintliga proces-
ser och identifiera förbättringsåtgärder. 
 Dialogen uppmuntrar kunskapsöverföring 

S och samarbete mellan anläggningarna, samt 
samordning av den interna revisionsverk-
samheten. 

Miljömål 
Gunnebos övergripande miljömål utgår från 
kunskap om den egna miljöpåverkan som i 
huvudsak inhämtas genom koncernens 
 miljöledningssystem. Målen beskriver de 
områden där koncernens miljöprestanda  
i första hand ska förbättras. Gunnebos över-
gripande miljömål utgår från 2008 och ska 
utvärderas efter 2012.

   Miljömål 1
Optimera användningen av energi och mini-
mera påverkan på klimatet från koncernens 
verksamhet. Målet är att reducera koldioxid-
utsläppen med 15 procent. Utfallet följs upp 
kvartalsvis och redovisas med avseende på 
utsläpp från produktion, persontransporter 
och egna godstransporter.

   Miljömål 2
Uppnå en effektiv användning av råmaterial 
och naturresurser. Målet är att reducera 
användningen av elektricitet med 10 procent. 
Utfallet av elförbrukning i produktionen 
följs upp kvartalsvis och redovisar leveran-
tör, konsumtion och produktionssätt (kärn-
kraft, fossila bränslen osv). Mängden elektri-
citet från förnybara källor ska redo visas.

   Miljömål 3
Upprätthålla en effektiv källsortering och 
materialåtervinning så att Gunnebo kan 
minimera mängden avfall som inte kan 
återvinnas. Målet är att öka materialåter-
vinningen med 10 procent. Utfallet följs  
upp kvartalsvis och redovisar totalt avfall 
och återvunnet avfall vid produktions-
anläggningarna.

   Miljömål 4
Vidareutveckla Gunnebos strategi för pro-
duktutveckling så att koncernen beaktar 
miljöaspekter såsom energiförbrukning och 
användning av naturresurser under hela 
produktens livscykel.
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>> Hållbart företagande > MIlJö

EcoDesign

Återvinning Design och 
produktion

Packning och 
distribution

Användning

Materialutveckling

och närvarohantering. De smidiga kommu-
nikationslösningarna gynnar  Gunnebos 
affär, sänker kostnaderna för  telefoni och 
minskar koncernens rese- och hårdvaru-
kostnader samt belastningen på miljön.

Transporter
Gunnebo arbetar med en transportlösning 
som i huvudsak bygger på tätt samarbete 
med fem globala partners. Vid lokala 
 undan tag har Gunnebo samma miljökrav  
på  tran sporter som utförs av aktörer utan-
för  samarbetet. Arbetet med effektiva 
transportpro cesser leder till högre leve-
ranssäkerhet, ökad lönsamhet och stärker 
Gunnebos kundrelationer. Belastningen på 
miljön minskar både genom medvetna 
transportval och effektiv logistik.

Urval av transportörer
Gunnebo är, tillsammans med 25 av Sveriges 
största importörer och exportörer, medlem  
i Clean Shipping Project, med det gemen-

samma målet att minimera miljöpåverkan 
av sjöfart. Clean Shipping Project har 
utvecklat ett helt nytt miljöindex – Clean 
Shipping Index – som Gunnebo använder i 
samband med upphandling för att utvär-
dera olika rederier. Under 2011 har Clean 
Shipping Index använts i upphandlingar som 
ett kriterium jämte pris och kvalitet. Därmed 
premierar Gunnebo rederier och båtar som 
främjar minskad miljöpåverkan.

Vid upphandling av tunga vägtransporter 
tar Gunnebo hjälp av den ideella organisa-
tionen QIII som bistår och bedömer köpare 
av tunga vägtransporter avseende deras 
krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö 
vid transporterna. Genom detta samarbete 
gynnas inte bara Gunnebo som köpare utan 
även transportörerna som får möjlighet att 
bedömas på fler kriterier än pris.

Företag
Prövnings-

plikt
Utsläpp  

till luft
Kemiska 

 produkter
Rest -

produkter

Gunnebo Nordic AB, Ödeborg  
(anläggningen avyttrades  
i  september 2011) Anmälan x x x

anlÄggningar i sverige MeD  
anMÄlnings - eller tillstånDsplikt

ecoDesign

För att minska belastningen på miljön arbetar  Gunnebo med 
miljöanpassad produktutveckling under namnet EcoDesign. 
EcoDesign står för miljöhänsyn under produktens hela livs
cykel. Redan i designarbetet tas hänsyn till miljöaspekter ur 
ett livscykelperspektiv. Val av material och komponenter i 
nya produkter ska göras på ett miljöanpassat sätt, likaså ska 
resurs användningen vid tillverkningen optimeras avseende 
såväl energianvändning och utsläpp som av avfall. Vid 
användning ska produkternas energiförbrukning vara så 
liten som möjligt och produkterna ska kunna distribueras 
och åter användas så effektivt som möjligt. 

gunnebo avancerar

Gunnebo deltar i Carbon Disclosure Project  
(CDP) som är ett samarbete mellan 475 insti
tutionella investerare. Varje år ställer CDP ett 
antal klimatrelaterade frågor till 3 000 före
tag och organisationer från ett 60tal  länder. 
Frågorna handlar om de faktiska utsläppen av 
växthus gaser men också om hur företagen 
ser på egna möjligheter och hot med avse
ende på möjliga klimatförändringar.

Gunnebos bästa resultat  2011 var i kate
gorin ”Utsläpp & minskningsmål” och koncer
nen avancerade i gruppen nordiska företag 
som deltar i industrisektorn. Gunnebo place
ras i gruppen ”Fast Following” – bolag som 
förstår värdet av miljö arbetet och som kan 
 prioritera aktiviteter för minskade utsläpp  
av växthusgaser.

Certifierat miljöarbete
Med ett miljöledningssystem som uppfyller 
den internationella standarden ISO 14001 
säkerställer koncernen att det finns ett 
 systematiskt och strukturerat miljöarbete. 
Huvuddelen av koncernens tillverkande 
enheter är certifierade. 

Både den externa granskningen som 
regelbundet genomförs och Gunnebos egna 
interna revisioner bidrar till kontinuerliga 
förbättringar av miljöarbetet.

Miljöledningssystemen hanterar även 
verksamhetsrisker. För att minska risker och 
minimera den eventuella miljöpåverkan som 
kan uppstå arbetar Gunnebo aktivt med 
riskhantering och tillhörande åtgärder. 

Gemensam kommunikationsplattform
För att effektivisera kommunikationsfunk-
tionerna används Microsofts kommunika-
tionsplattform Lync Server. Plattformen 
underlättar kommunikation inom koncernen 
genom videokonferenser, snabbmeddelanden 



sparar tiD och skonar Miljön

MoDerna forDon  
Minskar Miljöpåverkan
Gunnebo Frankrike har under 2011 lyckats sänka 
sina utsläpp för hela fordonsparken med i genom
snitt fem procent. Nyare fordon med lägre utsläpps
värden, fordon med stoppstart system, information 
till bilförare samt installation av GPSutrustning  
har effektiviserat transporterna och minska de totala 
utsläppen. Med en strikt fordonspolicy och ett 
 systematiskt utbyte av äldre fordon kommer 
 utsläppen att kunna minskas avsevärt även under  
de kommande åren.
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Under 2011 har Gunnebo avyttrat energiintensiv verksamhet vilket till viss 
del förklarar årets lägre värden för både elanvändning och koldioxidutsläpp.

Grafen visar att Gunnebos miljöarbete lett 
till sänkt energianvändning i förhållande 
till omsättning.

Redovisningen av koldioxidutsläpp avser 
direkta och indirekta utsläpp från koncernens 
produktion i förhållande till omsättning.
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>> Hållbart företagande > Medarbetare

Gunnebos medarbetare arbetar tillsammans för visionen om en säkrare 
framtid. Under 2011 har Gunnebo investerat i sina medarbetare för att 
stärka koncernen – både som leverantör och som arbetsgivare. Vid årets 
slut hade Gunnebo 5 499 (5 251) medarbetare i 31 (30) länder.

investerar i koMpetens 
MeDarbetare

K

Anställda per land

Frankrike, 21%
Indonesien, 16%
Indien, 17%
Tyskland, 5%
Spanien, 6%
Nederländerna, 5%
Sverige, 4%
Storbritannien, 5%
Sydafrika, 4%
Övriga, 17%

Totalt: 5 499 personer

oncernens kunder ställer höga krav 
på kvalitet avseende leverans av 
produkter och lösningar och de för-

väntar sig värdeskapande service. Medarbe-
tarnas kompetens och inställning till kvalitet 
är tillsammans med värderingar och attity-
der avgörande för framgång.

Utvecklande internationell miljö
Inom Gunnebo finns goda möjligheter till 
utvecklande och stimulerande arbetsupp-
gifter. Prestationsbedömning, karriärs- och 
successionsplanering samt kartläggning av 
utvecklingspotential är centrala aktiviteter. 

För att förvalta och utveckla den kompe-
tens och erfarenhet som finns i organisatio-
nen och samtidigt erbjuda personlig utveck-
ling finns en intern arbetsmarknad på 
koncernens intranät. Här publiceras lediga 
jobb innan de eventuellt annonseras 
externt.

Ett resultat av framgångsrik internrekry-
tering är bemanningen av den nya Global 
Services-organisationen i Barcelona under 
2011. Två av de som ingår i affärsområdes-
ledningen har rekryterats internt.

PPP – People Planning Process
Under året har personalavdelningen på 
moderbolaget (HR) utvecklat ett verktyg för 
personalplanering. Verktyget är ett stöd i 
arbetet med att utvärdera medarbetarnas 
prestationer och utvecklingsmöjligheter 
samt identifiera och initiera aktiviteter för 
utveckling. 

Verktyget underlättar arbetet med suc-
cessionsplanering och möjliggör ett snabbt 
och kraftfullt agerande då nyckelmedarbe-
tare av olika skäl behöver ersättas.

 
Ledarskap och föryngring 
Fjolårets kartläggning av ledarskapskom-
petensen i organisationen har under 2011 
resulterat i ett ledarskapsprogram i sam-
arbete med IFL och Handelshögskolan i 
Stockholm. Tjugo medarbetare har under 
2011 deltagit i programmet som löpt under 
sex månader. 

Under 2011  har även startats ett trainee-
program, där fyra traineer under femton 
månader ska arbeta inom olika funktioner 
och områden. 

KAM -program 
Gunnebos Key Account Management 
(KAM)- program främjar kundrelationerna 
och utvecklar affärerna med framför allt 
större lokala och globala kunder. Program-
met startade 2010 och under 2011 genom-
fördes en tredje omgång. 

Mångfald för goda kundrelationer
Gunnebos medarbetare ska spegla koncer-
nens kunder och ha kunskap om, och förstå-
else för, lokala kulturer och förhållanden. 
Möjligheten att se och förstå kundens 
behov ökar med lokal närvaro och därmed 
också förmågan att uppfylla kundernas öns-
kemål med anpassade lösningar. Med med-
arbetare nära kunderna får Gunnebo bättre 
och längre kundrelationer. 

Interaktiv utbildningsplattform 
För att samla och effektivt sprida koncer-
nens unika kunskap finns en utbildnings-
plattform, Gunnebo Training Centre (GTC).  
Detta är en kostnadseffektiv och kvalitets-
säkrad metod att sprida kompetens inom 
koncernen. 

Dialog för utveckling
För att utveckla verksamheten har Gunnebo 
en dialog med medarbetarna om deras syn 
på områden med förbättringspotential, 
både avseende arbetsplats och arbetsmiljö. 

De allra flesta av Gunnebos medarbetare 
har tillgång till det gemensamma intranätet 
GunneboNET, som är den primära kanalen 
för kommunikation kring koncernens 
gemensamma processer och policies.



Agneta Hultgren, Gunnebos personaldirektör:  
Vad vill Gunnebo uppnå med det nya trainee
programmet?
”Målet är att få in unga personer som har potential 
att utvecklas till framtida ledare inom organisatio
nen. Fördelen med att rekrytera unga akademiker är 
att de är yrkesmässigt ”historielösa” och att vi där
med har större möjlighet att påverka och forma dem 
utifrån koncernens behov. Vi ser också att de med 
öppet sinne kommer att bidra med energi, kreativi
tet och nytänkande. 

Jag vill poängtera att förutom att rekrytera 
externt kommer vi att söka internt efter unga med
arbetare med utvecklingspotential som  kommer att 
omfattas av ett eget program.”

Hur är programmet utformat?
”Programmet startade i november 2011. De fyra 
traineerna är specialiserade inom funktionerna 
Finans, Inköp, Logistik, Service och Tillverkning.  
De kommer under det 15 månader långa trainee
programmet att rotera i tre länder. Varje trainee  

har en mentor. Mentorn är en representant från led
ningen för respektive funktion och kompletteras av 
en värd vid varje placering som traineen har. Mentorn 
och värden sätter tillsammans målen och planerar 
aktiviteterna för respektive  placering.”

Beskriv era traineer
”Bland alla fantastiska sökande har vi i en tuff 
urvals process valt fyra personer som vi tycker står  
ut i mängden och som har de kvalifikationer som vi 
söker. De är unga och initiativrika, har internationell 
erfarenhet och goda studieresultat. De drivs av en 
stark vilja att utvecklas och kan hantera utmaningar. 
Goda språkkunskaper och vilja att flytta inom orga
nisationen har varit viktiga urvalsparametrar. 

Ur ett mångfaldsperspektiv är det glädjande att 
notera att tre av traineerna är kvinnor. Två av traine
erna kommer från Frankrike, en har svensktjeckiskt 
ursprung och slutligen har vi en indier med i grup
pen. Jag ser mycket fram emot att följa deras utveck
ling och har stora förväntningar på deras framtida 
insatser för Gunnebo.”

Det fraMtiDa  
leDarskapet sÄkras

Anställda per kön

 

Kvinnor, 15%
Män, 85%

Totalt: 5 499 personer

Anställda i säljbolag, per funktion

Service & Installation, 47%
Intern Service & Support, 20%
Områdesskydd, 11%
Bank, 16%
Säker Förvaring, 4%
Detaljhandel, 2%

Totalt: 3 393 personer

Anställda per region
EMEA, 43%
Affärsområden/Operations, 34%
Asia Pacific, 16%
Americas, 5%
Dev. Businesses, 1%
Huvudkontor, 1%

Totalt: 5 499 personer

Manliga/kvinnliga chefer

Kvinnor, 20%
Män, 80%

Totalt: 158 personer
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>> Finansiell inFormation > Förvaltningsberättelse

unnebo är en internationell säkerhetskoncern med en årlig 
omsättning på cirka 5 100 Mkr och cirka 5 500 anställda. 
 Koncernen tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhets

lösningar inom Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, 
Entrance Control och Services till kunder över hela världen. 

Redovisning av avyttrad verksamhet
Avyttringen av Perimeter Protection i september 2011 och avytt
ringen av Gunnebo Troax i december 2010 har redovisats i enlighet 
med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning redovisas 
resultatet för avyttrade verksamheter separerat inom posten ”Årets 
resultat från avyttrad verksamhet”. Det innebär att intäkter och 
kostnader för Perimeter Protection och Gunnebo Troax har exklude
rats från andra resultatposter för samtliga redovisade perioder.  
I koncernens kassaflödesanalys har de avyttrade verksamheterna ej 
separerats på motsvarande sätt. Uppgift om kassaflöden för dessa 
verksamheter redovisas istället i not 31. I balansräkningen redovisas 
endast de tillgångar och skulder som kvarstår i koncernen efter 
avyttringen.

Orderingång och nettoomsättning
Koncernens orderingång uppgick till 5 090,8 Mkr (5 271,5). Justerat 
för förändrade valutakurser ökade orderingången med 2 procent. 
Förbättringen av orderingången i konstanta valutor var främst 
 hänförlig till Asien, Tyskland samt Kanada, medan utvecklingen var 
svagare i södra Europa. 

Nettoomsättningen minskade under året till 5 137,1 Mkr (5 262,5). 
En starkare svensk krona jämfört med föregående år påverkade 
omsättningen negativt med 5 procent. Justerat för valutakurs
förändringar förbättrades nettoomsättningen med 3 procent. 
 Fram förallt var det en ökad efterfrågan i Asien, Afrika, Tyskland  
och Kanada som påverkade nettoomsättningen positivt, medan 
utvecklingen i södra Europa, främst Spanien, var svagare.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till 324,2 Mkr (196,7) och rörelsemarginalen 
till 6,3 procent (3,7). Valutaeffekter påverkade resultatet negativt 
med cirka 34 Mkr jämfört med föregående år. Justerat för poster av 
engångskaraktär om 7,0 Mkr (–126,9) uppgick rörelseresultatet till 
317,2 Mkr (323,6) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (6,1).

I samband med förvärv av ytterligare andelar i Gunnebos brasilian
ska säljbolag erhölls det bestämmande inflytandet varvid den tidi
gare ägda andelen omvärderades till verkligt värde. Omvärderingen 
resulterade i en positiv resultateffekt om 86,4 Mkr, vilken redovisas 
inom rörelseresultatet. Kostnader för omstrukturering samt vissa 
andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med totalt 
–79,4 Mkr (–126,9). Merparten av dessa kostnader är hänförliga till 
personalneddragningar i koncernens spanska verksamhet samt 
strukturella åtgärder inom affärsområdet Bank Security & Cash 

Förvaltningsberättelse

Handling. Åtgärderna ingår i det besparingsprogram som sjösattes 
under 2009 i syfte att reducera koncernens fasta kostnader och i 
jämförelse med föregående år bedöms besparingsprogrammet ha 
minskat de fasta kostnaderna med omkring 61 Mkr. 

Koncernen har under 2011 initierat ett program för att öka kapital
omsättningshastigheten i varulagret och som en följd av programmet 
har aktiviteter genomförts i syfte att försälja samt utrangera ned
skrivna artiklar. Som en konsekvens av programmet har vissa antagan
den som ligger till grund för beräkning av reserv för inkurans i varulager 
justerats, vilket resulterat i att ett belopp om cirka 25 Mkr återförts 
mot posten Kostnad för sålda varor i resultaträkningen.

Under innevarande år har ytterligare satsningar gjorts på att 
expandera verksamheten, främst på marknadssidan. Kostnaden för 
sådana tillväxtbefrämjande åtgärder belastade resultatet med sam
manlagt cirka 50 Mkr (11).

Finansnettot förbättrades till –26,5 Mkr (–75,5) på grund av en lägre 
genomsnittlig upplåningsränta samt lägre upplåning. Koncernens 
resultat efter finansiella poster uppgick till 297,7 Mkr (121,2). Netto
resultatet för perioden uppgick till 229,7 Mkr (178,3) och  resultatet 
per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 3,00 kronor 
per aktie (2,35 kronor per aktie).

Skattekostnaden uppgick till –52,5 Mkr (–40,1) och skattesatsen 
till 17,6 procent (33,1). Skattesatsen har påverkats positivt av ej 
skatte pliktiga intäkter av engångskaraktär och av att koncernens 
resultat haft en mer gynnsam sammansättning med förbättrade 
resultat i länder där koncernen ännu inte är i skatteposition.

Avyttring av Perimeter Protection
I september 2011 avyttrades verksamheten Perimeter Protection till 
det svenska riskkapitalbolaget Procuritas Capital Investors. Köpe
skillingen på skuldfri basis efter avdrag för transaktionskostnader 
uppgick till 268,4 Mkr och det koncernmässiga realisationsresultatet 
uppgick till –1,5 Mkr. Därutöver har resultatet gottgjorts med 3,5 Mkr 
avseende ackumulerade omräkningsdifferenser i eget kapital som 
omklassificerats till resultatet i samband med avyttringen. 

Gunnebo har investerat 4,6 Mkr i det holdingbolag som förvärvat 
Perimeter Protection, motsvarande en ägarandel om 10 procent, 
samt kvarstår med finansiering om 10 MEUR.

Förvärv av Alltech
Gunnebo förvärvade den 31 augusti 2011 Alltech (Pty) Ltd, ett 
 marknadsledande företag i Sydafrika inom tillträdeskontroll. Den 
övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 40 Mkr och har  
28 anställda. Köpeskillingen uppgick till 41,5 Mkr. Goodwill som 
 uppstod vid förvärvet uppgick till 34,8 Mkr. 

Förvärv av ytterligare andelar i Gunnebos brasilianska säljbolag
I början av november förvärvades ytterligare 30 procent av såväl 
kapitalet som rösterna i Gunnebos brasilianska intressebolag. Bolaget 
är en ledande leverantör av säkerhetslösningar till detaljhandeln i 

Styrelsen och verkställande direktören för Gunnebo AB (publ), organisationsnummer 556438-2629,  
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.
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Brasilien och omsätter cirka 130 Mkr och har 90 anställda. Förvärvet 
är ett viktigt steg i Gunnebos fortsatta expansion på den sydameri
kanska marknaden. Köpeskillingen uppgick till 79,9 Mkr och har 
erlagts kontant. Förvärvskostnaderna uppgick till 1,9 Mkr.

I samband med att ägandet i det brasilianska intressebolaget 
ökade erhöll Gunnebo det bestämmande inflytandet över bolaget 
som därefter redovisas som dotterföretag. Härvid har den tidigare 
ägda andelen omvärderats till verkligt värde, vilket resulterat i att en 
positiv resultateffekt om 86,4 Mkr redovisas inom rörelseresultatet.

Goodwill som uppstod vid förvärvet och omvärderingen av den tidi
gare ägda andelen uppgick till 138,3 Mkr. Efter förvärvet har bolaget 
omsatt 47,5 Mkr med ett rörelseresultat om 15,0 Mkr.

Investeringar och avskrivningar
Under perioden genomförda investeringar i immateriella tillgångar 
och materiella anläggningstillgångar uppgick till 89,7 Mkr (88,3). 
Investeringar avseende kvarvarande verksamheter uppgick till 84,7 
Mkr (70,8). Avskrivningarna i koncernen samt i kvarvarande verksam
heter uppgick till 90,1 Mkr (113,3) respektive 80,9 Mkr (82,2).

Produktutveckling
Koncernens utgifter för att utveckla och stödja befintliga produkt
program samt för att ta fram helt nya produkter inom befintliga eller 
nya marknadssegment har uppgått till 77,3 Mkr (87,5). Av dessa har 
under året 16,4 Mkr (16,0) aktiverats i balansräkningen.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,9 Mkr 
(144,6). Utbetalningar avseende omstruktureringsåtgärder belastade 
årets kassaflöde med 53,8 Mkr och en ökad rörelsekapitalbindning 
påverkade negativt med 168,7 Mkr. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapital
förändringar förbättrades till 233,6 Mkr  (176,8). 

Försäljning per marknad 2011 2010

Mkr % Mkr %

Frankrike 1 169 23 1 201 23
Storbritannien 297 6 300 6
Spanien 291 6 390 7
Tyskland 282 5 235 4
Indien 264 5 252 5
Ungern 234 5 205 4
Italien 215 4 218 4
Kanada 204 4 202 4
Sverige 188 4 209 4
Indonesien 175 3 165 3
Belgien 172 3 214 4
Australien 170 3 112 2
Danmark 147 3 160 3
Sydafrika 135 3 120 2
Övriga 1 194 23 1 280 25
Kvarvarande verksamhet 5 137 100 5 263 100

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Mkr

09 10 11

Nettoomsättning

 

100

200

300

400

Mkr

Rörelseresultat

Inkl. poster av engångskaraktär
Exkl. poster av engångskaraktär

 09 10 11



36

>> Finansiell inFormation > Förvaltningsberättelse

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 238,8 Mkr 
(188,7). Det egna kapitalet uppgick till 1 775,4 Mkr (1 605,8),  vilket 
gav en soliditet på 45 procent (43).

Förbättringen i eget kapital förklaras främst av årets resultat som 
tillförde 229,7 Mkr. Utdelning till aktieägarna belastade eget kapital 
med –37,9 Mkr. Övrigt totalresultat bestående av omräknings
differenser, säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödes
säkringar samt till dessa komponenter hänförlig inkomstskatt för
sämrade det egna kapitalet med –33,9 Mkr under perioden.

Nettolåneskulden ökade till 497,8 Mkr (459,5) främst på grund  
av förvärv, utdelning till aktieägarna samt en högre rörelsekapital
bindning. Avyttringen av Perimeter Protection hade emellertid en 
motverkande effekt. Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåne
skulden i relation till eget kapital, var identisk med föregående år  
och uppgick till 0,3 (0,3). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick 
 nettolåneskulden till 298,8 Mkr (260,6). 

Under tredje kvartalet träffade Gunnebo överenskommelse om 
förnyade kreditramar om 140 MEUR, vilket möjliggör att finansiering 
tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med juni 2014. Den 
nya lånefaciliteten ersätter Gunnebos tidigare låne facilitet i form av 
en syndikerad kreditram samt bilaterala lån.

Medarbetare
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 499 personer 
(5 251 vid årets början). Antalet medarbetare i utlandet vid periodens 
utgång uppgick till 5 298 personer (5 055 vid årets början). Ökningen 
av antalet anställda beror främst på de genomförda förvärven i 
 Brasilien och Sydafrika samt tillväxtsatsningar i Indien. För mer 
 information se avsnittet Medarbetare, sidorna 32–33.

Ersättningar till ledande  befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 godkänner att nu gällande 
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för Gunnebos 
koncernledning skall gälla även för 2012. Principerna avser verkstäl
lande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen och 
gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna god
känts av årsstämman samt för ändringar i befintliga anställnings
avtal som görs därefter.

Gunnebo skall erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor 
som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare 

Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per affärsområde, Mkr

Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, %

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Bank Security & Cash Handling 2 276 2 427 147 166 6,5 6,8
Secure Storage 731 750 15 38 2,1 5,1
Global Services 1 120 1 120 121 91 10,8 8,1
Entrance Control 720 691 36 –1 5,0 –0,1
Developing Businesses 290 275 –35 –37 –12,1 –13,5
Koncerngemensamma poster — — 40 –60 — —
Kvarvarande verksamhet 5 137 5 263 324 197 6,3 3,7

till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet 
skall således vara de övergripande principerna för lön och annan ersätt
ning till ledande befattningshavare inom Gunnebo. Koncernledningens 
totala ersättning skall bestå av fast lön, rörlig ersättning inkluderande 
långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes position, kompetens, 
ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt 
omprövas varje år. Den fasta lönen skall också utgöra basen för 
beräkning av rörlig lön. Den rörliga ersättningen skall vara beroende 
av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls  
och skall vara maximerad till högst 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera om ett aktie eller aktiekurs
anknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman.

Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta  
i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan,  
beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av 
den fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför 
Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i 
det land där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade 
lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är upp
sägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och  
vid uppsägning från individens sida sex månader. Avgångsvederlag 
tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför 
Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i 
det land där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de 
uppsägningstider som får förekomma i Sverige. 

Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt  
fall finns särskilda skäl för det.

Aktieslag
Vid årets utgång uppgick Gunnebo AB:s aktiekapital till 379,3 Mkr 
fördelat på 75 855 598 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor vardera. 
Alla aktier har en röst och är av samma slag. Varje aktie berättigar till 
lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Några begränsningar i 
aktiers överlåtbarhet finns inte.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3:00 kronor (2:35) 
och för kvarvarande verksamheter till 3:20 kronor (1:07). Antalet 
aktieägare uppgick till cirka 10 200 (10 600). 
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Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1:00 
kronor per aktie (0:50 kronor per aktie) för verksamhetsåret 2011. 

Moderbolaget
Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars 
huvudsakliga uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncern
företag samt tillhandahålla koncernövergripande funktioner och 
tjänster inom koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik, 
ekonomi/finans, IT, kvalitet, logistik, miljö och kommunikation. 
Moderbolagets rörelseresultat för år 2011 uppgick till 18,7 Mkr (–29,6). 
Investeringar och avyttringar av aktier och andelar i dotterbolag upp
gick till 0,0 Mkr (0,0) respektive 0,0 Mkr (200,0). Investeringar i imma
teriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar uppgick till  
3,9 Mkr (0,5). Likvida medel vid årets utgång uppgick till 0,1 Mkr (0,1).

Miljöpåverkan
Gunnebo strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som 
inte skadar miljön. Gällande miljölagstiftning följs i verksamheter och 
processer runt om i världen. Koncernen bedrev fram till september 
2011 verksamhet som är anmälningspliktig eller kräver tillstånd enligt 
svensk miljölagstiftning i det svenska bolaget Gunnebo Nordic AB. 
För mer information se avsnittet Miljö, sidorna 29–31.

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Gunnebo är med sin internationella verksamhet exponerat för finans
iella risker, omvärldsrisker och verksamhetsrelaterade risker. De finans 
iella riskerna är kopplade till förändringar i räntenivåer, valutakurser 
samt refinansierings och motpartsrisker och utgörs främst av finans
ieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och valutarisk. Dessa risker omfattas 
av och regleras i koncernens finanspolicy.

Verksamhetsrelaterade risker innefattar främst operationella och 
strategiska risker såsom marknadsrisker, råvarurisker, produktions
risker, distributionsrisker, produktrisker och legala risker. Utöver ovan
stående operationella risker övervakar koncernen löpande risker rela
terade till miljö, bedrägerier, förändrade priser, konkurrens, teknisk 
utveckling, ny lagstiftning, kompetensförsörjning och skatter.

För mer information om de risker som Gunnebo är exponerat för  
se not 3 och not 35 samt avsnittet om Risk och känslighetsanalys på 
sidorna 88–91.

Bolagsstyrningsrapport 
Bolagsstyrningsrapporten, som återfinns på sidorna 74–80, utgör  
en från årsredovisningen skild handling enligt Årsredovisningslagen, 
7 kap. 8 §.

Utsikter för framtiden 
Gunnebo lämnar ingen prognos för 2012.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång 
förutom att Bernt Ingman tillträdde tjänsten som ekonomi och 
finansdirektör den 1 mars 2012.
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DeFinitioner
Bruttomarginal:
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

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

Eget kapital per aktie: 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 
dividerat med antalet aktier vid periodens utgång.

Kapitalomsättningshastighet: 
Nettoomsättningen i relation till genomsnittligt  
sysselsatt kapital.

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

Nettolåneskuld:
Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag 
för likvida medel samt räntebärande fordringar.

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

P/E-tal: 
Noteringskurs per den 31 december dividerad  
med resultat per aktie efter utspädning.

Resultat per aktie: 
Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital:
Årets resultat i procent av genomsnittligt  
eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: 
Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i  
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

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

Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad:
Nettolåneskulden i förhållande till eget kapital.

Soliditet: 
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar minskade med räntefria  
avsättningar och  skulder.

Vinstmarginal: 
Resultat efter finansiella poster i procent av  
netto omsättningen.
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Mkr Not 2011 2010

Nettoomsättning 5 5 137,1 5 262,5
Kostnad för sålda varor –3 572,5 –3 722,8
Bruttoresultat 1 564,6 1 539,7

Försäljningskostnader –757,0 –743,6
Administrationskostnader 33 –592,6 –614,4
Resultatandelar i intresseföretag 16 3,5 5,8
Övriga rörelseintäkter 6 117,1 37,5
Övriga rörelsekostnader 7 –11,4 –28,3
Rörelseresultat 5, 8, 9, 10, 22, 27, 32 324,2 196,7

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 11,6 4,9
Övriga finansiella intäkter 11 0,5 2,8
Räntekostnader –12,9 –45,2
Övriga finansiella kostnader 11 –25,7 –38,0
Summa finansiella intäkter och kostnader –26,5 –75,5

Resultat efter finansiella poster 297,7 121,2

Skatter 12 –52,5 –40,1
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 245,2 81,1

Avyttrad verksamhet 31
Årets resultat från avyttrad verksamhet –15,5 97,2
Årets resultat 229,7 178,3

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 227,4 178,3
Innehav utan bestämmande inflytande 2,3 0,0

229,7 178,3

Resultat per aktie före utspädning, kr 13 3:00 2:35
Varav kvarvarande verksamhet 3:20 1:07
Varav avyttrad verksamhet –0:20 1:28

Resultat per aktie efter utspädning, kr 13 3:00 2:35
Varav kvarvarande verksamhet 3:20 1:07
Varav avyttrad verksamhet –0:20 1:28

Koncernens totalresultat
Mkr Not 2011 2010

Årets resultat redovisat i resultaträkningen 229,7 178,3

Årets övriga totalresultat
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet* 21 2,4 29,5
Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från avyttrad verksamhet 21 –3,5 6,1
Säkring av nettoinvesteringar 21 –32,5 –25,4
Kassaflödessäkringar 21 –0,3 3,0
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt –33,9 13,2

Årets totalresultat 195,8 191,5

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 193,8 191,5
Innehav utan bestämmande inflytande 2,0 0,0
Summa 195,8 191,5

* Varav –0,3 Mkr (0,0) avser innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens resultaträKningar
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TillgÅngAR, Mkr Not 2011 2010

Anläggningstillgångar

immateriella tillgångar
Goodwill 14 1 104,0 952,1
Övriga immateriella tillgångar 14 110,7 96,2
Summa immateriella tillgångar 1 214,7 1 048,3

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15 145,1 201,1
Maskiner 15 96,3 80,0
Inventarier 15 71,7 77,5
Pågående nyanläggningar 15 3,1 8,9
Summa materiella anläggningstillgångar 316,2 367,5

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag 16 29,1 58,9
Övriga aktier och andelar 5,1 0,1
Övriga långfristiga fordringar 105,0 35,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 139,2 94,0

Uppskjutna skattefordringar 12 252,5 240,6

Summa anläggningstillgångar 1 922,6 1 750,4

Omsättningstillgångar

Varulager 17 564,1 543,3

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 1 005,6 1 066,0
Aktuella skattefordringar 40,7 48,6
Övriga fordringar 130,0 83,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 63,0 55,0
Summa kortfristiga fordringar 1 239,3 1 252,6

likvida medel 20 238,8 188,7

Summa omsättningstillgångar 2 042,2 1 984,6

SUMMA TillgÅngAR 3 964,8 3 735,0

Koncernens balansräKningar
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EgET KAPiTAl OCH SKUlDER, Mkr Not 2011 2010

Eget kapital
Aktiekapital (75 855 598 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor) 379,3 379,3
Övrigt tillskjutet kapital 978,4 977,4
Reserver 21 —115,0 –81,4
Balanserade vinstmedel 520,0 330,4
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 762,7 1 605,7

Innehav utan bestämmande inflytande 12,7 0,1
Summa eget kapital 1 775,4 1 605,8

långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 12 37,3 32,7
Pensionsförpliktelser 22 199,0 198,9
Upplåning 24 563,9 407,8
Summa långfristiga skulder 800,2 639,4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 538,6 582,1
Aktuella skatteskulder 25,6 32,5
Övriga skulder 181,9 208,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 443,4 468,9
Upplåning 24 78,5 76,5
Övriga avsättningar 23 121,2 121,1
Summa kortfristiga skulder 1 389,2 1 489,8

SUMMA EgET KAPiTAl OCH SKUlDER 3 964,8 3 735,0

Ställda säkerheter — —
Eventualförpliktelser 26 191,8 206,5
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>> Finansiell inFormation > Finansiella rapporter

      Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Mkr
Aktie- 

  kapital

Pågående 
ny- 

emission

Övrigt 
 tillskjutet 

kapital Reserver

Balanse-
rade vinst-

medel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

 kapital

ingående balans 2011-01-01 379,3 — 977,4 –81,4 330,4 1 605,7 0,1 1 605,8

Årets resultat — — — — 227,4 227,4 2,3 229,7
Årets övriga totalresultat — — — –33,6 — –33,6 –0,3 –33,9
Årets totalresultat — — — –33,6 227,4 193,8 2,0 195,8

Aktierelaterad ersättning — — — — 0,0 0,0 — 0,0
Nyemission** — — 1,0 — — 1,0 — 1,0
Transaktioner med innehavare utan  
bestämmande inflytande — — — — 0,1 0,1 10,6* 10,7
Utdelning — — — — –37,9 –37,9 — –37,9
Summa transaktioner med aktieägare — — 1,0 — –37,8 –36,8 10,6 –26,2

Utgående balans 2011-12-31 379,3 — 978,4 –115,0 520,0 1 762,7 12,7 1 775,4

      Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Mkr
Aktie- 

  kapital

Pågående 
ny- 

emission

Övrigt 
 tillskjutet 

kapital Reserver

Balanse-
rade vinst-

medel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

 kapital

ingående balans 2010-01-01 378,1 1,2 976,1 –94,6 152,1 1 412,9 0,1 1 413,0

Årets resultat — — — — 178,3 178,3 0,0 178,3
Årets övriga totalresultat — — — 13,2 — 13,2 0,0 13,2
Årets totalresultat — — — 13,2 178,3 191,5 0,0 191,5

Aktierelaterad ersättning — — — — 0,0 0,0 — 0,0
Nyemission** 1,2 –1,2 1,3 — — 1,3 — 1,3
Summa transaktioner med aktieägare 1,2 –1,2 1,3 — 0,0 1,3 — 1,3

Utgående balans 2010-12-31 379,3 — 977,4 –81,4 330,4 1 605,7 0,1 1 605,8

*    Varav 10,7 Mkr avser identifierbara nettotillgångar i Gateway Security SA per förvärvstidpunkten tillhörande innehavare utan bestämmande inflytande.
** Avser emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.

Förändringar i Koncernens egna Kapital
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Mkr Not 2011 2010

DEn löPAnDE VERKSAMHETEn
Rörelseresultat från kvarvarande verksamhet 324,2 196,7
Resultat från avyttrad verksamhet, netto efter skatt –15,5 97,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 29 15,3 17,4
Kassaflödespåverkande finansnetto 28 –28,9 –79,4
Betald skatt –61,5 –55,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före  förändringar av rörelsekapital 233,6 176,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager –156,4 –9,7
Förändring av rörelsefordringar –49,5 –7,9
Förändring av rörelseskulder 37,2 –14,6
Summa rörelsekapitalförändring –168,7 –32,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,9 144,6

inVESTERingSVERKSAMHETEn
Investeringar i immateriella tillgångar 14 –24,7 –25,1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 15 –65,0 –63,2
Försäljning av anläggningstillgångar 1,6 9,8
Förvärv av verksamhet 30 –99,7 –24,7
Avyttring av verksamhet 31 171,9 296,8
Investering i aktier och andelar –4,6 —
Kassaflöde från investeringsverksamheten –20,5 193,6

FinAnSiERingSVERKSAMHETEn
Förändring av räntebärande fordringar –0,8 1,2
Förändring av räntebärande skulder 58,6 –319,1
Nyemission 1,0 1,3
Utdelning till aktieägare –37,9 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,9 –316,6

Årets kassaflöde 65,3 21,6

Likvida medel vid årets ingång 188,7 172,1
Omräkningsdifferenser på likvida medel –15,2 –5,0

likvida medel vid årets utgång 20 238,8 188,7

Koncernens KassaFlödesanalyser
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>> Finansiell inFormation > Finansiella rapporter

Mkr Not 2011 2010

Nettoomsättning 50 142,3 87,4
Administrationskostnader 37, 45, 47, 48, 50 –123,6 –117,0
Rörelseresultat 18,7 –29,6

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag 38 23,8 –34,0
Ränteintäkter 38 15,4 21,7
Erhållna koncernbidrag 74,0 101,0
Lämnade koncernbidrag — –46,0
Räntekostnader 38 –20,9 –48,1
Övriga finansiella kostnader 38 –13,4 –32,4
Summa finansiella intäkter och kostnader 78,9 –37,8

Resultat efter finansiella poster 97,6 –67,4

Skatter — —
Årets resultat 97,6 –67,4

Moderbolagets totalresultat
Mkr Not 2011 2010

Årets resultat redovisat i resultaträkningen 97,6 –67,4
Övrigt totalresultat, netto efter skatt — —
Årets totalresultat 97,6 –67,4

Moderbolagets resultaträKningar
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TillgÅngAR, Mkr Not 2011 2010

Anläggningstillgångar

immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar 39 12,1 16,3
Summa immateriella tillgångar 12,1 16,3

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 40 3,7 0,6
Summa materiella anläggningstillgångar 3,7 0,6

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 41 1 838,2 1 838,2
Övriga långfristiga fordringar 31,5 29,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 869,7 1 867,3

Summa anläggningstillgångar 1 885,5 1 884,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1,0 —
Fordringar hos koncernföretag 49 679,1 674,4
Övriga fordringar 6,5 5,5
Förutbetalda kostnader och upplupna  intäkter 42 3,2 4,5
Summa kortfristiga fordringar 689,8 684,4

likvida medel 0,1 0,1

Summa omsättningstillgångar 689,9 684,5

SUMMA TillgÅngAR 2 575,4 2 568,7

Moderbolagets balansräKningar



46

>> Finansiell inFormation > Finansiella rapporter

EgET KAPiTAl OCH SKUlDER, Mkr Not 2011 2010

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (75 855 598 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor) 379,3 379,3
Reservfond 539,3 539,3
Summa bundet eget kapital 918,6 918,6

Fritt eget kapital
Överkursfond 439,1 438,1
Balanserade vinstmedel 131,2 236,5
Årets resultat 97,6 –67,4
Summa fritt eget kapital 667,9 607,2

Summa eget kapital 1 586,5 1 525,8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11,6 10,4
Skulder till koncernföretag 952,4 997,5
Övriga skulder 1,0 1,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 23,9 34,0
Summa kortfristiga skulder 988,9 1 042,9

SUMMA EgET KAPiTAl OCH SKUlDER 2 575,4 2 568,7

Ställda säkerheter — —
Eventualförpliktelser 44 820,3 678,1

Forts. Moderbolagets balansräkningar
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital
Pågående 

nyemission Reservfond Överkursfond

Balanserad 
vinst och årets 

resultat
Summa eget 

kapital

ingående balans 2011-01-01 379,3 — 539,3 438,1 169,1 1 525,8

Årets resultat — — — — 97,6 97,6
Årets övriga totalresultat — — — — — —
Årets totalresultat — — — — 97,6 97,6

Utdelning — — — — –37,9 –37,9
Nyemission* — — — 1,0 — 1,0
Summa transaktioner med ägare — — — 1,0 –37,9 –36,9

Utgående balans 2011-12-31 379,3 — 539,3 439,1 228,8 1 586,5

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital
Pågående 

nyemission Reservfond Överkursfond

Balanserad 
vinst och årets 

resultat
Summa eget 

kapital

ingående balans 2010-01-01 378,1 1,2 539,3 436,8 236,5 1 591,9

Årets resultat — — — — –67,4 –67,4
Årets övriga totalresultat — — — — — —
Årets totalresultat — — — — –67,4 –67,4

Nyemission* 1,2 –1,2 — 1,3 — 1,3
Summa transaktioner med ägare 1,2 –1,2 — 1,3 — 1,3

Utgående balans 2010-12-31 379,3 — 539,3 438,1 169,1 1 525,8

* Avser emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.

Förändringar i Moderbolagets egna Kapital
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>> Finansiell inFormation > Finansiella rapporter

Mkr Not 2011 2010

DEn löPAnDE VERKSAMHETEn
Rörelseresultat 18,7 –29,6
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4,9 4,3
Kassaflödespåverkande finansnetto 46 –1,0 –62,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 22,6 –87,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar –84,8 –2,0
Förändring av rörelseskulder –8,5 –17,9
Summa rörelsekapitalförändring –93,3 –19,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten –70,7 –107,2

inVESTERingSVERKSAMHETEn
Investeringar i immateriella tillgångar 39 –0,1 –0,3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 40 –3,8 –0,2
Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 —
Försäljning av dotterbolag — 200,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten –3,8 199,5

FinAnSiERingSVERKSAMHETEn
Förändring av räntebärande fordringar 100,9 109,7
Förändring av räntebärande skulder –44,5 –383,0
Erhållna koncernbidrag 101,0 186,7
Lämnade koncernbidrag –46,0 –7,0
Nyemission 1,0 1,3
Utdelning till aktieägare –37,9 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74,5 –92,3

Årets kassaflöde 0,0 0,0

Likvida medel vid årets ingång 0,1 0,1
likvida medel vid årets utgång 0,1 0,1

Moderbolagets KassaFlödesanalyser
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Noter Belopp i Mkr om inte annat anges.

Not 1  Allmän information

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket 
med organisationsnummer 556438-2629. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs 
kommun i Sverige. 

Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelse och 
noter i denna årsredovisning. Bolagets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange 
listan Mid Cap. 

Koncernredovisningen för det verksamhetsår som slutar den 31 december 
2011 har godkänts av styrelsen den 2 mars 2012 och kommer att föreläggas års-
stämman den 26 april 2012 för fastställande.

Not 2  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grunder för rapporternas upprättande
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
 International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. 
 Årsredovisningen innehåller dessutom tillkommande information i enlighet 
med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisnings regler för koncerner, vilken specificerar de  tillägg till IFRS upplys-
ningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upp rättas enligt anskaffningsvärdemetoden för-
utom vad beträffar finansiella instrument värderade till verkligt värde. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av 
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.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2011 har Gunnebo börjat tillämpa ett antal nya 
standarder, tolkningar och ändringar:

Ändringar i IAS 24 Upplysningar om närstående: Definitionen av närstående 
har ändrats och dessutom har vissa lättnader i upplysningskraven för företag 
med statlig anknytning införts.

Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering: Ändringen innebär att 
teckningsrätter med mera i utländsk valuta som emitteras till samtliga aktie-
ägare skall redovisas som ett egetkapitalinstrument.

Förbättringar av IFRS 2010: IASB:s årliga förbättringsarbete för att förenkla 
och förtydliga de internationella redovisningsstandarderna har resulterat i 
 ändringar i flera standarder. 

Ändring i IFRIC 14 IAS 19 Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fon-
deringskrav och samspelet dem emellan: Tolkningsuttalandet behandlar fondering 
för att trygga pensionsutfästelser enligt en förmånsbestämd plan och specifikt hur 
krav på viss fondering samverkar med IAS 19 och dess tak för en förmånsbestämd 
tillgång. Ändringen innebär att förskottsbetalningar avsedda att täcka krav på lägsta 
fondering får redovisas som en tillgång, vilket inte var tillåtet enligt tidigare regler.

IFRIC 19 Utsläckningar av finansiella skulder med egetkapitalinstrument: IFRIC 
19 behandlar hur en låntagare skall redovisa egetkapitalinstrument  emitterade 
för att utsläcka en finansiell skuld efter omförhandling av villkoren i skulden.

Ovanstående nya ändringar i standarder och tolkningar tillämpade av 
 Gunnebo från och med den 1 januari 2011 har inte haft någon väsentlig påver-
kan på koncernens resultat och ställning.

Standarder, tolkningar och ändringar som givits ut men ännu ej trätt i kraft 
eller ännu inte antagits av EU
Vid upprättande av koncernredovisningen per den 31 december 2011 har ett 
flertal standarder, tolkningar och ändringar publicerats vilka ännu inte trätt i 
kraft eller ännu inte antagits av EU. Dessa nya och ändrade standarder och tolk-
ningar har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. 

Den för Gunnebo mest väsentliga förändringen avser IAS 19 Ersättningar till 
anställda. Ändringarna i denna rekommendation ställer krav på att aktuariella 
vinster och förluster redovisas omedelbart via övrigt totalresultat, vilket innebär 
att den så kallade ”korridormetoden” som Gunnebo tillämpar tas bort. Vidare 
skall den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar beräknas med 
användande av samma diskonteringsränta som används för att beräkna pen-
sionsförpliktelsen. Detta innebär att det inte längre blir tillåtet att redovisa för-
väntad avkastning på förvaltningstillgångar utifrån en uppskattad avkastning.

När Gunnebo räkenskapsåret 2013 börjar tillämpa ändringarna i IAS 19 
 kommer UFR 4, Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt, ej längre 
att tillämpas. Istället kommer särskild löneskatt och avkastningsskatt att redo-
visas enligt reglerna i IAS 19, vilket innebär att de aktuariella antaganden som 
skall göras vid beräkning av förmånsbestämda pensionsplaner även skall inklu-
dera de skatter som belöper på pensionsförmåner.

Företagsledningens preliminära bedömning är att ändringarna i IAS 19 
 kommer att resultera i en högre redovisad pensionsskuld. En detaljerad analys 
av effekterna vid tillämpning av ändringarna i IAS 19 har emellertid ännu inte 
genomförts varför effekterna inte kan kvantifieras.

Andra nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte få någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter när de tillämpas för 
 första gången. Emellertid utreder företagsledningen hur IFRS 9 Finansiella 
Instrument kommer att påverka koncernens finansiella rapporter när den till-
lämpas för första gången.

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 innebär  
att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital, eget kapital i 
dotterföretag tillhörande innehav utan bestämmande inflytande vid förvärvs-
tidpunkten samt den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter 
 förvärvstidpunkten. 

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare 
aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över 
finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett 
förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden. Koncern-
interna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktio-
ner mellan koncernföretag elimineras.

För varje rörelseförvärv värderas innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportio-
nella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade 
bolagets identifierbara nettotillgångar.

Vid stegvisa förvärv omvärderas de tidigare egetkapitalandelarna i det för-
värvade bolaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten (dvs. då bestäm-
mande inflytande erhålls). Eventuell vinst eller förlust redovisas i resultatet.

Redovisning av intresseföretag
Som intresseföretag redovisas de företag som inte är dotterbolag men där 
 Gunnebo har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket normalt 
följer av att ett aktie- eller andelsinnehav om mellan 20 och 50 procent av röste-
talet. Aktieinnehav i intresseföretag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. 
Detta innebär att i koncernens balansräkning, under rubriken finansiella anlägg-
ningstillgångar, redovisas anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller minskad 
med koncernens andel av intresseföretagens resultat, med avdrag för erhållen 
 utdelning. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresseföretagets 
resultat efter skatt under rubriken Resultatandelar i intresseföretag. Koncer-
nens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som 
identifierats vid förvärv, netto efter nedskrivningar.

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 
svenska kronor, 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, redo-
visas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som upp-
fyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då 
vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Motsvarande gäller även för mone-
tära poster som utgör en del av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet.
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c) Koncernföretag
Resultat- och balansräkning för koncernföretag som har en annan funktionell 
valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt 
 följande:
 (i)  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 

balansdagens kurs,
 (ii)  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna och rappor-

terna över totalresultat omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida 
denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den acku-
mulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket 
fall intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen),

 (iii)  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 
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 övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverk-
samhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen tillsammans 
med den vinst/förlust som transaktionen ger upphov till. Goodwill och 
 justeringar till verkligt värde vilka uppkommer vid förvärv av en utlands-
verksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet 
och omräknas till balansdagens kurs.

Avvecklad verksamhet
En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats
eller är klassificerad som att den innehas för försäljning och som utgör en
väsentlig självständig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett
geografiskt område. Resultatet för en avvecklad verksamhet redovisas skiljt från
kvarvarande verksamhet i resultaträkningen. 

Avyttringen av Perimeter Protection under 2011 och avyttringen av Gunnebo 
Troax under 2010 har redovisats som avvecklad verksamhet. I koncernens 
 resultaträkning redovisas resultatet från avvecklade verksamheter separat 
inom posten ”Årets resultat från avyttrad verksamhet”.

Det innebär att intäkter och kostnader för de avyttrade verksamheterna  
har exkluderats från andra resultatposter för samtliga redovisade perioder.  
I koncernens kassaflödesanalys har de avyttrade verksamheterna ej separerats 
på motsvarande sätt. Uppgift om kassaflöden för avyttrade verksamheter 
 redo visas istället i not 31. I balansräkningen redovisas endast de tillgångar och 
 skulder som kvarstår i koncernen efter avyttringen.

Derivatinstrument
Koncernen tillämpar redovisningsstandarden IAS 39, Finansiella instrument;  
redovisning och värdering. Detta innebär att alla derivatinstrument redovisas  
i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende derivatinstru-
ment redovisas i resultaträkningen förutom i de fall då derivatinstrumentet är 
ett säkringsinstrument i en kassaflödessäkring eller i en säkring av en netto-
investering i ett utländskt bolag. I dessa fall kommer den effektiva delen av 
 värdeförändringen avseende derivatinstrumentet att redovisas via övrigt total-
resultat och ackumuleras 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 
den säkrade posten att redovisas i resultaträkningen och där neutralisera varan-
dra till den del säkringsrelationen är effektiv.

Övriga långfristiga fordringar
Tillgångar i denna kategori består främst av långfristiga finansiella fordringar 
och redovisning sker initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. 
Därefter redovisas de till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den 
så kallade effektivräntemetoden.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). I varulagrets värde ingår en därtill 
hänförlig andel av indirekta kostnader. 

Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att koncernen  
inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan till-
gångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassa flöden.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga 
 placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

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

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sam-
manhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av  poster som 
redovisas i övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan det skattemässiga 
värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, så kallade 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. Förändringen av pos-
ten redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Uppskjutna 
 skattefordringar som hänför sig till underskottsavdrag redovisas endast om det 
är sannolikt att avdragen kan av räknas 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 förmånsbestämda pensionsplaner. 
Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras som planer där företaget betalar 
fastställda avgifter till en tredje part och där några förpliktelser för företaget ej 
finns efter det att premierna är inbetalda. Sådana planer redovisas som kostnad 
när premieinbetalning sker. Övriga planer är förmånsbestämda planer där för-
pliktelserna kvarstår inom  koncernen. Dessa förpliktelser och kostnader avse-
ende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt med tillämp-
ning av den så kallade ”Projected unit credit method”. Externa aktuarier används 
för dessa beräkningar. De aktuariella antaganden som används för att beräkna 
förpliktelserna och kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som 
 speglar förhållandena i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna.

Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonderade eller externt fon-
derade. Avsättningar i balansräkningen för ofonderade planer 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 redo-
visas i balansräkningen och som hänför sig till fonderade planer, representerar 
det belopp varmed marknadsvärdet på förvaltningstillgångar över- eller under-
stiger 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 utsträck-
ning den representerar framtida eko nomiska fördelar som är möjliga för koncer-
nen att utnyttja, till exempel i form av reducerade framtida avgifter eller åter-
betalning 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 vid förändringar av aktuariella 
antaganden samt vid skillnad mellan aktuariella antaganden och  faktiska utfall. 
Den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 
10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångar-
nas 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 förvaltningstill-
gångar (bara fonderade planer), kostnad avseende tjänstgöring under tidigare 
perioder samt eventuell amortering av aktuariella vinster eller förluster. Kostna-
den för tjänstgöring under tidigare perioder som avser förändrade pensions-
villkor realiseras när dessa förändringar blivit oantastbara eller amorteras under 
perioden fram tills detta sker.

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 infor-
mation som krävs för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Som  
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en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade hos Alecta som avgifts-
bestämda planer.

Avsättningar
Skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer 
att regleras redovisas som avsättningar. Vidare måste det bedömas som troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att 
beloppet kan uppskattas tillförlitligt. Avsättningar för omstruktureringsutgifter 
innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal samt avgångsersättningar 
och redovisas när koncernen har en fastställd detaljerad omstruktureringsplan 
som har meddelats berörda parter. Avsättningar för rättsliga krav är uppskatt-
ningar av det framtida kassaflöde som krävs för att reglera förpliktelserna. 
Sådana uppskattningar baseras på rättsprocessens beskaffenhet samt tar 
 hänsyn till uppfattningar och åsikter från juridiska rådgivare avseende utgången 
av processen. Avsättningar för garantikostnader är uppskattningar av gjorda 
garanti anspråk och uppskattas med hjälp av statistik över tidigare anspråk, för-
väntade kostnader för åtgärder samt den genomsnittliga tidsåtgången mellan 
det att felet uppstår och anspråk riktas mot företaget.

Redovisning av intäkter
Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas när överenskommelse 
med kund föreligger och leverans har skett eller tjänster har utförts samt när 
alla väsentliga risker övergått till kunden. Försäljningsintäkter redovisas netto 
efter mervärdesskatt, rabatter och returer. I koncernen  elimineras koncern-
intern försäljning. Vad avser större och längre pågående arbeten för annans räk-
ning tillämpas successiv vinstavräkning. Färdig ställandegraden bestäms genom 
att nedlagda kostnader på balansdagen jämförs med beräknade totala kostnader.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter utgörs främst av royaltyintäkter, hyresintäkter, vinst vid 
försäljning av anläggningstillgångar samt kursvinster på fordringar och skulder 
av rörelsekaraktär. 

Goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare 
aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över 
finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett 
förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden. Goodwill 
har en obestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Vid försäljning av en verksamhet 
redovisas goodwill hänförlig till denna verksamhet i beräkningen av realisa-
tionsresultatet.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar består främst av produktutvecklingskostnader 
samt utgifter för inköp och utveckling av programvara. Internt upparbetade 
immateriella tillgångar redovisas endast som tillgång om en identifierbar till-
gång har skapats, det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar och utgifterna för att utveckla  tillgången kan beräknas på 
ett  tillförlitligt sätt. Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbe-
tad immateriell tillgång redovisas utgifter för utveckling som en kostnad i den 
period de uppkommer. 

Utgifter för produktutveckling
Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar  
i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska 
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 av linjärt över den beräknade nytt-
jandeperioden om 3–5 år.

Utgifter för programvara
Utgifter för programvaror balanseras som tillgångar om de har troliga  ekonomiska 
fördelar som efter ett år överstiger kostnaderna. Övriga programvaror kostnads-
förs. Balanserade utgifter för inköp och utveckling av programvara skrivs av linjärt 
över den beräknade nyttjandeperioden om 3–5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet 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 på materiella anläggningstillgångar görs linjärt ned till tillgång-
ens beräknade restvärde och under tillgångens förväntade nyttjandeperiod. I de 
fall en materiell anläggningstillgång består av delar med olika nyttjandeperioder 
behandlas respektive del som en separat komponent i avskrivningshänseende. 

För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande  nyttjande perioder:
  Fordon 5 år
  Datorer 3–5 år
  Maskiner och övriga inventarier 5–15 år
  Byggnader och markanläggningar 20–50 år

Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indika-
tion på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar.

Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Goodwill har alloke-
rats till minsta kassagenererande enheter och är föremål för årliga nedskriv-
ningsprövningar även om någon indikation på värdeminskning inte föreligger. 
Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på 
att en värdeminskning har inträffat. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta  
av nyttjandevärdet av tillgången i verksamheten och nettoförsäljningsvärdet. 
Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är 
hänförliga till tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten 
med tillägg av nuvärdet av netto försäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. 
Om det beräknade åter vinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs 
en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning åter-
förs när det har inträffat en förändring i de antaganden som låg till grund för att 
fastställa tillgångens återvinningsvärde när den skrevs ned och som innebär att 
 nedskrivningen ej längre bedöms som erforderlig. Återföringar av tidigare gjorda 
nedskrivningar prövas individuellt och redovisas i resultaträkningen. Nedskriv-
ningar av goodwill återförs inte i en efterföljande period.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde efter transaktionskostnader. 
Därefter redovisas upplåning till upplupet anskaffningsvärde och eventuell 
 skillnad mellan erhållet belopp och återbetalningsbeloppet  redovisas i resultat-
räkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

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 (så kallad finansiell leasing) redovisas objektet 
som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Mot svarande förplik-
telse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls 
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs 
under leasingperioden kostnadsförs systematiskt över leasing perioden.

Aktierelaterade ersättningar till anställda
Koncernen har tillämpat IFRS 2 för ett aktierelaterat ersättningsprogram som 
avslutades år 2011. Som ett resultat av nationella anpassningar var program-
met uppdelat i två programstrukturer. Utfärdade instrument bestod av aktier, 
personaloptioner och teckningsoptioner. Aktier och teckningsoptioner emitte-
rades till marknadspris medan personaloptionerna tilldelades deltagarna veder-
lagsfritt. Det totala belopp som kostnadsförts för personaloptionerna under 
intjänandeperioden baseras på verkligt värde på de tilldelade optionerna, exklu-
sive inverkan från icke marknadsrelaterade villkor för intjänande. Sådana villkor 
har istället beaktats i antagandet om hur många optioner som förväntas bli 
intjänade. Vid varje balansdag har bedömningarna av hur många optioner som 
förväntas bli intjänade omprövats och avvikelser mot tidigare bedömningar 
redovisas i resultaträkningen.

Utöver detta har koncernen gjort avsättningar för sociala kostnader för 
 programmen baserade på det beräknade förmånsvärdet för deltagarna.
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Rapportering per segment
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från 
vilken rörelsesegmentet kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelse-
resultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande besluts-
fattare, och för vilken det finns fristående finansiell information. Gunnebos 
 rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporte-
ringen till den högste verkställande beslutsfattaren och definitionen av rörelse-
segment bygger även på ledningens beslut att organisera koncernen utifrån 
produkter och tjänster som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig 
åt. Från och med den första januari 2011 utgör koncernens affärsområden 
 koncernens rörelsesegment. Affärsområdena konsolideras enligt samma princi-
per som gäller för koncernen i dess helhet och uppgifter avseende år 2010 har 
räknats om i enlighet med den nya segmentsindelningen.

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller 
optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som en minskning av 
emissions likviden. Utgifter för återköp av egna aktier reducerar balanserade 
vinstmedel. Vid en senare avyttring av dessa aktier redovisas försäljnings-
likviden som en ökning av balanserade vinstmedel.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisnings lagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rappor-
tering. RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt  
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och tryggandelagen  
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Moderföretaget tillämpar i huvudsak de principer som beskrivs avseende 
 koncernen ovan. Skillnaderna mellan koncernens och moderföretagets redo-
visningsprinciper framgår nedan.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
De ändringar i RFR 2 som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2011 har 
inneburit att UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott dragits tillbaka. Som en 
konsekvens av de nya reglerna skall ett koncernbidrag som moderföretaget 
erhåller från ett dotterföretag redovisas enligt samma principer som en erhål-
len utdelning. Detta innebär att ett erhållet koncernbidrag redovisas som en 
finansiell intäkt i resultaträkningen och inte såsom tidigare direkt mot eget 
kapital. Koncernbidrag lämnade av moderföretaget till dotterföretag redovisas 
antingen som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande 
dotterföretag eller i resultaträkningen enligt ett av Rådet för finansiell rappor-
tering infört frivilligt undantag. Gunnebo har valt att tillämpa sistnämnda 
undantag innebärande att ett av moderföretaget lämnat koncernbidrag redo-
visas som en finansiell kostnad i resultaträkningen. 

Ändringen i RFR 2 avseende koncernbidrag har inte haft någon effekt på 
moderföretagets egna kapital men har medfört att resultaträkningen för år 
2010 har omräknats i enlighet med de nya principerna. Erhållna koncernbidrag 
uppgående till 74,0 (101,0) Mkr och lämnade koncernbidrag uppgående till 0,0 
(46,0) Mkr har redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad i 
resultaträkningen. Enligt tidigare regler skulle dessa ha redovisats direkt mot 
eget kapital. 

Övriga förändringar i RFR 2 har inte haft något väsentlig effekt på moder-
företagets finansiella  rapporter.

Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde med avdrag för  eventuella 
nedskrivningar. Förvärvskostnader ingår som en del i anskaffningsvärdet.

Pensioner
Moderföretagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på 
tryggandelagen. Tillämpning av tryggandelagen är en förutsättning för skatte-
mässig avdragsrätt.

Noter – KoNcerNeN

Not 3  Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Finansiell riskhantering 
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen fastställd 
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 kapital-
behov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. För att 
begränsa finansieringsrisken skall enligt koncernens finanspolicy den samman-
lagda utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kredit-
löften om minst tolv månader. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och kassaflödespåverkan vid 
en varaktig förändring av marknadsräntan. Resultatkänsligheten kan dock kort-
siktigt begränsas genom vald ränteförfallostruktur. Koncernens genomsnittliga 
räntebindningstid på lån skall enligt finanspolicyn vara inom intervallet 0–12 
månader. 

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

Likviditeten i koncernen skall placeras hos internbanken eller i lokala koncern-
konton (”cash pools”). Gunnebo har genom ”cash pools” en centraliserad likvidi-
tetshantering för 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 skall över-
skottslikviditet användas för att amortera externa skulder. 

Valutarisk 
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 risker kan koncernen säkra valuta-
riskerna inom ramen för finanspolicyn. 

Transaktionsexponering 
Gunnebo har exportintäkter och importkostnader i ett flertal valutor och är 
 därmed exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk benämns 
transaktionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat. Enligt finans-
policyn säkrar Gunnebo normalt inte transaktionsexponeringen. Säkring kan 
dock ske vid större projekt samt vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att 
exponeringen bedöms vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad. 
 Säkring skall då normalt inte ske längre än tolv månader. 

Omräkningsexponering (nettoinvesteringar) 
Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar till 
svenska kronor varvid omräkningsdifferenser uppkommer. För att begränsa de 
negativa effekterna av omräkningsdifferenser på koncernens egna kapital kan 
säkring ske genom lån och valutaderivatkontrakt, förutsatt att exponeringen 
bedöms vara väsentlig samt att säkring kan ske till rimlig kostnad. 

Omräkningsexponering (resultaträkning) 
Valutakursförändringar påverkar även koncernens resultat i samband med 
omräkningen av resultaträkningar i utländska dotterbolag till svenska kronor. 
Förväntade framtida resultat i utländska dotterbolag kurssäkras inte. 

 

Forts. not 2
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Kreditrisk 
Finansiell kreditrisk 
Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtagan-
den. Exponeringen uppstår dels vid placering av överskottslikviditet och dels 
genom de fordringar på banker som uppstår via derivatinstrument. Gunnebos 
finanspolicy innehåller en särskild förteckning över tillåtna motparter samt 
maximal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Gunnebo har  
även ingått ramavtal (ISDA) med alla sina motparter för transaktioner i derivat-
instrument. 

Kassalikviditet skall i första hand användas för att reducera utestående 
 skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet. 

Kundkreditrisk 
Gunnebo har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna skall hanteras, 
vilket bland annat omfattar beslutsnivåer för beviljande av kreditlimiter. Res-
pektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kreditrisk mot kund 
inom givna ramar. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen finns 
dokumenterade i en lokal kreditpolicy som reglerar kreditlimiter, betalnings-
villkor och kravrutiner. 

Koncernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda 
 värden på finansiella tillgångar vilka framgår av tabell nedan. 

2011 2010

Långfristiga fordringar 105,0 35,0 
Kundfordringar 1 005,6 1 066,0 
Övriga fordringar 130,0 83,0
Likvida medel 238,8 188,7
Maximal exponering för kreditrisk 1 479,4 1 372,7

Finansiella instrument – Riskhantering under året 
Räntebärande skulder 
Vid årets slut hade Gunnebo kreditlöften om sammanlagt 1 717 Mkr. Därav var 
642 Mkr utnyttjade. 

Under tredje kvartalet 2011 träffade Gunnebo överenskommelse om förnyad 
kreditram om 140 MEUR. Den nya lånefaciliteten trädde i kraft i juli 2011 och 
ersatte kreditramar om 180 MEUR. Den genomsnittliga löptiden för avtalade 
 kreditlöften var 2,5 år. 

De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av bilaterala låneavtal  
om 140 MEUR med löptid till juli 2014. Därutöver har koncernen cirka 440 Mkr i 
huvudsakligen kortfristiga kreditlöften och extern lokal finansiering hos dotter-
bolag. Anledningen till att enskilda dotterbolag har extern finansiering är att 
 skatter och andra regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att 
uppta lån från utländska koncernbolag.

Låneförfallostruktur

Kreditlöfte
Varav  

utnyttjat

2012 437 78
2013 6 6
2014 1 274 558
2015 — —
2016 och senare — —
Totalt 1 717 642

Ränterisk
Den genomsnittliga räntebindningstiden* var vid årets utgång 4 månader (9) 
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen* var vid samma tidpunkt 2,7 
procent (4,0). Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider som vid 
årets utgång skulle en förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet för-
ändra koncernens räntekostnad med cirka 4 Mkr på årsbasis. 

En förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet resulterar även i en 
förändring av marknadsvärdet på utestående räntederivat om cirka 5 Mkr vilken 
påverkar övrigt totalresultat.

*  Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom säkrings-
redovisning. 

Valutarisker
Valutakurseffekter har totalt påverkat rörelseresultatet med cirka –34 Mkr. 

Transaktionsexponering
Det prognostiserade kommersiella valutaflödet efter nettoberäkningar av mot-
riktade flöden i samma valutor uppgår till 595 Mkr på årsbasis. Kurssäkringen av 
detta flöde uppgick till 15 procent på balansdagen (55). Terminskontrakt som 
har förfallit under året har påverkat resultatet positivt med 2,8 Mkr (föregående 
år 31) jämfört med om valutaflödena växlats till gällande avistakurs vid varje 
tillfälle. Totalt utestående terminssäkringar vid årets slut uppgick nominellt till 
88,6 Mkr. Terminssäkringarna är effektiva och redovisas till verkligt värde exklu-
sive terminspåslag/avdrag i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. 
Marknadsvärdet på terminssäkringarna uppgår till 0,6 Mkr. Alla  utestående 
kontrakt förfaller under 2012. Det ackumulerade beloppet i eget kapital åter-
förs till resultaträkningen vid den tidpunkt då den säkrade posten påverkar 
resultaträkningen. 

En förändring av värdet på EUR, USD och GBP om 10 procent påverkar rörel-
seresultatet med sammanlagt cirka 19 Mkr. Därav hänförs cirka 2 Mkr till trans-
aktionsexponeringen, terminssäkringar obeaktat. Resterande 17 Mkr är hänför-
liga till omräkningsexponeringen.  
 
Transaktionsexponering
Av tabell nedan framgår hur utestående terminssäkringar per balansdagen 
 förfaller under 2012. 

      EUR/SEK
     Övriga 

       valutapar

Säkring av valutaflöden Volym Kurs Volym

Kvartal 1 3 000 9,13 10 734
Kvartal 2 3 000 9,12 10 734 
Kvartal 3 — — 8  945
Kvartal 4 — — 4 472
Totalt 6 000 9,12 34 885

Valutakurs 2011-12-31 8,94
Orealiserat resultat redovisat i 
 säkringsreserven (Mkr) 0,3 0,1

Volym uttrycks i tusental i lokal valuta för EUR och för övriga valutor anges volym i Tkr. 

Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 2 539 Mkr (2 294)  
per den 31 december 2011. Koncernen värdesäkrar en del av dessa tillgångar 
genom lån och terminskontrakt i motsvarande valutor. Vid värdesäkring beak-
tas även skatteeffekten. 

 
Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värde-
ras till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Meto-
den 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 derivat som 
antingen: (1) en säkring av verkligt värde av en identifierad tillgång eller skuld 
eller ett bindande åtagande (säkring av verkligt värde); (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 säkringsinstrumentet och den säkrade 
 posten, liksom även målet för riskhanteringen och strategin för att vidta olika 
säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar dels vid säkringens början och där-
efter löpande om 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 derivatinstrument som används för säkrings-
syften återfinns i en sammanställning på sidan 55. 
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Likviditetsrisk 
Nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende koncernens finansiella instrument. Beloppen är nominella och inkluderar räntebetalningar.

Finansiella tillgångar och skulder
Mindre än  

6 mån
Mellan  

6–12 mån
Mellan  
1–2 år

Mellan  
2–3 år

Mellan
2–6 år

Totalt 
 kontrakterat 

kassaflöde

Långfristiga finansiella fordringar — 14 66 — 66 146
Kortfristiga finansiella fordringar 25 — — — — 25
Kundfordringar 1 006 — — — 1 006
Likvida medel 239 — — — — 239
Banklån och checkräkningskrediter –651 –8 –17 –17 –693
Leverantörsskulder –539 — — — –539

Derivat
 - Ränteswapavtal utflöde –5 –2 –3 –1 –11

inflöde 3 2 3 1 9
 -  Valutaterminskontrakt som säkringsredovisas utflöde –693 –13 — — –706

inflöde 730 13 — — 743
 - Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas utflöde –589 — — — –589

inflöde 599 — — — 599
Totalt 125 6 49 –17 66 229

För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig räntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per  2011-12-31. Valutaterminkontraktets 
basvaluta har omräknats enligt gällande bokslutskurs per 2011-12-31 medan det andra valutaslagets framtida flöde är enligt kontrakterad kurs.

Säkringsredovisning
Säkring av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på derivat som identifierats som säkring av verkligt 
värde, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i resultat-
räkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller 
skuld som gett upphov till den säkrade risken.

Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som 
identifierats som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning redovisas via övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. 
Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas ome-
delbart i resultaträkningen. 

Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perio-
der då den säkrade posten påverkar resultatet (till exempel när den prognostise-
rade 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 förlus-
ter avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster i eget 
kapital tills dess att 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 ome-
delbart till resultaträkningen. 

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas på liknande sätt 
som kassaflödessäkringar. Vinster eller förluster avseende säkringsinstrument 
som hänför sig till den effektiva delen av säkringen redovisas via övrigt total-
resultat och ackumuleras i eget kapital och vinster eller förluster som hänför sig 
till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster 
och förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksam-
heten avyttras.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Vid säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta används valutatermins-
kontrakt. För skydd mot sådan valutarisk tillämpas ej säkringsredovisning 
 eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom att både den 
säkrade posten och säkringsinstrumentet redovisas till balans dagens valutakurs 
samt att valutakursförändringarna redovisas över  resultaträkningen.

Forts. not 3

Ränteswappar
Det nominella värdet för utestående ränteswapavtal avseende kassaflödes-
säkringar uppgick per 31 december 2011 till 443 Mkr. Några ränteswapavtal 
hänförliga till säkringar av verkligt värde förelåg ej på balansdagen. 

Valutaterminskontrakt – transaktionsexponering
Utestående valutaterminskontrakt avseende kassaflödessäkringar förfaller 
under 2012. Det ackumulerade beloppet i eget kapital återförs till resultaträk-
ningen vid den tidpunkt då den säkrade posten påverkar resultaträkningen.

Derivatinstrument

Nominella belopp 2011 2010

Ränteswapavtal
Löptid mindre än 1 år 219 90
Löptid 1–2 år 45 221
Löptid 2–5 år 179 —
Ränteswapavtal totalt 443 311

Valutaterminskontrakt* 1 343 1 859
Totalt 1 786 2 170

  
* Bruttobelopp beräknat på framtida terminskurs.

Koncernens kapitalstruktur  
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som inte 
understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 45 procent (43). 
Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på det sysselsatta kapi-
talet skall uppgå till 15 procent. För år 2011 uppgick avkastningen på sysselsatt 
kapital till 13,5 procent. 

Gunnebos upplåning sker i huvudsak utan ställande av säkerhet. Upplåningen 
begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av så kallade cove-
nants*. Dessa utgörs främst av de finansiella nyckeltalen räntetäckningsgrad och 
nettolåneskuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande  villkor i låneavtalen uppgår det 
tillgängliga kreditutrymmet till 1 075 Mkr vid årets slut.

* Under 2011 har samtliga finansiella åtaganden i form av covenants uppfyllts. 
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VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE
Redovisat värde och verkligt värde för koncernens finansiella instrument fram-
går av tabell nedan. 

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 
För samtliga tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, vilka utgörs av 
derivatinstrument, har det verkliga värdet fastställts utifrån värderingstekniker 
som i allt väsentligt baseras på observerbar marknadsdata. Enligt verkligt värde-
hierarkin i IFRS 7 klassificeras sådana värderingsmetoder som nivå 2*. 

I nedanstående tabell presenteras de tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. 

Andra finansiella instrument 
Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i balansräkningen kan 
avvika från dess verkliga värde, bland annat som följd av förändringar i mark-
nadsräntor. Verkligt värde har fastställts genom diskontering av framtida 
 betalningsflöden till aktuell ränta och valutakurs för likvärdiga instrument. 

För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra 
ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet på grund av den korta för-
väntade löptiden. 

Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar 
med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet 
bedöms därför överensstämma med det redovisade värdet.

*  I IFRS 7 klassificeras finansiella instrument i en hierarki i tre olika nivåer utifrån den infor-
mation som används för att fastställa dess verkliga värde. Nivå 1 avser när verkligt värde 
fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad för identiska finansiella tillgångar 
och skulder. Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån annan observerbar informa-
tion än noterade priser inkluderade i nivå 1. Nivå 3 avser när det verkliga värdet fastställs 
utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke observerbar data.

2011 2010

Finansiella tillgångar Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde* 48,6 48,6 18,6 18,6
 - varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas 10,5 10,5 12,8 12,8
 - varav ränteswapavtal där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas — — — —
 - varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
   där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 0,9 0,9 4,9 4,9
 - varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet 37,2 37,2 0,9 0,9
Andra finansiella tillgångar** 1 374,4 1 374,4 1 289,8 1 289,8
Totala finansiella tillgångar 1 423,0 1 423,0 1 308,4 1 308,4

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde*** 3,8 3,8 30,4 30,4
 - varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas 0,7 0,7 3,3 3,3
 - varav ränteswapavtal där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 2,7 2,7 5,9 5,9
 - varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
   där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 0,3 0,3 1,1 1,1
 - varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet 0,1 0,1 20,1 20,1
Andra finansiella skulder **** 1 181,0 1 181,0 1 066,4 1 066,4
 - varav finansiella skulder där säkringsredovisning inte tillämpas 738,0 738,0 755,4 755,4
 - varav finansiella skulder där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas 443,0 443,0 311,0 311,0
 - varav finansiella skulder där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas — — — —
Totala finansiella skulder 1 184,8 1 184,8 1 096,8 1 096,8

*    Tillgångarna redovisas som övriga kortfristiga fordringar i koncernbalansräkningen. 
**  Tillgångarna redovisas som långfristiga och kortfristiga övriga fordringar, kundfordringar 

samt likvida medel i koncernbalansräkningen. 

***   Skulderna redovisas som övriga kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen. 
**** Skulderna redovisas som leverantörsskulder samt kortfristig och långfristig upplåning.
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Not 4  Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Vid upprättande av årsredovisning enligt IFRS och god redovisningssed har 
 koncernen gjort uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar 
redovisade värden på tillgångar och skulder. Dessa uppskattningar och bedöm-
ningar utvärderas löpande och baseras på historisk er farenhet och andra fakto-
rer som anses rimliga under rådande förhållanden. I de fall då det ej är möjligt 
att fastställa det redovisade värdet på  tillgångar och skulder genom informa-
tion från andra källor ligger sådana uppskattningar och antaganden till grund 
för värderingen. Med andra antaganden och uppskattningar kan resultatet bli 
ett annat och det faktiska utfallet  kommer sällan att exakt motsvara det upp-
skattade. De antaganden och uppskattningar som bedöms ha störst inverkan  
på Gunnebos ställning och resultat diskuteras nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen prövar varje år om det föreligger något nedskrivningsbehov för 
goodwill i enlighet med den i not 2 ovan beskrivna redovisningsprincipen. 
 Prövningen kräver en uppskattning av parametrar som påverkar det framtida 
kassaflödet samt fastställande av en diskonteringsfaktor. Återvinningsvärden för 
de kassagenererande enheterna har därefter fastställts genom beräkning av 
nyttjande värden. I not 14 återfinns en redogörelse för gjorda väsentliga anta-
ganden vid prövning av nedskrivningsbehov av goodwill, samt en beskrivning  
av effekten av rimligt möjliga förändringar i de antaganden som ligger till grund 
för beräkningarna. Per den 31 december 2011 uppgår det redovisade värdet på 
 goodwill i koncernen till 1 104 Mkr.

Värdering av uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader om 217 Mkr har 
redovisats i koncernen utifrån bedömningen att de sannolikt kommer att  
kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Därutöver fanns redovisade uppskjutna skattefordringar avseende under-
skottsavdrag uppgående till 35 Mkr per den 31 december 2011. Det redovisade 
värdet på dessa skattefordringar har prövats på bokslutsdagen och det har 
bedömts som sannolikt att avdragen kan utnyttjas mot överskott vid framtida 
beskattning. De största skattefordringarna hänför sig till länder där förlust-
avdrag kan utnyttjas under obegränsad tid. Koncernens verksamhet i dessa 
 länder är antingen lönsam eller förväntas generera överskott i framtiden. 
Gunnebo anser därför att det finns faktorer som övertygande talar för att de 
underskottsavdrag som skattefordringarna är hänförliga till kommer att kunna 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Vidare hade koncernen, per den 31 december 2011, outnyttjade förlust avdrag 
och andra avdragsgilla temporära skillnader uppgående till drygt 700 Mkr, för 
vilka uppskjutna skattefordringar ej redovisats.

Förändringar i ovanstående antaganden och bedömningar kan komma att 
 resultera i betydande skillnader i värderingen av uppskjutna skattefordringar.

Garantiåtaganden
Ett flertal av de produkter Gunnebo saluför omfattas av garantier som gäller 
under en i förväg fastställd period. Avsättningar för sådana produkt garantier 
baseras på historiska uppgifter samt förväntade kostnader för kvalitetsproblem 
som är kända eller kan förutspås. Därutöver görs avsättningar för garantier av 
goodwillkaraktär och utökade garantier. De totala avsättningarna för garantier 
uppgick den 31 december 2011 till 38 Mkr. Även om förändringar i antaganden 
kan resultera i andra värderingar bedöms det som osannolikt att detta skulle 
kunna få en väsentlig påverkan på koncernens resultat eller ekonomiska ställning.

Aktiverade produktutvecklingskostnader
Utgifter avseende utvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning som utgifterna 
kan förväntas generera ekonomiska fördelar. Aktiveringen påbörjas när led-
ningen bedömer att produkten kommer att bli tekniskt eller ekonomiskt bär-
kraftig. Detta innebär att fastställda faktorer måste vara uppfyllda innan ett 
utvecklingsprojekt aktiveras som en immateriell tillgång. Aktiveringen upphör 
och avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader inleds när produkten är  
färdig för försäljning. Aktiverade utvecklingskostnader är föremål för nedskriv-
ningsprövning då det finns indikationer på en värdeminskning. Såväl faststäl-
lande av avskrivningstid som prövning av nedskrivningsbehov kräver ledningens 
bedömningar. Per den 31 december 2011 uppgick koncernens aktiverade utveck-
lingskostnader till 59 Mkr.

Tvister
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som krävs 
för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser främst kontraktuella åtaganden 
hänförbara till avtal med kunder och leverantörer, men även andra typer av tvis-
ter förekommer i den normala affärsverksamheten. Resultatet av komplicerade 
tvister kan vara svårt att förutse och tvisterna kan vara både tidskrävande och 
kostsamma. Det kan därför inte uteslutas att en ofördelaktig utgång i en tvist 
kan få en betydande påverkan på  koncernens resultat och ställning. Ledningen 
bedömer det dock som osannolikt att någon av de per dagens datum kända 
tvister som Gunnebo är part i kommer att ha en väsentlig påverkan på koncer-
nens räkenskaper. Koncernens avsättning för tvister uppgår till 23 Mkr på 
balansdagen.

Ersättningar efter avslutad anställning
Redovisningen av avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner och andra 
pensionsförmåner baseras på aktuariella beräkningar som utgår från antaganden 
om diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, fram-
tida löneökningar, personalomsättning och demografiska förhållanden.  
De bedömningar som görs avseende dessa antaganden påverkar värdet av  
den totala pensionsförpliktelsen och större förändringar i bedömningarna  
skulle kunna få en betydande påverkan på koncernens resultat och ställning. 
Detsamma gäller för en förändrad bedömning beträffande huruvida pensions-
försäkringar i Alecta skall redovisas som en avgiftsbestämd plan eller ej. Den 31 
december 2011 uppgick koncernens avsättning för pensioner till 199 Mkr netto.

Inkuransreserv
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). Varulagrets värde är justerat med 
uppskattad värdeminskning för fysiska skador, utgångna artiklar, överdimensio-
nerat lager samt andra former av inkurans. 

Under 2011 har koncernen initierat ett program för öka kapitalomsättnings-
hastigheten i varulagret och som en följd av programmet har aktiviteter 
genomförts i syfte att försälja samt utrangera nedskrivna artiklar. Som en kon-
sekvens av detta program har vissa antaganden som ligger till grund för beräk-
ning av reserv för inkurans i varulager justerats vilket resulterat i att ett belopp 
om 25 Mkr under året återförts mot posten kostnad för sålda varor i resultat-
räkningen.

Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgång-
ens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. De 
bedömningar som görs avseende dessa framtida kassaflöden påverkar värdet av 
posten kundfordringar och en större förändring i bedömningarna skulle kunna 
få en betydande påverkan på koncernens resultat och ställning.

Koncernens kundfordringar efter reservering för osäkra fordringar uppgår till 
1 006 Mkr på balansdagen.

Omvärdering av tidigare ägd andel i Gateway Security SA
I samband med förvärv av ytterligare andelar i Gateway Security SA erhöll Gunnebo 
det bestämmande inflytandet över bolaget som därefter redovisas som dotter-
företag. Härvid har den tidigare ägda andelen omvärderats till verkligt värde, vil-
ket resulterat i att en positiv resultateffekt om 86 Mkr redovisas inom rörelse-
resultatet. Det verkliga värdet på den tidigare ägda andelen har beräknats 
utifrån det pris som erlagts vid förvärvet av de tillkommande andelarna.
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Not 5  Rapportering per segment

Rörelsesegment

Räkenskapsåret 2011 
Bank Security & 

Cash Handling Secure Storage Global Services Entrance Control
Developing  
Businesses

Ofördelade poster 
och elimineringar Totalt

Nettoomsättning
Extern försäljning 2 276 731 1 120 720 290   — 5 137
Intern försäljning — — — — — — —
Summa nettoomsättning 2 276 731 1 120 720 290 — 5 137

Rörelseresultat* 147 15 121 36 –35 40 324
Finansiella intäkter 12
Finansiella kostnader –39
Skatt –52
Årets resultat från  
kvarvarande verksamheter 245

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar 1 271 541 743 497 242 671 3 965
Ej räntebärande skulder –469 –179 –240 –163 –113 –184 –1 348
Summa sysselsatt kapital 802 362 503 334 129 487 2 617

Övriga upplysningar
Investeringar 36 14 10 12 9 4 85
Avskrivningar 33 11 10 10 13 4 81

      

Räkenskapsåret 2010 
Bank Security & 

Cash Handling Secure Storage Global Services Entrance Control
Developing  
Businesses

Ofördelade poster 
och elimineringar Totalt

Nettoomsättning
Extern försäljning 2 427 750 1 120 691 275 — 5 263
Intern försäljning — — — — — —
Summa nettoomsättning 2 427 750 1 120 691 275 — 5 263

Rörelseresultat* 166 38 91 –1 –37 –60 197

Finansiella intäkter 8

Finansiella kostnader –83

Skatt –41
Årets resultat från  
kvarvarande verksamheter 81

Sysselsatt kapital**
Totala tillgångar 1 093 503 582 453 232 872 3 735
Ej räntebärande skulder –533 –179 –210 –170 –110 –244 –1 446
Summa sysselsatt kapital 560 324 372 283 122 628 2 289

Övriga upplysningar
Investeringar 45 3 10 10 2 1 71
Avskrivningar 32 12 10 13 11 4 82

Geografiska områden                             Nettoomsättning***                            Tillgångar                           Investeringar

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Europa 3 518 3 760 3 020 3 019 50 52
Nordamerika 269 288 192 168 1 1
Asien 750 698 432 376 27 16
Afrika 337 379 113 68 1 1
Australien/Oceanien 175 113 83 102 1 1
Sydamerika 88 25 125 2 5 —
Summa 5 137 5 263 3 965 3 735 85 71

Från och med den första januari 2011 utgör koncernens affärsområden koncernens rörelsesegment. Uppgifter avseende 2010 har räknats om i enlighet med den nya 
segmentsindelningen.

Developing Businesses består av rörelsesegmenten SafePay och Gateway.

*  Intäkter och kostnader av engångskaraktär har påverkat koncernens resultat för kvarvarande verksamhet med 7 Mkr (–127). Affärsområde Bank Security & Cash Handling har belastats 
med –20 Mkr (–33), Secure Storage med –1 Mkr (–10), Global Services med –17 Mkr (–16), Entrance Control med –15 Mkr (–36) och Developing Businesses med 0 Mkr (–5).  Återstående 
belopp avseende poster av engångskaraktär uppgår netto till 60 Mkr (–27) och har inte fördelats på affärsområdena.

** Sysselsatt kapital hänförligt till avyttrad verksamhet redovisas under rubriken ”Ofördelade poster och elimineringar”.
*** Vid presentation av geografisk försäljning har kundens lokalisering varit avgörande för vilket geografiskt område som försäljningen allokerats till.
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Not 6  Övriga rörelseintäkter

 2011 2010

Realisationsvinster 0,8 1,4
Kursvinster 13,5 32,1
Övrigt 102,8 * 4,0
Summa 117,1 37,5
 
*   Varav 86,4 Mkr avser omvärdering av tidigare ägd andel i intressebolaget Gateway  

Security SA i samband med att Gunnebo förvärvade ytterligare andelar och erhöll  
det bestämmande inflytandet.

Not 7  Övriga rörelsekostnader

2011 2010

Realisationsförluster 1,5 —
Kursförluster 7,3 15,1
Övrigt 2,6 13,2
Summa 11,4 28,3

Not 8  Avskrivningar per funktion

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:

2011 2010

Kostnad för sålda varor 47,9 43,1
Försäljningskostnader 7,0 4,9
Administrationskostnader 26,0 34,2
Summa 80,9 82,2

Not 9  Kostnader av engångskaraktär

Rörelseresultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär enligt följande:

2011 2010

Kostnad för sålda varor 19,3 48,4
Försäljningskostnader 18,6 24,4
Administrationskostnader 38,6 49,9
Övriga rörelsekostnader 2,9 4,2
Summa 79,4 126,9

Not 10  Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag

2011 2010

Direkt material 1 613,6 1 678,3
Förändring i lager 12,2 –2,7
Ersättningar till anställda 1 877,5 1 942,3
Inhyrd personal och underleverantörer 311,4 308,6
Transportkostnader 137,1 141,6
Fordons- och resekostnader 218,1 217,3
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 80,9 83,1
Övriga kostnader 671,3 712,3
Summa rörelsekostnader* 4 922,1 5 080,8 

*  Avser kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.

Not 11  Övriga finansiella intäkter och kostnader

2011 2010

Övriga finansiella intäkter
Kursvinster 0,5 2,6
Övrigt 0,0 0,2
Summa 0,5 2,8

Övriga finansiella kostnader
Kursförluster –2,0 –5,1
Bankavgifter och bankgarantikostnader –23,5 –32,5
Övrigt –0,2 –0,4
Summa –25,7 –38,0

Not 12  Skatter

2011 2010

Aktuell skatt –59,9 –52,5
Uppskjuten skatt 7,4 12,4
Summa –52,5 –40,1

  
Koncernens skattekostnad uppgick till –52,5 Mkr (–40,1) och skattesatsen till 17,6 
procent (33,1). Skattesatsen har påverkats positivt av ej skattepliktiga intäkter av 
engångskaraktär och av att koncernens resultat haft en mer gynnsam samman-
sättning med förbättrade resultat i länder där resultatförbättringar ännu inte 
uppnåtts i den omfattning som krävs för redovisning av uppskjutna skatteford-
ringar.

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

2011 2010

Skatt beräknad enligt nationella skattesatser 
 gällande för respektive land –81,7 –33,8
Skatter hänförliga till tidigare år –1,3 2,3
Effekter av skattemässiga underskott för vilken 
ingen uppskjuten skattefordran redovisats –1,3 –15,4
Förändring i bedömning av uppskjutna  
skattefordringar — —
Effekter av ej avdragsgilla kostnader och ej  
skattepliktiga intäkter m.m. 31,8 6,8
Skattekostnad –52,5 –40,1

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförbara till följande poster:

Uppskjutna skattefordringar 2011 2010

Underskottsavdrag 35,3 17,2
Säkringstransaktioner 155,0 146,0
Varulager 1,7 5,9
Pensionsförpliktelser 25,8 35,0
Avsättningar 19,8 28,4
Övriga avdragsgilla temporära skillnader 16,1 14,0
Kvittning mot uppskjutna skatteskulder –1,2 –5,9
Summa 252,5 240,6

  

Uppskjutna skatteskulder 2011 2010

Anläggningstillgångar 30,3 27,1
Övriga skattepliktiga temporära skillnader 8,2 11,5
Kvittning mot uppskjutna skattefordringar –1,2 –5,9
Summa 37,3 32,7

Uppskjutna skattefordringar och  
skatteskulder, netto 215,2 207,9
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Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

 2011 2010

Ingående värde, netto 207,9 201,2
Omräkningsdifferenser –1,9 –2,6
Uppskjuten skatt i resultaträkningen,  
kvarvarande verksamhet 7,4 12,4
Uppskjuten skatt i resultaträkningen,  
avyttrad verksamhet — 0,1
Uppskjuten skatt som redovisats direkt 
mot eget kapital 9,0 –3,2
Förvärv av verksamhet –6,1 —
Avyttring av verksamhet –1,1 —
Utgående värde, netto 215,2 207,9

  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast om det 
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 
Vid utgången av 2011 fanns underskottsavdrag uppgående till drygt 700 Mkr där 
uppskjutna skattefordringar ej har beaktats. Härav förfaller 0 Mkr inom fem år. 
Det finns både tidsmässiga och andra begränsningar som gör att dessa under-
skottsavdrag inte bedöms kunna utnyttjas.

Not 13  Resultat per aktie

2011 2010

Årets resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare, Mkr 227,4 178,3
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 75 856 75 856
Resultat per aktie, kr* 3:00 2:35

 
Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moder-
företagets aktieägare divideras med genomsnittligt antal utestående aktier 
under perioden.

Utdelningen per aktie föreslås uppgå till 1:00 kronor (0:50). 

* Resultat per aktie före och efter utspädning.

Not 14  Immateriella tillgångar

Räkenskapsåret 2011 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde 2011-01-01 1 043,6 303,5
Investeringar — 24,7
Förvärv 173,1 25,3
Avyttring av verksamhet –102,8 –30,4
Försäljningar/utrangeringar — –1,5
Omräkningsdifferenser –9,9 –1,7
Ackumulerade anskaffningsvärden  
2011-12-31 1 104,0 319,9

Av- och nedskrivningar 2011-01-01 91,5 207,3
Avyttring av verksamhet –91,8 –26,2
Försäljningar/utrangeringar — –0,9
Årets avskrivningar — 29,7
Omräkningsdifferenser 0,3 –0,7
Ackumulerade av- och nedskrivningar 
2011-12-31 0,0 209,2

Utgående redovisat värde 2011-12-31 1 104,0 110,7

Räkenskapsåret 2010 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde 2010-01-01 1 196,8 324,3
Investeringar — 25,1
Förvärv 7,8 —
Avyttring av verksamhet –34,8 –3,0
Försäljningar/utrangeringar — –14,3
Omräkningsdifferenser –126,2 –28,6
Ackumulerade anskaffningsvärden  
2010-12-31 1 043,6 303,5

Av- och nedskrivningar 2010-01-01 105,6 216,0
Avyttring av verksamhet — –2,7
Försäljningar/utrangeringar — –14,2
Årets avskrivningar — 31,2
Omräkningsdifferenser –14,1 –23,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar 
2010-12-31 91,5 207,3

Utgående redovisat värde 2010-12-31 952,1 96,2
  

Övriga immateriella tillgångar i koncernen består främst av utgifter för pro-
gramvara och balanserade utgifter för utveckling av produkter. Nyttjandeperio-
den är begränsad för samtliga i posten ingående tillgångsslag. Avskrivning sker 
linjärt över nyttjandeperioden. Årets avskrivningar av övriga immateriella till-
gångar har i sin helhet belastat resultatposten kostnad för sålda varor.

Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgår till 59,1 Mkr (61,9). Under 
året gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt uppgår till 16,4 Mkr (16,0).

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Goodwill fördelas på koncernens rörelsesegment enligt följande:

Specifikation av goodwill 2011 2010

Bank Security & Cash Handling 401,7 288,9
Secure Storage 188,5 189,5
Global Services 283,6 244,8
Entrance Control 200,9 168,9
Gateway 29,3 49,3
Perimeter Protection* — 10,7
Bokfört värde 1 104,0 952,1

* Perimeter Protection avyttrades i september 2011.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt när indikationer 
finns på att nedskrivningsbehov föreligger.

Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på 
beräkningar av nyttjandevärden. Vad gäller nedskrivningstest har detta gjorts 
på den lägsta nivå där separerbara kassaflöden identifierats.

Nyttjandevärdet för goodwill hänförligt till Gunnebos kassagenerande enheter 
har beräknats baserat på diskonterade kassaflöden. Kassaflödet för det första året 
baseras på en av styrelsen fastställd budget och för de två efterföljande åren har 
kassaflödena beräknats utifrån finansiella planer som utarbetats av respektive 
affärsområde samt godkänts av styrelsen. För de kassagenererande enheter som 
innefattar goodwill har kassaflöden bortom denna period fastställts med en till-
växttakt motsvarande noll procent. Denna tillväxttakt baseras på ett försiktigt 
antagande och bedöms understiga säkerhetsbranschens långsiktiga tillväxttakt i 
de länder där Gunnebo bedriver verksamhet.

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en dis konterings-
ränta om 10,5 procent före skatt. Diskonteringsräntan motsvarar koncernens 
vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) för avkastningskravet på eget 
kapital och kostnaden för extern upplåning. Beräkningen av avkastningskravet 
på eget kapital baseras på en riskfri ränta om 2,0 procent samt en riskpremie om 
7,3 procent. 

Med användande av en diskonteringsränta om 10,5 procent överstiger nytt-
jandevärdet redovisat värde för samtliga kassagenererande enheter.
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Känslighetsanalys Bank Security  & Cash Handling Secure Storage Global Services Entrance Control Gateway

Redovisat värde* 802 362 503 334 66
Nyttjandevärde 1 661 515 1 413 611 72
Diskonterings räntan 
före skatt ökas till 
11,5 procent

Nyttjandevärdet minskar 
med 124 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 41 Mkr men över-
stiger ändå det redovi-
sade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 107 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 45 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 5 Mkr och tangerar 
det redovisade värdet

Rörelsemarginalen 
minskas med  
20 procent

Nyttjandevärdet minskar 
med 332 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 103 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 283 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 122 Mkr men över-
stiger ändå det redo-
visade värdet

Nyttjandevärdet minskar 
med 14 Mkr och under-
stiger det redovisade 
 värdet

*Redovisat värde motsvarar affärsområdets sysselsatta kapital enligt not 5.

Not 15  Materiella anläggningstillgångar

Räkenskapsåret 2011
Byggnader 

och mark Maskiner
Inven- 
tarier

Pågående ny- 
anläggningar

Anskaffningsvärde 2011-01-01 559,4 431,4 325,8 8,9
Investeringar 4,0 35,2 18,8 7,0
Förvärv — 16,9 7,8 —
Avyttring av verksamhet –93,2 –133,3 –31,4 —
Försäljningar/utrangeringar –0,1 –5,2 –12,0 —
Omklassificeringar 0,8 10,2 1,6 –12,6
Omräkningsdifferenser –2,1 –4,5 –2,8 –0,2
Ackumulerade anskaffnings-
värden 2011-12-31 468,8 350,7 307,8 3,1

Av- och nedskrivningar  
2011-01-01 358,3 351,4 248,3 —
Avyttring av verksamhet –46,4 –110,9 –24,0 —
Försäljningar/utrangeringar –0,1 –4,7 –10,8 —
Årets avskrivningar 13,7 21,7 25,0 —
Nedskrivningar — — — —
Omklassificeringar — — — —
Omräkningsdifferenser –1,8 –3,1 –2,4 —
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar 2011-12-31 323,7 254,4 236,1 —

Utgående redovisat värde  
2011-12-31 145,1 96,3 71,7 3,1

Räkenskapsåret 2010
Byggnader 

och mark Maskiner
Inven- 
tarier

Pågående ny-
anläggningar

Anskaffningsvärde 2010-01-01 763,1 664,8 424,3 23,8
Investeringar 3,2 21,6 17,2 21,2
Förvärv — — 3,7 —
Avyttring av verksamhet –133,0 –143,4 –65,1 –25,2
Försäljningar/utrangeringar –2,2 –66,1 –26,7 –0,3
Omklassificeringar — 5,8 4,1 –9,9
Omräkningsdifferenser –71,7 –51,3 –31,7 –0,7
Ackumulerade anskaffnings-
värden 2010-12-31 559,4 431,4 325,8 8,9

Av- och nedskrivningar  
2010-01-01 485,0 526,2 318,3 —
Avyttring av verksamhet –99,7 –99,9 –53,6 —
Försäljningar/utrangeringar –1,0 –62,8 –24,0 —
Årets avskrivningar 20,8 30,4 30,9 —
Nedskrivningar 0,9 — — —
Omklassificeringar — –0,6 0,6 —
Omräkningsdifferenser –47,7 –41,9 –23,9 —
Ackumulerade av- och  
nedskrivningar 2010-12-31 358,3 351,4 248,3 —

Utgående redovisat värde  
2010-12-31 201,1 80,0 77,5 8,9

Specifikation byggnader och mark 2011 2010

Redovisat värde byggnader 115,2 156,1
Redovisat värde mark 29,9 45,0
Summa redovisat värde 145,1 201,1

Forts. not 14
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Not 16  Innehav i intresseföretag

2011 2010

Ingående bokfört värde 58,9 55,5
Andelar i intresseföretags resultat 3,5 5,8
Omklassificering till dotterföretag* –26,7 —
Utdelningar –3,7 –1,4
Valutakursdifferenser –2,9 –1,0
Utgående bokfört värde 29,1 58,9

Bokfört värde

Koncernens innehav av andelar  
i intresseföretag

Kapital-
andel, % 2011 2010

FBH Fichet Ltd, Storbritannien 49 1,4 2,0
Ritzenthaler Ltd, Storbritannien 45 0,0 0,0
Chubb Malaysia Sdn Bhd, Malaysia 30 16,9 16,5
Gateway Security Portugal Ltda, 
 Portugal 55 4,8 5,2
Gateway Security SA, Brasilien* — 30,1
Prodimo AB, Sverige 48 6,0 5,1
Summa 29,1 58,9

Gunnebos andel av intresseföretagens intäkter och nettovinst uppgår till 88,6 
Mkr (154,8) respektive 3,5 Mkr (5,8). Andelen av deras totala tillgångar uppgår 
till 66,4 Mkr (131,0) och andelen av deras skulder uppgår till 37,3 Mkr (72,1). 

Lagstadgad specifikation av innehav i intresseföretag med uppgift om organi-
sationsnummer och säte kan erhållas från Gunnebos huvudkontor i Göteborg.

*  I början av november 2011 förvärvades ytterligare 30 procent av såväl kapitalet som 
rösterna i Gateway Security SA. I samband med att ägandet i intressebolaget ökade erhöll 
Gunnebo det bestämmade inflytandet över bolaget som därefter redovisas som dotter-
företag.

Not 17  Varulager

2011 2010

Råvarulager 164,5 193,1
Varor under tillverkning 32,0 33,7
Färdiga varor 415,7 409,4
Pågående installationsarbeten 69,9 70,1
Avgår: förskott från kunder –118,0 –163,0
Summa 564,1 543,3

 
Av varulagret är 503,1 Mkr värderat till anskaffningsvärde och 61,0 Mkr till netto-
försäljningsvärde. Per den 31 december 2011 uppgår koncernens reserv för 
inkurans till 58,6 Mkr (133,9). Se även not 4, avsnittet Inkuransreserv.

Not 18  Kundfordringar

2011 2010

Kundfordringar, ej förfallna 798,1 853,3
Därav förfallna, 1–30 dagar 148,4 149,5
Därav förfallna, 31–60 dagar 49,5 52,1
Därav förfallna, 61–90 dagar 15,9 16,0
Därav förfallna, över 90 dagar 35,5 52,9
Summa 1 047,4 1 123,8

Avsättning för osäkra fordringar 2011 2010

Avsättning vid årets ingång –57,8 –68,6
Reservering för befarade förluster –17,7 –19,9
Konstaterade förluster 13,1 15,0
Infriad betalning av reserverad fordran 13,3 4,3
Avyttring av verksamhet 6,0 4,5
Förvärv av verksamhet –0,5 —
Valutakursdifferenser 1,8 6,9
Avsättning vid årets utgång –41,8 –57,8

Utgående redovisat värde 1 005,6 1 066,0

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011 2010

 Förutbetalda hyror 13,4 9,3
Upplupna räntor 9,1 3,4
Övriga poster 40,5 42,3
Summa 63,0 55,0

Not 20  Likvida medel

2011 2010

Kortfristiga placeringar 42,5 13,1
Kassa och bank 196,3 175,6
Summa 238,8 188,7

Not 21   Reserver i eget kapital

Säkrings-
reserv

Omräknings-
reserv

Summa 
 reserver

Ingående balans 2011-01-01 –1,7 –79,7 –81,4
Valutakursdifferenser:
- Dotterbolag — 2,1** 2,1
- Intresseföretag — –2,9 –2,9
Säkring av nettoinvesteringar* — –32,5 –32,5
Kassaflödessäkringar:
-  Förändringar av verkligt värde 

under året 2,0 — 2,0
-  Skatt på förändringar av  

verkligt värde –0,5 — –0,5
-  Överföringar till  resultaträkningen –2,4 — –2,4
-  Skatt på överföringar till 

 resultaträkningen 0,6 — 0,6
Utgående balans 2011-12-31 –2,0 –113,0 –115,0
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Väsentliga aktuariella antaganden, % 2011 2010

Diskonteringsränta
Storbritannien 5,0 5,5
Sverige 3,7 4,2
Övriga länder (viktat genomsnitt) 5,0 5,3

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Storbritannien 5,6 5,8
Sverige — —
Övriga länder (viktat genomsnitt) 5,8 6,0

Förväntad löneökningstakt
Storbritannien 3,4 4,0
Sverige 3,0 3,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 3,5 3,5

Inflation 
Storbritannien 2,9 3,5
Sverige 2,0 2,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 2,7 2,7

Avstämning  
av pensions-
förpliktelser

Stor-
britannien Sverige

Övriga  
 länder

2011 
Totalt

2010 
Totalt

2009 
Totalt

2008
Totalt

Nuvärdet av 
 förpliktelser 433,4 82,7 263,5 779,6 712,8 717,2 617,7
Förvaltnings-
tillgångarnas 
verkliga värde –355,1 — –100,3 –455,4 –431,6 –412,8 –348,6
Summa 78,3 82,7 163,2 324,2 281,2 304,4 269,1

Oredovisade 
 aktuariella  
vinster (+) och 
för luster (–) –63,7 –23,8 –26,7 –114,2 –70,5 –59,2 –25,6

Oredovisade 
kostnader 
avseende 
tjänstgöring 
under tidigare 
perioder — — –12,1 –12,1 –11,8 — —

Effekt av 
begräns-
ningar i 
förvaltnings-
tillgångar — — 1,1 1,1 — — —
Nettoavsätt-
ning i balans-
räkningen 14,6 58,9 125,5 199,0 198,9 245,2 243,5

Av nuvärdet av förpliktelser avser 595,0Mkr (536,9) fonderade pensions- och 
övriga planer och 184,6 Mkr (175,9) ofonderade pensions- och övriga planer.

Koncernen förväntas göra utbetalningar under 2012 avseende förmåns-
bestämda planer uppgående till 33,4 Mkr (35,5). 

Forts. not 21

Säkrings-
reserv

Omräknings-
reserv

Summa 
 reserver

Ingående balans 2010-01-01 –4,7 –89,9 –94,6
Valutakursdifferenser:
- Dotterbolag — 36,6*** 36,6
- Intresseföretag — –1,0 –1,0
Säkring av nettoinvesteringar* — –25,4 –25,4
Kassaflödessäkringar:
-  Förändringar av verkligt värde 

under året 25,6 — 25,6
-  Skatt på förändringar av  

verkligt värde –6,7 — –6,7
-  Överföringar till  resultaträkningen –21,5 — –21,5
-  Skatt på överföringar till 

 resultaträkningen 5,6 — 5,6
Utgående balans 2010-12-31 –1,7 –79,7 –81,4

*    Säkring av nettoinvesteringar avser främst nettotillgångar i valutorna EUR och CHF.
**  Varav –3,5 Mkr avser återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från avyttrad  
      verksamhet.
*** Varav 6,1 Mkr avser återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från avyttrad  
      verksamhet.

Antal aktier 2011 2010

Vid årets ingång 75 855 598 75 855 598
Vid årets utgång 75 855 598 75 855 598

Not 22  Pensionsförpliktelser

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, såsom pensioner, sjukvårds-
förmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande del genom betal-
ningar till försäkringsbolag eller myndigheter som därmed övertar förpliktel-
serna mot de anställda, så kallade avgiftsbestämda planer. Resterande del fullgörs 
genom så kallade förmånsbestämda planer där  förpliktelserna kvarstår inom 
koncernen. De största förmånsbestämda planerna finns i Storbritannien och 
Sverige (FPG/PRI avsättning).

I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetal-
ningar till en fristående pensionsplan.

Andra förmånsbestämda planer finns i Kanada, Frankrike, Tyskland, Neder-
länderna, Italien, Indonesien, Indien och Sydafrika.

Beträffande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader samt 
värdet på utestående förpliktelser med hjälp av aktuariella beräkningar vilka 
syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser. Förvaltningstillgång-
arna består huvudsakligen av aktier och räntebärande kortfristiga fordringar. 
Inga förvaltningstillgångar består av finansiella instrument i Gunnebo AB eller 
tillgångar som används inom koncernen.
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Specifikation av förvaltningstillgångar 2011 2010

Statsobligationer 88,2 59,0
Företagscertifikat 145,6 151,3
Aktier 212,9 210,9
Likvida medel 8,7 10,4
Summa förvaltningstillgångar 455,4 431,6

Specifikation av förändringar  
i förmånsbestämda förpliktelser 2011 2010

Vid årets ingång 712,8 717,2
Kostnader avseende tjänstgöring under  
innevarande år 15,8 17,1
Ränta på förpliktelserna 36,8 38,3
Inbetalningar gjorda av deltagare i pensionsplanen 2,2 2,5
Utbetalningar av pensionsersättningar –21,3 –31,3
Inlösen av pensionsförpliktelse — –9,9
Oredovisade aktuariella vinster (–) och förluster (+) 31,5 34,7
Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring 
under tidigare perioder 1,1 11,8
Reduceringar — 4,0
Avyttring av verksamhet –1,7 –20,2
Valutakursdifferenser på utländska planer 2,4 –51,4
Vid årets utgång 779,6 712,8

Specifikation av förändringar 
i förvaltningstillgångar 2011 2010

Vid årets ingång 431,6 412,8
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 24,7 25,3
Inbetalningar till planen gjorda av företaget 20,5 27,4
Inbetalningar gjorda av deltagare i pensionsplanen 2,2 2,5
Utbetalningar av pensionsersättningar –13,9 –18,6
Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) –13,2 14,2
Avyttring av verksamhet –0,6 —
Valutakursdifferenser på utländska planer 4,1 –32,0
Vid årets utgång 455,4 431,6

Specifikation av förändringar  
i avsättningar för pensioner 2011 2010

Vid årets ingång 198,9 245,2
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 30,9 38,2
Utbetalningar av förmåner –7,4 –12,7
Inlösen av pensionsförpliktelse — –9,9
Erlagda avgifter till fonderade planer –20,5 –27,4
Avyttring av verksamhet –1,3 –17,5
Valutakursdifferenser på utländska planer –1,6 –17,0
Vid årets utgång 199,0 198,9

Specifikation av pensionskostnader i resultaträkningen 2011 2010

Kostnader avseende förmånsbestämda planer:
Kostnader avseende tjänstgöring under inne-
varande år 15,8 17,1
Ränta på förpliktelserna 36,8 38,3
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna –24,7 –25,3
Aktuariella vinster (–) och förluster (+) redovisade 
under året 1,2 4,1
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare 
perioder 0,7 —
Vinster (–) och förluster (+) på reduceringar — 4,0
Effekt av begränsningar i förvaltningstillgångar 1,1 —
Kostnader avseende förmånsbestämda planer 30,9 38,2

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer 56,1 59,3
Totala pensionskostnader i resultaträkningen 87,0 97,5
varav:
Belopp som belastat rörelseresultatet,  
kvarvarande verksamheter 71,1 73,0
Belopp som belastat rörelseresultatet,  
avyttrad verksamhet 3,8 11,5
Belopp som belastat finansiella kostnader,  
kvarvarande verksamheter 12,1 12,2
Belopp som belastat finansiella kostnader,  
avyttrad verksamhet 0,0 0,8
Totala pensionskostnader i resultaträkningen 87,0 97,5

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångarna 11,8 40,3

Ränta och förväntad avkastning klassificeras som finansiell kostnad. Övriga 
kostnadsposter redovisas i rörelseresultatet och allokeras till kostnad för sålda 
varor, försäljningskostnader eller administrationskostnader beroende på den 
anställdes funktion. Av kostnaden för avgiftsbestämda planer utgör 4,0 Mkr (5,2) 
premier till Alecta/Collectum. Denna försäkring omfattar flera arbetsgivare i 
Sverige och tillräcklig information föreligger inte från Alecta/Collectum för att 
kunna redovisa planen som en förmånsbestämd plan.

Alectas konsolideringsgrad uppgick till 113 procent (146) vid årets utgång. 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av skillnaden mellan tillgångarna och 
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräknings-
antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. 

Not 23  Övriga avsättningar

Räkenskapsåret 2011

Omstruk-
turerings-

program Tvister Garantier Skatter Övrigt Totalt 

Vid årets ingång 45,7 11,9 47,1 4,8 11,6 121,1
Förvärv av  
verksamhet — — 0,1 — — 0,1
Avyttring av  
verksamhet –7,3 –1,4 –4,0 — –0,7 –13,4
Avsättningar  
under året 30,6 17,7 12,6 1,0 5,7 67,6
Ianspråktaganden 
under året –18,5 –4,4 –13,7 –0,3 –2,9 –39,8
Återföringar  
under året –2,5 –0,6 –3,6 –2,0 –5,4 –14,1
Kursdifferenser –0,3 0,1 –0,3 0,0 0,2 –0,3
Vid årets utgång 47,7 23,3 38,2 3,5 8,5 121,2
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Räkenskapsåret 2010

Omstruk-
turerings-

program Tvister Garantier Skatter Övrigt Totalt 

Vid årets ingång 57,5 9,8 43,7 5,3 13,4 129,7
Avyttring av  
verksamhet — — — — –0,1 –0,1
Omklassificeringar –1,2 — 0,8 — 0,4 —
Avsättningar  
under året 36,8 8,0 20,0 — 3,4 68,2
Ianspråktaganden 
under året –37,0 –2,8 –12,4 –0,1 –3,1 –55,4
Återföringar  
under året –4,0 –1,6 –0,4 — –1,5 –7,5
Kursdifferenser –6,4 –1,5 –4,6 –0,4 –0,9 –13,8
Vid årets utgång 45,7 11,9 47,1 4,8 11,6 121,1

Avsättning för omstruktureringsåtgärder har gjorts huvudsakligen på grund av 
avveckling av verksamhet och omorganisation. Utnyttjande av avsättningarna 
beräknas ske under 2012.

För information angående gjorda antaganden och bedömningar vid redovis-
ning av avsättningar se not 4.

Not 24  Upplåning

Långfristig upplåning 2011 2010

Skulder till kreditinstitut 563,9 407,8
Summa 563,9 407,8

Kortfristig upplåning

Checkräkningskrediter 16,8 42,0
Skulder till kreditinstitut 61,7 34,5
Summa 78,5 76,5

Summa upplåning* 642,4 484,3

* Förfallostrukturen avseende koncernens upplåning redovisas i not 3.

Not 25  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011 2010

Semesterlöneskuld 113,1 118,8
Upplupna löner 79,2 94,6
Sociala avgifter 65,8 66,3
Förutbetalda intäkter 52,3 57,9
Upplupna räntor 3,2 0,4
Övriga poster 129,8 130,9
Summa 443,4 468,9

Not 26  Eventualförpliktelser

2011 2010

Garantier 191,8 206,5
Summa 191,8 206,5

Garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden förekommer som 
ett led i koncernens normala affärsverksamhet. Vid tidpunkten för denna års-
redovisnings utgivande fanns inte någon indikation på att lämnade garantier 
kommer att medföra utbetalningar.

Not 27  Operationell leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig enligt 
följande:

2012 83,7
2013 55,6
2014 37,5
2015 28,0
2016 16,9
2017 och senare 13,9
Summa 235,6

Årets kostnader i kvarvarande verksamhet avseende förhyrning av tillgångar 
uppgick till 103,4 Mkr (106,8).

Not 28  Kassaflödespåverkande finansnetto

2011 2010

Erhållna räntor 6,3 2,3
Betalda räntor –10,0 –46,5
Övriga kassaflödes påverkande poster –25,2 –35,2
Summa –28,9 –79,4

Not 29  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

2011 2010

Avskrivningar av immateriella tillgångar 29,7 31,2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 60,4 82,1
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar — 0,9
Ej utdelade resultatandelar i intressebolag 0,2 –4,4
Justering för avsättningar 1,2 5,6
Ej kassapåverkande omstruktureringskostnader 34,1 83,7
Betalda omstruktureringskostnader,  
tidigare kostnadsförda –22,6 –65,0
Omvärdering till verkligt värde av tidigare ägd andel 
i intressebolag –86,4 —
Återföring av ackumulerade omräkningsdifferenser 
från avyttrad verksamhet –3,5 6,1
Realisationsresultat från avyttring av verksamhet 1,5 –120,6
Realisationsresultat försäljning/utrangering  av 
materiella anläggningstillgångar 0,7 –2,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 15,3 17,4

Forts. not 23
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Not 30  Förvärv av verksamhet

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter 2011 2010

Immateriella tillgångar 25,3 —
Materiella anläggningstillgångar 24,7 3,7
Finansiella anläggningstillgångar 0,5 —
Varulager 29,9 11,9
Kortfristiga fordringar 48,1 8,3
Likvida medel 21,7 —
Kortfristiga skulder –34,2 –7,0
Långfristiga skulder –43,9 —
Identifierbara nettotillgångar 72,1 16,9

Goodwill 173,1 7,8
Innehav utan bestämmande inflytande –10,7 —
Koncernmässigt värde på andel i intressebolag vid 
förvärvstidpunkten –26,7 —
Omvärdering av tidigare ägd andel i intressebolag –86,4 —
Totala köpeskillingar 121,4 24,7

Avgår:
Likvida medel i förvärvade verksamheter –21,7 —
Påverkan på koncernens likvida medel 99,7 24,7

Förvärv 2011
Förvärv av Alltech
Gunnebo förvärvade den 31 augusti 2011 Alltech (Pty) Ltd, ett marknadsledande 
företag i Sydafrika inom tillträdeskontroll. Den övertagna verksamheten omsät-
ter årligen cirka 40 Mkr och har 28 anställda. Köpeskillingen uppgick till 41,5 Mkr. 
Goodwill som uppstod vid förvärvet uppgick till 34,8 Mkr och är hänförlig till 
geografisk expansion inom produktområdet tillträdeskontroll.

Alltech

Redovisat 
värde i  

koncernen

Immateriella tillgångar 9,3
Materiella anläggningstillgångar 0,2
Finansiella anläggningstillgångar 0,5
Varulager 4,0
Kortfristiga fordringar 1,7
Likvida medel 0,0
Kortfristiga skulder –5,8
Långfristiga skulder –3,2
Identifierbara nettotillgångar 6,7

Goodwill 34,8
Totala köpeskillingar 41,5

Avgår:
Likvida medel i förvärvad verksamhet 0,0
Påverkan på koncernens likvida medel 41,5

Förvärv av ytterligare andelar i Gateway Security SA*
I början av november 2011 förvärvades ytterligare 30 procent av såväl kapitalet 
som rösterna i intressebolaget Gateway Security SA. Bolaget är en ledande leve-
rantör av säkerhetslösningar till detaljhandeln i Brasilien och omsätter cirka  
130 Mkr och har 90 anställda. Köpeskillingen uppgick till 79,9 Mkr och har 
erlagts kontant. Förvärvskostnaderna uppgick till 1,9 Mkr. 

I samband med att ägandet i det brasilianska intressebolaget ökade erhöll 
Gunnebo det bestämmande inflytandet över bolaget som därefter redovisas som 
dotterföretag.  Härvid har den tidigare ägda andelen omvärderats till verkligt 
värde, vilket resulterat i att en positiv resultateffekt om 86,4 Mkr redovisas inom 
posten övriga rörelseintäkter. Goodwill som uppstod vid förvärvet och omvärde-
ringen av den tidigare ägda andelen uppgick till 138,3 Mkr och är hänförlig till 
främst geografisk expansion. Efter förvärvet har bolaget omsatt 47,5 Mkr med ett 
rörelseresultat om 15,0 Mkr.

*  Förvärvet har delvis gjorts genom nyemission och riktade utdelningar till innehavare utan 
bestämmande inflytande.

Gateway Security SA

Redovisat 
värde i  

koncernen

Immateriella tillgångar 16,0
Materiella anläggningstillgångar 24,5
Varulager 25,9
Kortfristiga fordringar 46,4
Likvida medel 21,7
Kortfristiga skulder –28,4
Långfristiga skulder –40,7
Identifierbara nettotillgångar 65,4

Goodwill 138,3
Innehav utan bestämmande 
 inflytande –10,7
Koncernmässigt värde på andel i 
intressebolag vid förvärvstidpunkten –26,7
Omvärdering av tidigare ägd andel i 
intressebolag –86,4
Totala köpeskillingar 79,9

Avgår:
Likvida medel i förvärvad verksamhet –21,7
Påverkan på koncernens likvida medel 58,2

Förvärv 2010
Förvärv av API Security Products
Den 31 augusti 2010 övertog Gunnebo Australia divisionen Security Products 
från API Security Holdings. Köpeskillingen uppgick till 24,7 Mkr och förvärvs-
kostnaderna till 3,1 Mkr. Goodwill som uppstod vid förvärvet uppgick till 7,8 Mkr 
och är hänförlig till olika synergieffekter, vilka inte uppfyller kriterierna för redo-
visning som övriga immateriella tillgångar.

API Security Products

Redovisat 
värde i  

koncernen

Materiella anläggningstillgångar 3,7
Varulager 11,9
Kortfristiga fordringar 8,3
Kortfristiga skulder –7,0
Identifierbara nettotillgångar 16,9

Goodwill 7,8
Totala köpeskillingar 24,7

Avgår:
Likvida medel i förvärvad verksamhet —
Påverkan på koncernens likvida medel 24,7

Not 31  Avyttring av verksamhet

Nedanstående avyttringar redovisas separat som avyttrad verksamhet i resul-
taträkningen, med retroaktiv effekt för tidigare perioder, i enlighet med IFRS 5 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter.

Avyttring av Perimeter Protection
I september 2011 avyttrades verksamheten Perimeter Protection till det svenska 
riskkapitalbolaget Procuritas Capital Investors. Köpeskillingen efter avdrag för 
transaktionskostnader uppgick till 268,4 Mkr och det koncernmässiga realisations-
resultatet uppgick till –1,5 Mkr. Därutöver har resultatet gottgjorts med 3,5 Mkr 
avseende ackumulerade omräkningsdifferenser i eget kapital som omklassifice-
rats till resultatet i samband med avyttringen. 



66

>> Finansiell inFormation > noter

Resultaträkning
Resultaträkningar för avyttrade verksamheter framgår nedan.

Perimeter Protection Troax Totalt

Resultaträkning för avyttrad verksamhet 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 443,1 675,5  — 446,5 443,1 1 122,0
Kostnad för sålda varor –374,0 –588,3 — –281,4 –374,0 –869,7
Bruttoresultat 69,1 87,2 — 165,1 69,1 252,3

Försäljnings- och administrationskostnader –82,4 –136,2 — –126,9 –82,4 –263,1
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader –0,4 2,3 — 3,4 –0,4 5,7
Rörelseresultat –13,7 –46,7 — 41,6 –13,7 –5,1

Finansiella poster, netto –3,7 –2,9 — –6,5 –3,7 –9,4
Resultat efter finansiella poster –17,4 –49,6 — 35,1 –17,4 –14,5

Skatter –0,1 –0,5 — –2,3 –0,1 –2,8
Periodens resultat från verksamheten –17,5 –50,1 — 32,8 –17,5 –17,3

Vinst vid avyttring av verksamhet 7,9 — — 131,4 7,9 131,4
Skatt på vinst vid avyttring av verksamhet 0,0 — — 0,0 0,0 0,0
Transaktionskostnader –9,4 — — –10,8 –9,4 –10,8
Resultat från omräkningsdifferenser och säkringar 3,5 — — –6,1 3,5 –6,1
Periodens resultat –15,5 –50,1 — 147,3 –15,5 97,2

Kassaflöde
Kassaflöde för avyttrade verksamheter framgår nedan. Uppgifterna redovisas exklusive kassaflöde från avyttring av verksamhet om 171,9 Mkr år 2011 och 296,8 Mkr 
år 2010.

Perimeter Protection Troax Totalt

Kassaflöde för avyttrad verksamhet 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten –77,4 8,7 — 21,2 –77,4 29,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –5,0 –8,1 — –9,4 –5,0 –17,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83,4 –0,7 — –11,8 83,4 –12,5
Periodens kassaflöde 1,0 –0,1 — 0,0 1,0 –0,1

Avyttring av Troax
I december 2010 avyttrades Troax till det svenska riskkapitalbolaget Accent 
Equity Partners. Gunnebo lämnade därmed segmentet Inre Områdesskydd  
som utgjordes av de tre produktområdena Maskinskydd, Egendomsskydd samt 
Material hantering och Logistik. Köpeskillingen efter transaktionskostnader och 

Tillgångar och skulder i avyttrad verksamhet
Tillgångar och skulder som ingick i avyttrade verksamheter vid försäljnings-
tidpunkten framgår nedan.

Tillgångar och skulder i avyttrad verksamhet 2011 2010

Goodwill 11,0 34,8
Övriga immateriella tillgångar 4,2 0,3
Materiella anläggningstillgångar 76,6 113,5
Finansiella tillgångar 1,4 1,8
Varulager 163,6 56,1
Kortfristiga fordringar 124,3 122,3
Likvida medel 2,0 4,4
Långfristiga skulder –1,9 –17,5
Kortfristiga skulder –111,3 –106,0
Avyttrade nettotillgångar 269,9 209,7

Realisationsresultat –1,5 120,6
Erhållen köpeskilling efter transaktions-
kostnader och skatt 268,4 330,3

Varav ej utbetalda köpeskillingar –94,5 –29,1
Kontant utbetald köpeskilling 173,9 301,2

Likvida medel i avyttrad verksamhet –2,0 –4,4
Påverkan på koncernens likvida medel 171,9 296,8

skatt uppgick till 330,3 Mkr och den koncernmässiga realisationsvinsten uppgick 
till 120,6 Mkr. Därutöver belastades resultatet med 6,1 Mkr avseende ackumule-
rade omräkningsdifferenser i eget kapital som omklassificerades till resultatet i 
 samband med avyttringen. 

Forts. not 31
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Not 32  Personal

Medelantal anställda 2011 2010

Sverige 187 228
Australien 83 44
Belgien 88 98
Brasilien 35 —
Danmark 77 79
Finland 8 8
Frankrike 1 151 1 161
Förenade Arabemiraten 12 14
Indien 829 755
Indonesien 814 818
Italien 161 176
Kanada 154 149
Kina/Hongkong 45 15
Libanon — 4
Luxemburg 6 5
Mexiko 24 2
Nederländerna 293 315
Norge 40 43
Polen 39 36
Portugal 56 55
Saudiarabien 1 —
Schweiz 40 41
Singapore 14 14
Spanien 364 385
Storbritannien 251 264
Sydafrika 202 178
Tjeckien 16 17
Turkiet 1 —
Tyskland 287 308
Ungern 10 9
USA 18 18
Österrike 9 9
Totalt kvarvarande verksamhet 5 315 5 248

Totalt avyttrad verksamhet 268 656
Totalt 5 583 5 904

Av medelantalet anställda avseende kvarvarande verksamhet uppgick antalet 
kvinnor till 880 (821). Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom koncer-
nen uppgår till 6 procent. Medelantalet anställda i utlandet avseende kvar-
varande verksamhet uppgick till 5 128 (5 020). 

Incitamentsprogram för anställda och styrelse
Incitamentsprogram 2007
Vid en extra bolagsstämma i oktober 2007 beslutades om att införa långsiktiga 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 
samt för styrelseledamöter.

Grundstrukturen var ett kombinerat aktie- och teckningsoptionsprogram där 
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjöds att teckna och 
binda upp nyemitterade aktier eller redan innehavda aktier (”spar aktier”) fram 
till och med dagen för offentliggörandet av Gunnebos bokslutskommuniké för 
räkenskapsåret 2010. För varje post om 200 sparaktier erbjöds deltagaren möj-
lighet att förvärva högst 1 600 teckningsoptioner till marknadspris. Förvärvs-
priset på teckningsoptionerna fastställdes med hjälp av Black & Scholes värde-
ringsmodell.

I de länder där skattereglerna är ogynnsamma för förvärv och utnyttjande av 
teckningsoptioner, tilldelas deltagarna i stället personaloptioner. Personaloptio-
nerna utgavs vederlagsfritt i åtta serier och en förutsättning för inlösen var att 
vissa  finansiella programvillkor uppnåddes för varje räkenskapsår 2007–2010. 

Utnyttjande av personaloptionerna var även villkorat av fortsatt innehav av 
sparaktier samt anställning vid dagen för offentliggörande av Gunnebos boksluts-
kommuniké för räkenskapsåret 2010.

Styrelseprogram 2007
Programmet hade samma struktur som incitamentsprogrammet för ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner. För varje post om 200 sparaktier 
erbjöds deltagarna möjlighet att förvärva högst 800 teckningsoptioner till 
marknadspris. 

Teckningsvillkor
En teckningsoption/personaloption gav innehavaren rätt att under vissa 
bestämda perioder år 2011 teckna 1,28 aktier i Gunnebo AB till en kurs om 
63:80 kronor. 

Förändringar i incitamentsprogram 2007 och styrelseprogram 2007
                 Incitaments - 
                program 2007

Styrelse-
program 2007

2011 2011 2011

Tecknings- 
optioner

Personal- 
optioner

Tecknings-
optioner

Vid årets ingång 397 800 11 460 88 000
Tilldelade — — —
Förverkade — –11 460 —
Utnyttjade — — —
Förfallna –397 800 — –88 000
Vid årets utgång — — —

Incitamentsprogram 2010 
Vid årsstämman 2010 beslutades om att införas ett incitamentsprogram för 46 
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen, genom 
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Gunnebo AB. 
Förvärvspriset på teckningsoptionerna fastställdes med hjälp av Black & Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 3:30 kronor per option. En teckningsoption ger 
innehavaren rätt att teckna en aktie i Gunnebo AB till en kurs om 32:00 kronor 
under vissa bestämda perioder år 2013–2014.

Eftersom deltagarna erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till mark-
nadspris kommer programmet ej att resultera i redovisningsmässiga personal-
kostnader enligt IFRS 2. Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid 
komma att utgå i vissa länder.

Förändringar i incitamentsprogram 2010
                    Incitaments - 

                    program 2010

2011

Teckningsoptioner

Vid årets ingång 381 500
Utnyttjade —
Vid årets utgång 381 500

Specifikation av incitamentsprogram 2010 Teckningsoptioner

Verkställande direktör 30 000
Andra ledande befattningshavare (7 personer) 80 000
Övriga 271 500
Vid årets utgång 381 500

Incitamentsprogram 2011
I samband med årsstämman 2011 antogs ett nytt incitamentsprogram för 49 
ledande befattningshavare, utformat enligt samma principer som det program 
som antogs på 2010 års årsstämma. Teckningsoptionerna har marknadsvärde-
rats av ett externt finansinstitut med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell 
och priset per option fastställdes till 6:30 kronor. En option ger innehavaren rätt 
att teckna en aktie i Gunnebo AB för 44:20 kronor under vissa bestämda perio-
der år 2014–2015.
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Förändringar i incitamentsprogram 2011
                 Incitaments - 
                program 2011

2011

Förändringar i incitamentsprogram 2011 Teckningsoptioner

Vid årets ingång —
Tilldelade 154 500
Vid årets utgång 154 500

Specifikation av incitamentsprogram 2011 Teckningsoptioner

Verkställande direktör 30 000
Andra ledande befattningshavare (7 personer) 35 000
Övriga 89 500
Vid årets utgång 154 500

Personalkostnader

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2011

Löner  
och andra 

ersättningar
Sociala  

kostnader

varav  
pensions-  
kostnader

Kvarvarande verksamhet 1 446,4 431,1 71,1
Avyttrad verksamhet 104,5 30,9 3,8
Koncernen totalt 1 550,9 462,0 74,9

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2010

Löner  
och andra 

ersättningar
Sociala  

kostnader

varav  
pensions- 
kostnader

Kvarvarande verksamhet 1 490,4 451,9 73,0
Avyttrad verksamhet 265,2 75,8 11,5
Koncernen totalt 1 755,6 527,7 84,5

Av ovanstående har totalt 47,8 Mkr (55,8) utgått i löner och andra ersättningar till 
verkställande direktörer inom koncernens kvarvarande verksamhet, varav 5,0 Mkr 
(5,1) avsåg rörliga ersättningar. Av koncernens pensionskostnader avsåg 4,5 Mkr 
(5,1) verkställande direktörer inom koncernens kvarvarande verksamhet.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen i moderbolaget har utgått med 1 700 Tkr (1 625), varav 
150 Tkr (100) utgör ersättning för utskottsarbete. Till styrelsens ordförande, 
Martin Svalstedt, har utgått ett styrelsearvode om 425 Tkr. Till Mikael Jönsson 
och Bo Dankis har utgått ett styrelsearvode om 267,5 Tkr respektive 262,5 Tkr. 
Till styrelseledamötena Göran Bille och Katarina Mellström har utgått ett 
styrelse arvode om 252,5 Tkr per person och till Björn Eriksson har utgått ett 
 styrelsearvode om 240 Tkr. 

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande  befattningshavare

Tkr Lön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

 för måner
Pensions-

kostnad Summa

Per Borgvall,   
verkställande direktör 3 794 186 235 1 239 5 454
Andra ledande befattnings-
havare (9 personer)* 15 719 1 392 1 824 4 248 23 183
Summa 19 513 1 578 2 059 5 487 28 637

Övriga förmåner avser främst bostadsförmån samt bilförmån.

*  Omfattar det antal personer som under året erhållit ersättning under den tid de verkat 
som ledande befattningshavare.

Pensioner och avgångsvederlag
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. Pensionslösningen är 
premiebaserad och pensionskostnaden uppgår till 35 procent av lönen exklusive 
rörlig ersättning. Om verkställande direktören säger upp sig gäller en uppsäg-
ningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsäg-
ningstid om 12 månader under vilken normal lön och andra förmåner utgår. 
Efter uppsägningstidens slut utgår ett avgångs vederlag som uppgår till en års-
lön (exklusive rörlig ersättning) samt  utbetalas med lika belopp under 12 månader. 

För andra ledande befattningshavare (sju personer som tillsammans med 
den verkställande direktören utgör koncernledningen) är uppsägningstiden 
maximerad till ett år, under vilken normal lön och andra förmåner utgår.  
Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader.

Pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare i Sverige (tre personer) 
finns en premiebaserad pensionsplan. Avtalad premieavsättning kan, beroende på 
ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av grundlön.

Not 33  Arvode till revisorer

Deloitte innehar revisionsuppdraget för hela koncernen.

2011 2010

Arvode till Deloitte
Revisionsuppdrag 7,3 6,5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1,0 0,4
Skatterådgivning 0,6 0,6
Övriga tjänster 0,8 0,2
Summa arvode till Deloitte 9,7 7,7

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor 1,0 0,8
Summa arvode till revisorer 10,7 8,5

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av för-
valtning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, 
stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som 
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdrags-
givaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett 
granskningsuppdrag. Ett exempel på revisionsverksamhet som inte utgör revision 
är revisorns översiktliga granskning av en delårsrapport. Skatterådgivning framgår 
av själva begreppet. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig till 
någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

Not 34  Transaktioner med närstående

Från intresseföretaget Chubb Malaysia Bnd Sdn har royalty erhållits om 1,0 Mkr (1,0).
Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 32. I övrigt har det inte 

förekommit några närståendetransaktioner.

Not 35  Verksamhetsrelaterade risker

Riskhanteringen i Gunnebo syftar till att identifiera, kontrollera, förebygga och 
därigenom minimera koncernens riskbild. 

Operationella och strategiska risker är i huvudsak relaterade till omvärlds-
risker, landspecifika och politiska risker samt specifika risker relaterade till 
 kunder, leverantörer, medarbetare och konkurrenter. 

Den lokala ledningen ansvarar för att utveckla strategier och identifiera 
 risker på sin lokala marknad eller ansvarsområde. Koncernens samlade risk-
analys och utbyte av relevant information säkerställs genom att  representanter 
från koncernledningen ingår i respektive sälj- eller produktbolags interna styrelse.
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Marknadsrisker
Gunnebo har en relativt stor bredd i produktutbud och kundstruktur samt har 
närvaro på ett stort antal geografiska marknader. Detta ger en god riskspridning. 
Koncernen är därigenom ej heller beroende av några få större kunder eller leve-
rantörer.

Representation på ett flertal marknader med ett brett produktsortiment 
medför att koncernen är exponerad för omvärldsrisker, såsom politiska risker  
i enskilda länder eller regioner, risker i råvarupriser samt konjunkturella risker. 
Bygg- och fastighetskonjunkturen har störst betydelse för produktområdet 
 Tillträdeskontroll, medan marknadsläget på bank- och detaljhandelsmarkna-
derna mest påverkar produktområdena Säker Förvaring, Elektronisk Säkerhet 
och Kontantautomation. 

Råvarurisker
Gunnebo är utsatt för risk vid förändringar i materialpriser. Konkurrensen på 
marknaden kan komma att begränsa möjligheten att fullt ut kompensera kost-
nadsökningar genom prishöjningar. Stål utgör den enskilt största råvarukompo-
nenten i koncernen. Dessa inköp sker på olika marknader och spänner över en 
stor mängd sorter och kvalitéer med en differentierad prisutveckling som följd.  
I syfte att kortsiktigt begränsa effekten av prisfluktuationer upphandlas en stor 
del av behovet med indexbaserade kontrakt.

Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker i elva tillverkningsenheter och består av 
en kedja av processer där avbrott eller störningar i något led, till exempel haveri 
eller arbetskonflikter, kan få konsekvenser för Gunnebos förmåga att uppfylla 
sina åtaganden gentemot kund.

Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens egendom och drifts avbrott 
genom ett omfattande program för identifiering och värdering av sådana risker. 
Programmet tillämpas vid Gunnebos samtliga produktions anläggningar och  
syftar till att förekommande risker skall förebyggas eller, om en händelse ligger 
utom Gunnebos kontroll, att konsekvenserna skall mildras. Produktionsanlägg-
ningarna besiktigas dessutom löpande av Gunnebos försäkringsgivare inom 
ramen för ett särskilt riskutvärderingssystem kallat Gunnebo Blue.

Distributionsrisker
På de marknader där Gunnebo finns närvarande med ett eget säljbolag är  
bolaget ansvarigt för marknadsföring och försäljning till kunden. På övriga 
marknader samarbetar Gunnebo med ett nätverk av agenter och distributörer. 
Deras kapacitet kan inverka på koncernens försäljning, men Gunnebo är inte 
beroende av en enskild agent eller distributör.

Produktrisker
Merparten av koncernens produkter har begränsad risk i sin användning. Samti-
digt skall noteras att en stor del av produkterna och systemen installeras för att 
stärka skyddet i säkerhetskritiska miljöer. Därmed är deras funktion och kvalitet av 
största betydelse för att säkerställa avsedd skyddsnivå.

Försäkringar
Gunnebo har tecknat ett koncerngemensamt försäkringsprogram som bland 
annat omfattar allmänt ansvar och produktansvar, egendom och avbrotts-
försäkring, transportförsäkring och förmögenhetsbrott.  Kon cernen har även 
tecknat ansvarsförsäkring för styrelsen och ledande befattningshavare.

Legala risker
Inga bolag i koncernen är part i rättegång eller annan tvist vars utgång kan 
antas få annat än en begränsad påverkan på koncernens resultat och finansiella 
ställning i sin helhet. Eventuella rättstvister och risker för rättstvister rappor-
teras till koncernstab Juridik. I förkommande fall sköts rättstvisterna av kvalifi-
cerat juridiskt ombud under koncernstab Juridiks ledning.

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

Försäljningspriser
En förändring av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och rörel-
seresultatet med cirka 50 Mkr.

Lönekostnader
En förändring av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent 
påverkar rörelseresultatet med cirka 20 Mkr.

Stålpriser
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen. Dessa inköp 
spänner över en stor mängd sorter och kvalitéer med en differen tierad prisut-
veckling som följd. En generell förändring av stålpriset med 10 procent ger en 
resultatpåverkan om cirka 30 Mkr för de därpå följande 12 månaderna.

Not 36  Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen förutom att Bernt 
 Ingman tillträdde tjänsten som ekonomi- och finansdirektör den 1 mars 2012.
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Noter – Moderbolaget

Not 37  Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag

2011 2010

Ersättningar till anställda 48,6 56,9
Inhyrd personal och underleverantörer 51,3 30,9
Fordons- och resekostnader 7,8 5,3
Av- och nedskrivningar 4,4 4,3
Övriga kostnader 11,5 19,6
Summa rörelsekostnader 123,6 117,0

Not 38  Finansiella intäkter och kostnader

2011 2010

Resultat från andelar i  koncernföretag
Utdelningar 23,8 —
Realisationsresultat — –34,0
Summa 23,8 –34,0

Ränteintäkter
Ränteintäkter, externa 3,9 0,1
Ränteintäkter,  koncern företag 11,5 21,6
Summa 15,4 21,7

Räntekostnader
Räntekostnader, externa 0,0 –4,9
Räntekostnader, koncernföretag –20,9 –43,2
Summa –20,9 –48,1

Övriga finansiella kostnader
Kursförluster –6,0 –31,5
Kostnader för kreditlöften — –0,9
Övriga finansiella kostnader –7,4 0,0
Summa –13,4 –32,4

Not 39  Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 23,7 23,4
Investeringar 0,1 0,3
Försäljningar/utrangeringar –0,6 —
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23,2 23,7

Ingående avskrivningar 7,4 3,7
Försäljningar/utrangeringar 0,0 —
Årets avskrivningar 3,7 3,7
Utgående ackumulerade avskrivningar 11,1 7,4

Utgående redovisat värde 12,1 16,3

Not 40  Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 7,0 6,8
Investeringar 3,8 0,2
Försäljningar/utrangeringar –4,5 —
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6,3 7,0

Ingående avskrivningar 6,4 5,8
Försäljningar/utrangeringar –4,5 —
Årets avskrivningar 0,7 0,6
Utgående ackumulerade avskrivningar 2,6 6,4

Utgående redovisat värde 3,7 0,6

Not 41  Aktier i dotterbolag

2011 2010

Ingående bokfört värde 1 838,2 2 101,3
Försäljningar — –263,1
Utgående bokfört värde 1 838,2 1 838,2

Specifikation av aktier  
i dotterbolag Antal aktier 

Andel av 
kapital, % 

Andel av 
röster, % 

Bokfört 
värde

Gunnebo Nordic AB 251 000 100 100 388,2
Gunnebo Treasury SA 7 200 100 100 1 233,0
Gunnebo Entrance  
Control AB 48 000 100 100 8,5
Gunnebo Perimeter 
Protection AB 5 500 100 100 1,3
Gunnebo Holding ApS 1 000 100 100 91,4
Gunnebo India Ltd 15 554 961 100 100 115,4
Gunnebo SafePay AB 1 000 100 100 0,1
Hidef Industri AB 1 000 100 100 0,1
Gunnebo Holding AB 1 000 100 100 0,1
Gunnebo Holding GmbH 1 100 100 0,1
Summa 1 838,2
 
Specifikation av aktier i dotterbolag med uppgift om organisations nummer och 
säte kan erhållas från Gunnebos huvudkontor i Göteborg.

Not 42  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011 2010

Upplupna räntor — 2,7
Förutbetalda hyror 0,8 0,6
Övriga poster 2,4 1,2
Summa 3,2 4,5
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Not 43  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011 2010

Semesterlöneskuld 3,1 3,3
Sociala avgifter 10,6 10,4
Upplupna löner 3,6 13,5
Upplupna räntor 0,0 0,1
Övriga poster 6,6 6,7
Summa 23,9 34,0

Not 44  Eventualförpliktelser

2011 2010

Borgensförbindelser avseende dotterbolag 820,3 678,1
Summa 820,3 678,1

Not 45  Operationell leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig enligt 
följande:

2012 3,3
2013 2,4
2014 2,2
2015 2,1
2016 2,1
2017 och senare 0,7
Summa 12,8

Leasingkostnaderna i moderbolaget uppgick till 3,7 Mkr (3,1).

Not 46  Kassaflödespåverkande finansnetto

2011 2010

Erhållna räntor 10,5 19,5
Betalda räntor –21,9 –49,1
Erhållna utdelningar 23,8 —
Övriga kassaflödes påverkande poster –13,4 –32,4
Summa –1,0 –62,0

Not 47  Personal

Medelantalet anställda
För  verksamhetsåret 2011 har medelantalet anställda i moderbolaget uppgått 
till 26 personer (27), varav 11 kvinnor (10).

I moderbolaget finns en kvinna i styrelsen och en kvinna i lednings gruppen.

Personalkostnader

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2011

Löner  
och andra 

ersättningar
Sociala  

kostnader

varav  
pensions-  
kostnader

Summa 28,0 20,6 9,5

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2010

Löner  
och andra 

ersättningar
Sociala  

kostnader

varav  
pensions-  
kostnader

Summa 32,1 24,8 11,3

För ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse se not 32.

Not 48  Arvode till revisorer

2011 2010

Arvode till Deloitte

Revisionsuppdrag 1,0 0,8
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,5 0,1
Skatterådgivning 0,1 0,1
Övriga tjänster — —
Summa arvode till Deloitte 1,6 1,0

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av för-
valtning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, 
stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling 
som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än upp-
dragsgivaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid ett granskningsuppdrag. Ett exempel på revisionsverksamhet som inte utgör 
revision är revisorns översiktliga granskning av en delårsrapport. Skatterådgiv-
ning framgår av själva begreppet. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte 
är hänförlig till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

Not 49  Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

Bolaget ingår i Gunnebo Treasury ABs koncernkontosystem där bolagets bevil-
jade kredit uppgår till 107,3 Mkr. Skulden vid årets utgång uppgick till 6,2 Mkr 
(8,3) och nettoredovisas i posten kortfristiga fordringar hos koncernföretag.

Not 50  Transaktioner med närstående

Av nettoomsättningen i moderbolaget avsåg 98 procent (99) koncern företag, 
medan inköpen från koncernföretag uppgick till 19 procent (8). Från intresse-
företaget Chubb Malaysia Bnd Sdn har royalty erhållits om 1,0 Mkr (1,0). 

Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 32. I övrigt har det inte 
förekommit några närståendetransaktioner.
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>> Finansiell inFormation > VinstDisPosition

Förslag till viNstdispositioN
Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:

Överkursfond 439,1
Balanserade vinstmedel 131,2
Årets resultat 97,6
Summa 667,9

Styrelsen och verkställande direktören föreslår:

att till aktieägarna utdelas 1:00 kronor per aktie* 75,9
samt att återstående belopp balanseras 592,0
Summa 667,9

*  För hos VPC registrerade ägare föreslås avstämning för utdelning ske den 2 maj 2012. Antalet 
utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen beräknas uppgå till 75 855 598.

Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 1:00 kronor per 
aktie, dvs. totalt cirka 76 miljoner kronor. Genom utdelningen kommer fritt eget kapital att 
förändras på det sätt som framgår ovan. Bolagets och koncernens ställning är god. Före-
slagen utdelning ryms mer än väl inom fritt eget kapital och är i linje med bolagets utdel-
ningspolicy. Soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen att vara 
betryggande. På grund härav, vad som framgår av förvaltningsberättelsen samt vad som  

i övrigt är känt för styrelsen, är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen  
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Av moderbolagets egna kapital vid 
balansdagen beror inget belopp på att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde 
enligt 4 Kap 14 § Årsredovisningslagen.

Göteborg den 2 mars 2012

Martin Svalstedt
Styrelseordförande

 Göran Bille Bo Dankis Björn Eriksson  Mikael Jönsson Katarina Mellström
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Bo Anders Hansson Per Borgvall Crister Carlsson
  Styrelseledamot  Verkställande direktör Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2012 
Deloitte AB

Jan Nilsson 
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de  antagits  
av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en  rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moder-
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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revisioNsberättelse
Till årsstämman i Gunnebo AB (publ)
Org nr 556438-2629

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Gunnebo AB för 
räkenskapsåret2011-01-01–2011-12-31. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34–72.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt internationella redo-
visningsstandarder IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säker-
het att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-

bolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2011 och av dess resultat och kassaflöden enligt internatio-
nella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gunnebo AB för räken-
skapsåret 2011-01-01–2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om för-
slaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören 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 de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 2 mars 2012 
Deloitte AB

Jan Nilsson
Auktoriserad revisor
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En bolagsstyrning utformad efter koncernens verksamhet är väsentlig för affärsmässiga 
framgångar och ökad lönsamhet. Under 2011 har Gunnebo arbetat med att anpassa 
styrningen av koncernen så att den på bästa sätt stöttar koncernens strategi och den 
nya organisation som fullt ut implementerades den 1 januari 2011. 

Bolagsstyrningsrapport

G

Översikt Över Bolagsstyrningen i gunneBo

Aktieägare 
Årsstämma

MODELL ÖVER BOLAGSSTYRN I NGEN I  GU N N EBO

Valberedning

Externrevisorer Styrelse
Ersättningsutskott 
Revisionsutskott

Finansutskott

Verkställande direktör 
och koncernledning

Operativa styrelser

Ledningsgrupper i affärsområden, 
säljregioner, säljbolag, Operations samt 

enheter inom Developing Businesses

Staber

Viktiga externa regelverk
  Svensk lag
  NASDAQ OMX Stockholm ABs 

Regelverk för emittenter
  Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga interna styrdokument
  Bolagsordning
  Instruktioner och arbetsordningar (styrelse, 

verkställande direktör och styrelseutskott)
  Policies och riktlinjer
  Koncernens uppförandekod och kärnvärden

unnebo AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic 
Exchange Stockholm och koncernens bolagsstyrning är 
 utöver vad som följer av svensk lag baserad på Svensk kod 

för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk 
för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organise-
rad, har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhets-
året 2011. Gunnebo följer Kodens bestämmelser i alla avseenden.

För mer information
  Svensk aktiebolagslag, www.regeringen.se 

  Nasdaq OMX Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com 

Styrning och ansvarsfördelning
God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, transparens 
mot ägarna samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens 
verksamhet för att säkerställa att den följer uppsatta mål. Styrning, 
ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo utövas främst av:

  Aktieägare
  Styrelse
  Verkställande direktör
  Koncernledning
  Operativa styrelser
  Ledningsgrupper i affärsområden, säljregioner, säljbolag, 

 Operations samt enheter inom Developing Businesses
  Stabsfunktioner

  Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler
för bolagsstyrning: www.bolagsstyrning.se 
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Aktieägare  
Vid utgången av 2011 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till  
10 196. Andelen svenskt finansiellt ägande var cirka 24 procent och 
andelen utländskt ägande uppgick till 11 procent. 12 procent av 
aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, vilket innebar att  
88 procent ägdes av juridiska personer eller av utländska fysiska 
 personer. Tabell över ägare som representerar innehav om 0,5 procent 
eller mer av aktiekapitalet samt ytterligare information om Gunnebos 
ägare finns under avsnittet ”Gunnebo-aktien” på sidorna 92–93.

Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och i förekommande 
fall vid eventuell extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta 
beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift eller 
annan framställning av aktieboken och som har anmält sitt delta-
gande till stämman inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta i 
stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att 
närvara personligen ges möjlighet att företrädas genom ombud.

Den aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på bolagsstämma 
skall lämna förslaget till styrelsens ordförande genom att skicka ett 
e-mail till info@gunnebo.com alternativt per post, se adress till 
 Gunnebo AB på omslaget till denna årsredovisning.

Årsstämman 2011
Årsstämman 2011 avhölls den 28 april på Chalmers kårhus i 
 Göteborg. Vid stämman deltog 60 aktieägare, vilka tillsammans 
representerade 59,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Martin Svalstedt, 
Göran Bille, Bo Dankis, Björn Eriksson, Mikael Jönsson samt Katarina 
Mellström. Årsstämman omvalde även Martin Svalstedt till 
 styrelsens ordförande. Utöver beslut i ordinarie frågor beslutade 
 årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare, införande av aktierelaterat incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner samt ändring av bolags-
ordningen. Årsstämman beslutade att lämna utdelning om 0:50 kr  
till aktieägarna.

Årsstämman 2012
Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo kommer att hållas på 
Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5 i Göteborg torsdagen den 26 april 
2012. Mer information om årsstämman finns på sista uppslaget i 
denna årsredovisning samt publiceras på www.gunnebogroup.com.

Valberedning 
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till 
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamö-
ter (antal, namn respektive ordförande), styrelsearvoden, ersättning 
för utskottsarbete, revisorsarvode samt procedur för utseende av 
valberedning, samt i förekommande fall val av revisor. Vid årsstäm-
man 2011 beslöts att Gunnebos valberedning fram till årsstämman 
2012 skall bestå av en representant för vardera av de tre största 
aktieägarna per den 30 september 2011 samt styrelsens ordförande.

Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning 
inför årsstämman 2012: Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB; 
 Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB; Ricard Wennerklint,  
If  Skadeförsäkrings AB och Martin Svalstedt, styrelsens ordförande 
och  sammankallande. Ordförande i valberedningen är Dan Sten Olsson.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga ledamöter obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare är 
 Nils-Olov Jönsson och Ricard Wennerklint oberoende i förhållande till 
bolagets största ägare. Valberedningen representerade vid tredje 
kvartalets utgång 57 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår inte från 
 bolaget till medlemmarna. Valberedningen har fram till denna års-
redovisnings framläggande haft ett möte. 

För att kontakta Valberedningen, skicka e-post till  
info@gunnebo.com alternativt per post, se adress till Gunnebo AB  
på omslaget till denna årsredovisning.

Styrelse 
Styrelsens övergripande uppdrag är att förvalta aktieägarnas intres-
sen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna 
bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att 
 styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst 
två suppleanter.

Årsstämman 2011 beslöt att Gunnebos styrelse för tiden intill års-
stämman 2012 skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga supp-
leanter. Därutöver har Gunnebos svenska fackliga organisationer rätt 
att utse två ordinarie ledamöter som har varsin suppleant. 

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Ingen av Gunnebos 
ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Koncernens verkstäl-
lande direktör och koncernchef respektive ekonomi- och finansdirek-
tören deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som 
sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare  
vid behov.
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Styrelseledamöternas oberoende
Enligt Koden skall majoriteten av de årsstämmovalda styrelseleda-
möterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. 
Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, obero-
ende i förhållande bolaget, bolagsledningen och bolagets större 
aktieägare, samt förtroendeuppdrag framgår av tabellen på sidan 79.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden 
och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen 
vid det konstituerande styrelsesammanträdet och av den nu gäl-
lande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha minst fem ordinarie 
sammanträden mellan varje årsstämma samt vad som ska behandlas 
vid respektive sammanträde. Av arbetsordningen framgår även 
arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, utskott 
och den verkställande direktören.

Styrelsens uppgift är bland annat att fastställa strategier, affärs-
planer, verksamhetsmål samt delårsrapporter och bokslutskommuni-
kéer. Vidare ankommer det på styrelsen att besluta om betydande 
förändringar i Gunnebos organisation och verksamhet samt löpande
utvärdera den verkställande direktörens arbete.

Sammanträdesrapport
Styrelsen har under 2011 haft tio ordinarie samt två extra protokoll-
förda sammanträden. Under dessa möten har VD-rapporter, bokslut 
för avslutade perioder, budget 2011 och 2012, delårs- och årsrappor-
ter, finansrapporter, avrapportering från utskott och valberedning 
samt årsstämmoärenden behandlats. Därutöver har bland annat 
 följande ärenden avhandlats:

  Uppföljning av åtgärdsprogrammet Get It Right
  Strategiska frågor
  Investeringsfrågor
  Ny finansiering
  Avyttring av Perimeter Protection
  Företagsförvärv
  Investeringar i Kina och Indien
  Styrelseutvärdering
  VD-utvärdering
  Arbetsordningar

Under året har ingen av styrelsens ledamöter reserverat sig mot 
något beslutsärende.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en enkät, vars resultat 
ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet. 
 Utvärderingen innefattar bland annat frågor kring styrelsens 
samman sättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskotten samt 
hur väl styrelseordföranden och styrelsen fullföljer sina huvud-
uppgifter enligt Koden.

Ordförande
Vid årsstämman den 28 april 2011 omvaldes Martin Svalstedt till 
 styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att säker-
ställa att styrelsens arbete bedrivs på ett effektivt sätt. Det innebär 
bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt
att följa verksamhetens utveckling och se till att övriga ledamöter 
fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet 
skall kunna utövas med bibehållen kvalitet och i enlighet med till-
lämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa
ledningen av bolaget.

Verkställande direktör 
Per Borgvall är Gunnebos verkställande direktör och leder verksam-
heten i enlighet med den arbetsordning som styrelsen har antagit. 
Verkställande direktören ansvarar även för att styrelsen erhåller 
information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid 
styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden 
informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och 
utveckling.

Under 2011 har den verkställande direktörens arbete fokuserats på 
att genomföra den strategi som utarbetades och implementerades 
under 2010. Detta har bland annat medfört en ny organisation och 
från första kvartalet 2011 också en förändrad extern rapporterings-
struktur. Förändringarna genomfördes för att få en organisation som 
stöttar den nya strategin och ger ett ökat fokus på affären. Under 
året har den verkställande direktören även tagit fram en förvärvs-
strategi samt genomfört en rad aktiviteter som stöttar tillväxten av 
koncernens affärer utanför Europa.  

Koncernledning
Implementationen av den nya strategin har medfört att samman-
sättningen av Gunnebos Koncernledning förändrats tre gånger under 
året. Alla förändringar som gjorts har kommunicerats via pressmed-
delande och finns att läsa på www.gunnebogroup.com. Koncern-
ledningen som presenteras på sidorna 84–85 i denna årsredovisning 
gäller från den 1 mars 2012 och utgörs av den verkställande direktören, 
direktörerna för affärsområdena, regionerna EMEA och Americas, 
Operations samt ekonomi- och finans direktören. 
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Koncernledningens uppgift är att fastställa, genomföra och följa 
upp strategier och riktlinjer för koncernens verksamhet efter beslut 
från styrelsen. Detta säkerställs genom att direktörerna för såväl 
affärsområdena och regionerna som för operations finns represente-
rade i Koncernledningen.

Arbetet i Koncernledningen har under 2011 bland annat fokuserats 
på att genomföra den uppsatta strategin, avyttringen av Perimeter 
Protection, företagsförvärv, affärsutveckling, inköpsbesparingar 
samt att utarbeta Gunnebos nya service-erbjudande.  Det ankommer 
även på koncernledningen att löpande bedöma och besluta om de 
offerter som Gunnebo lämnar på större affärer.

Ny organisation
 För att stötta den nya strategin och bidra till ett ökat fokus på affären 
införde Gunnebo en ny organisation från 1 januari 2011. Organisatio-
nen bygger på de fyra affärsområdena Bank Security & Cash Handling, 
Secure Storage, Global Services och Entrance Control; tre sälj regioner 
– EMEA (Europe, Middle East and Africa), Americas och Asia Pacific 
vilka samlar koncernens 31 säljbolag; Operations som ansvarar för 
produktion, inköp, logistik, kvalitet, miljö och FoU samt Developing 
Businesses (SafePay, Gateway samt det i september avyttrade 
 Perimeter Protection).

Den nya organisationen utgör även koncernens operativa rappor-
teringsstruktur från den 1 januari 2011. 

Operativ ledning
Gunnebos operativa verksamhet består av fyra affärsområden  
(Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och 
Entrance Control), Operations, två ledningsgrupper inom Developing 
Businesses (den tredje, Perimeter Protection, avyttrades under året) 
samt 31 säljbolag som är uppdelade i regionerna EMEA, Americas 
och Asia Pacific. 

Operativa styrelser 
Varje region, säljbolag, affärsområde, Operations samt verksamheter 
inom Developing Businesses har en operativ styrelse. Dessa ansvarar 
för att styra respektive verksamhet, och är de organ under Koncern-
ledningen som ansvarar för den operativa styrningen av koncernen. 
Verkställande direktören, direktörerna för affärsområdena, region-
direktörerna samt direktören för Operations delar på ordförande-
skapet i de operativa styrelserna. Övriga medlemmar i de operativa 
styrelserna består av representanter från enheternas respektive 
 ledningsgrupper.

Även i de operativa styrelserna har det under året varit fokus på 
att genomföra den gemensamma strategin samt att anpassa verk-
samheten efter den nya organisationen. Därutöver har de arbetat 
med uppföljning av iakttagelser som noterats vid interna och 
externa revisioner.

Ledningsgrupper i affärsområden, säljregioner, säljbolag, 
Operations samt enheter inom Developing Businesses 
Ledningsgrupperna i affärsområdena, säljregionerna, säljbolagen, 
Operations och inom Developing Businesses ansvarar för ledningen 
av den dagliga verksamheten. Ledningsgrupperna består av de tre till 
fem viktigaste funktionscheferna samt chefen för respektive affärs-
område, land eller Operations.

Stabsfunktioner
På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för samordning  
av Operations (forskning och utveckling, produktion, miljö, kvalitet, 
logistik och inköp), finans, koncernredovisning, business control, 
 juridik, IT, personal, kommunikation och investerarrelationer.

Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncern-
övergripande strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive 
ansvarsområden samt för att bistå och vidareutveckla organisatio-
nen utifrån sina respektive kompetenser. 

Utskott 
Styrelsen i Gunnebo har under 2011 haft tre utskott: ersättnings-
utskottet, revisionsutskottet och finansutskottet. Representanter  
till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har till uppgift att bland annat bereda frågor 
som rör Koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering 
och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av Koncernled-
ningen och koncernens personal- och informationsdirektör. Ersätt-
ningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har anta-
git. Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.

Efter årsstämman den 28 april 2011 har utskottet utgjorts av 
 Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille. Samt-
liga medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Ersättningsutskottet har 
under 2011 haft två möten. Under året har bland annat frågor kring 
prestationskrav, bonusmodeller och incitamentsprogrammet för 
ledande befattningshavare diskuterats.

Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabell på 
sidan 79.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse 
och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. 
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska och övervaka 
koncernens finansiella rapportering, externa redovisning, interna 
kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finan-
siella risker.
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I samband med årsstämman 2011 antogs en andra del i det ”rull-
lande” incitamentsprogrammet (Incitamentsprogram 2011/2015).  
49 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen 
erbjöds att teckna totalt 575 000 optioner. Optionerna har mark-
nadsvärderats externt enligt Black & Scholes och priset per option 
fastställdes till 6:30 kronor. En option ger rätt att teckna en aktie i 
Gunnebo AB för 44:20 kronor under vissa bestämda perioder under 
åren 2014–2015.

Eftersom deltagarna inom ramen för ovanstående incitaments-
program har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till mark-
nadspris, bedöms programmen varken medföra redovisningsmässiga 
lönekostnader eller motsvarande kostnader enligt IFRS 2 för koncer-
nen. Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid komma att 
utgå i vissa länder.

Extern revision
Gunnebos revisorer väljs av årsstämman. Nuvarande val av revisorer 
gjordes 2008 och gäller till och med årsstämman 2012. Vid årsstäm-
man 2008 valdes Deloitte till revisionsbolag med huvudansvarig revi-
sor Jan Nilsson. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet och 
styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter 
bistår Deloitte med råd givnings- och utredningsuppdrag. Utförda 
uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter 
om ersättningar till revisorer återfinns i not 33.

styrelsens rapport oM intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebo-
lagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Gunnebo AB tillämpar 
och följer kraven för intern styrning och kontroll enligt svensk lag-
stiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden”. 
Rapporten är därmed begränsad till en beskrivning av hur intern 
 kontroll avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
Här följer en beskrivning över de viktigaste inslagen i Gunnebos 
 system för intern kontroll i samband med den finansiella rapporte-
ringen. Den interna styrnings- och kontrollprocessen involverar 
 styrelse, revisionsutskott, verkställande direktören, den exekutiva 
ledningsgruppen, staber, operativa styrelser samt övrig personal. 
Processen syftar till att säkerställa att koncernens mål uppnås avse-
ende ändamålsenliga och effektiva processer, att ge en rimlig försäk-
ran om tillförlitlighet i den externa finansiella rapporteringen i form 
av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och 
att den är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redo-
visningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Efter årsstämman den 28 april 2011 har utskottet utgjorts av  
Bo Dankis (ordförande), Katarina Mellström och Björn Eriksson. 
 Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhål-
lande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. 
Utskottet har under året haft tre möten och revisorerna har deltagit 
vid samtliga. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett styrelsesam-
manträde för redovisning av sin granskning. Under året har bland 
annat frågor kring års- och kvartalsbokslut, revisorernas granskning, 
riskhantering samt intern kontroll diskuterats. Medlemmarnas 
 närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabell på sidan 79.

Finansutskott
Finansutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden av 
väsentlig karaktär inom det finansiella området i frågor avseende 
bolagets finansiering, finanspolicy, hantering av finansiella risker med 
mera. Utskottets skriftliga arbetsordning fastställs årligen av styrelsen. 

Under 2011 har utskottet utgjorts av Mikael Jönsson (ordförande) 
och Martin Svalstedt. Båda medlemmar av finansutskottet är obero-
ende i förhållande till bolaget och bolags ledningen, dock ej till bola-
gets större aktieägare. Utskottet har under året haft två möten. 
Under året har bland annat frågor kring ny finansiering och koncer-
nens finanspolicy behandlats. Medlemmarnas närvaro vid utskotts-
möten redovisas i tabell på sidan 79.

Finansiell rapportering
Varje affärsområde, säljregion, säljbolag, Operations samt verksam-
het inom Developing Businesses rapporterar sitt ekonomiska utfall 
varje månad. Större säljbolag rapporterar även vissa nyckeltal vecko-
vis. Rapporterna sammanställs av stabsfunktionerna inom finans, 
koncernredovisning och business control på Gunnebo AB och ligger 
till grund för vidare analyser och kvartalsrapporteringar till aktie-
ägare och aktiemarknaden. 

Incitamentsprogram 
Vid årsstämman 2010 antogs en första del i ett ”rullande” incita-
mentsprogram bestående av teckningsoptioner (Incitamentspro-
gram 2010/2014). 46 ledande befattningshavare och andra nyckel-
personer i koncernen erbjöds att teckna totalt 550 000 optioner. 
Optionerna har marknadsvärderats externt enligt Black & Scholes 
och priset per option fastställdes till 3:30 kronor. En option ger rätt 
att teckna en aktie i Gunnebo AB för 32:00 kronor under vissa 
bestämda perioder under åren 2013–2014.
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Kontrollmiljö
Gunnebos kontrollmiljö baseras på och styrs utifrån principerna 
 fastställda i koncernens kärnvärden och uppförandekod vilka är 
kopplade till strategi, affärsplaner och verksamhetsmål. Grundprinci-
per som betonar den kultur, värderingar och den etik som styrelsen, 
revisionsutskottet, verkställande direktören och koncernledningen 
kommunicerar och verkar utifrån. Här ingår också koncernens poli-
cies och riktlinjer inom en rad områden som till exempel delegering 
av befogenheter från ledning till personal. Grundläggande är även 
den koncernövergripande bolagsstyrningsmodell som beskrivs på 
sidorna 8–9.

Riskbedömning 
Riskbedömning är en integrerad del av koncernens verksamhet, från 
strategiprocessen till budget, finansiella prognoser, implementation 
och uppföljning. Detta kombineras också med annan information 
som kan påverka riskerna som till exempel större förändringar i orga-
nisation, ledande befattningar, system eller i nyetablerad verksam-
het och förvärv. De risker som identifieras hanteras genom koncer-
nens kontrollstrukturer och följs upp löpande med syfte att 
imple mentera åtgärder, identifiera och utvärdera processer samt 
säkerställa god kvalité av den finansiella rapporteringen. Mer infor-
mation om koncernens risker finns i avsnittet ”Risk- och känslighets-
analys” (sidorna 88–91) samt i not 3, Finansiell riskhantering och 
finansiella instrument.  

styrelseledaMÖternas närvarostatistik och oBeroende 2011
Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda Invald Styrelse möten

Ersättnings- 
utskott

Revisions  -
utskott Finansutskott

bolaget och 
bolagsledningen

bolagets större
aktieägare Totalt arvode, kr

Martin Svalstedt 2003 12 (O) 2 (O) 2 (L) Ja Nej 425 000
Göran Bille 2008 12 (L) 2 (L) Ja Ja 252 500
Bo Dankis 2006 11 (L) 3 (O) Ja Ja 262 500
Björn Eriksson 2006 11 (L) 3 (L) Ja Ja 240 000
Mikael Jönsson 2000 12 (L) 2 (L) 2 (O) Ja Nej 267 500
Katarina Mellström 2010 12 (L) 3 (L) Ja Ja 252 500

Arbetstagarrepresentanter

Crister Carlsson* 2010 11  (S/L) 38 700
Christer Grimståhl** 2010 2 (L) 9 675
Bo-Anders Hansson*** 1999 7 (L) 38 700
Antal möten: 12 2 3 2 Summa:  1 796 750****

* Suppleant fram till årsstämman i april, därefter ledamot **Anställd i det avyttrade Troax, lämnade uppdraget i februari 2011  ***Anställd i det avyttrade Perimeter Protection, 
lämnade uppdraget i september månad. Var fram till dess frånvarande vid tre möten. **** Den totalt utbetalade summan 1 796 750 kronor inkluderar även utbetalt arvode om  
9 675 kronor till den tidigare arbetstagarrepresentanten Bengt Håkansson avseende verksamhetsåret 2010. Han har dock inte varit med i styrelsen under 2011.

O=Ordförande   L=Ledamot   S=Suppleant

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter utförs på olika nivåer inom Gunnebo. Koncern-
ledningen har det yttersta ansvaret för att kontroller implementeras 
och utförs på såväl en övergripande som detaljerad verksamhets-
nivå. Detta sker genom löpande styrning och kontroll av bokföring 
och finansiell rapportering som utförs av ekonomifunktionerna i de 
lokala bolagen, affärsområden och på stabsfunktionerna för ekonomi 
och finans i samband med rapportering och konsolidering. Controller-
nätverket i de olika organisatoriska enheterna utför detaljerade eko-
nomiska analyser av resultat, nyckeltal, kapitalbindning, trender samt 
uppföljning mot budget och prognoser. Därutöver kan ytter ligare för-
djupade analyser utföras vid behov.

Koncernens risker beträffande den ekonomiska rapporteringen 
 ligger i risken för att materiella fel kan uppkomma i redovisningen  
av bolagets finansiella ställning och resultat. Bolagets redovisnings-
instruktioner samt etablerade uppföljningsrutiner syftar till att 
 minimera dessa risker. 

Information och kommunikation
Gunnebos externa och interna information och kommunikation i 
form av rapportering till olika myndigheter, finansiell rapportering 
samt information till styrelse och anställda sker enligt omvärldens 
krav, koncernens interna styrdokument och Kommunikationspolicyn.
Detta innebär bland annat att all extern och intern information och 
kommunikation ska vara ändamålsenlig, aktuell och korrekt samt att 
den ska finnas tillgänglig för målgrupperna i rätt tid.
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>> Bolagsstyrning > styrElsEns raPPort oM intErn Kontroll

Intern information
Interna styrdokument och riktlinjer angående den finansiella rappor-
teringen finns tillgängliga för berörd personal på Gunnebos intranät 
och kommuniceras även genom möten och andra kanaler. Intranätet 
innehåller policies, riktlinjer och särskilda instruktioner avseende 
finansiell rapportering, intern kontroll, boksluts-, budget och prog-
nosarbete.

Gunnebos Training Centre (GTC) är ett verktyg som används för 
utbildning och för att underlätta kommunikation av till exempel 
 koncernens vision, mål och strategi samt etiska dilemman kopplade 
till Uppförandekod och Kärnvärde.

Styrelsen får regelbunden återrapportering avseende finansiella 
rapporter och resultatutveckling, analyser och kommentarer till 
utfall, planer och prognoser. De får också återapportering från revi-
sionsutskottsmöten där revisorer avrapporterar resultatet av utförda 
revisioner. Därutöver finns det också olika interna mötesforum som 
till exempel International Management Conference (IMC) och interna 
styrelser som också inkluderar uppföljning av finansiell information 
och andra viktiga interna ärenden enligt fastlagd agenda.

Extern information
Löpande information om koncernens verksamhet kommuniceras till 
externa intressenter på  Gunnebos hemsida. Där återfinns publikatio-
ner, kvartalsrapporter och annan finansiell information, pressrelea-
ser, samt uppgifter om Gunnebos organisation och produkter. Denna 
informationsgivning kompletteras även genom möten med investe-
rare och analytiker vilka loggas i en intern databas.

Uppföljning
Regelbunden uppföljning och rapportering av verksamheten sker  
på olika nivåer från styrelse, revisions- och finansutskott, VD, Kon-
cernledning, koncernstab ekonomi- och finans samt i de operativa 
styrelserna. Uppföljning av koncernbolagen inbegriper månads- och 
kvartals uppföljning av utfall mot budget och prognos, resultat från 
revisioner med mera. Därutöver sker också uppföljning av särskilda 
insatser som till exempel aktiviteter kopplade till implementationen 
av den nya strategin, förvärv och avyttringar. 

Koncernens internkontrollfunktion är en integrerad del av koncern-
stab ekonomi- och finans. 

Gunnebo har idag inte inrättat en särskild internrevisionsfunktion. 
Styrelsen, som årligen utvärderar behovet därav, har bedömt att 
befintliga strukturer för uppföljning, kontroll och utvärdering ger ett 
tillfredställande underlag. För vissa specialgranskningar kan externa 
insatser göras. 

För information om hur kommunikationen och uppföljningen av 
koncernens finansiella rapportering sker externt se avsnittet ”Infor-
mation till Kapitalmarknaden” på sidorna 86–87.
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Till årsstämman i Gunnebo AB  
Org nr 556438-2629

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
räkenskapsåret 2011-01-01–2011-12-31, som ingår i den tryckta 
 versionen av detta dokument på sidorna 74–80, och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning 
och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har till-
räcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade 

genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att 
dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

revisors yttrande  
oM Bolagsstyrningsrapporten

Göteborg den 2 mars 2012
Deloitte AB 

Jan Nilsson 
Auktoriserad revisor
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Martin svalstedt
Styrelseordförande
Invald år: 2003, ordförande sedan 2008
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Stena 
Adactum AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande 
finansiella befattningar inom Stora och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ballingslöv 
International AB, Envac AB, Mediatec AB och  
Stena Renewable AB, ledamot i Gislaved Folie AB 
och Stena Adactum AB
Aktieinnehav: 163 802 (varav 53 802 
i kapitalförsäkring)
Teckningsoptioner: —

gÖran Bille
Styrelseledamot
Invald år: 2008
Född år: 1955
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef 
AB Lindex
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Ett flertal ledande 
 befattningar inom H&M, bland annat VD för  
H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, 
 divisionschef för H&M dam
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i 
Barnas Hus Nordic A/S, ledamot i Synsam  
Nordic AB 
Aktieinnehav: 16 666 (via kapitalförsäkring)
Teckningsoptioner: —

Bo dankis
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseproffs 
och egenföretagare
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: VD och företagsledare 
inom Forsheda AB, ABB, Assa Abloy AB och  
Perstorp-gruppen
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Sveriges 
Exportråd, IV Produkt, Cleanergy, Gadelius 
 Gruppen Tokyo och Sweden-Japan Foundation
Aktieinnehav: 8 666 (varav 2 000 i kapital-
försäkring)
Teckningsoptioner: —

BjÖrn eriksson
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Regeringens 
 samordnare mot idrottsrelaterat våld
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Landshövding, 
 rikspolischef, generaldirektör Generaltull styrelsen, 
president Interpol och World Customs  
Organization (WCO) samt ledande befattningar 
inom Finans departementet
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Årets 
Nybyggare, ED Bygger Drömmar, Yump Academy 
för invandrare, Stiftelsen Medevis Framtid, 
 Stiftelsen Sveriges Modernaste Myndighet, 
 Wilhelm Stenhammars Stiftelse samt Göta 
 VindInvest. Ledamot i bland annat SE-Bankens 
samhälls ekonomiska Råd, Riksidrottsstyrelsen, 
Vätternrundan, SAABs Advisory Board for Civil 
Production samt Internationella Skidskytte-
förbundets utvecklingsråd.
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: —

Mikael jÖnsson
Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Vätterledens 
Invest AB
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande 
befattningar inom Vätterledens Invest AB 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lids 
Industri AB, ledamot i AB Trätälja, Vätterledens 
Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs  
bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB
Aktieinnehav: 153 333
Teckningsoptioner: —

katarina MellstrÖM
Styrelseledamot
Invald år: 2010
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD Ciber AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: VD och landschef 
för Fujitsu Services AB Sverige, VD och 
 koncernchef Mandator, flera ledande  
positioner inom Ericsson AB 
Övriga styrelseuppdrag: Matrisen, 
 Dataföreningen Certifiering och Proffice AB
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: —

crister carlsson
Arbetstagarrepresentant för Unionen
Invald år: 2010
Född år: 1965
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Elteknisk utbildning
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: —

Bo anders hansson*
Arbetstagarrepresentant för Unionen
Invald år: 1999
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner —

* Anställd i det avyttrade Perimeter Protection, 
lämnade uppdraget i september månad.  
Var fram till dess frånvarande vid tre möten.
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per Borgvall
VD och Koncernchef
Anställd år: 2009
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers 1982
Professionell bakgrund: VD och koncernchef 
AB Fagerhult, affärsområdeschef Indoor  
Climate Division på brittiska IMI Plc,  
VD Tour & Andersson AB och Uponor AB.
Styrelseuppdrag: Nederman Holding AB
Aktieinnehav: 130 000 (varav 98 000 
i kapitalförsäkring)
Teckningsoptioner: 60 000

anna alMlÖf
SVP Global Services
Anställd år: 2011
Född år: 1967
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom HHS och Executive MBA, 
Instituto de Empresa, Madrid
Professionell bakgrund: Director of Product 
Management, Ericsson Global Services samt andra 
ledande befattningar inom försäljning och service 
inom Ericsson AB och Unisys i Sverige och utlandet.
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: 5 000

Morten andreasen
SVP Region EMEA (Europe, Middle East and Africa)
Anställd år: 2012 (tillträdde 16 januari)
Född år: 1958
Medborgarskap: Danskt
Utbildning: Civilekonom, IMD (PED)
Professionell bakgrund: Chef för Munters division 
Moisture Control Services (MCS), SVP Lufthansa 
Service Gesellschaft och VD Top Flight Catering.
Styrelseuppdrag: Kosan Crisplant A/S
Aktieinnehav: 5 000
Teckningsoptioner: —

christian guillou
SVP Business Area Bank Security & Cash Handling, 
SVP Business Area Secure Storage
Anställd år: 2008
Född år: 1967
Medborgarskap: Franskt
Utbildning: ESLSCA, IMD (marknadsföring), 
INSEAD (strategi och ledarskap)
Professionell bakgrund: Ledande befattningar 
inom Franciaflex, BPB Placo och Pergo.
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 7 941
Teckningsoptioner: 20 000

roBert herMans
SVP Business Area Entrance Control
Anställd år: 1996
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet 
och MBA HHS
Professionell bakgrund: Landschef Gunnebo 
Sydafrika, Chef Gunnebo Lifting, VD Cargo  
Control Systems (Sydafrika) samt andra ledande 
befattningar inom marknadsföring och försäljning 
i Gunnebo Industrier-koncernen.
Styrelseuppdrag: Tsarmedia AB och 
Satpack Travel, Sydafrika
Aktieinnehav: 2 000
Teckningsoptioner: 20 000

Bernt ingMan*
Ekonomi- och finansdirektör
Anställd år: 2012 (tf)
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: INSEAD/CEDEP (Frankrike), 
 Civil ekonom Uppsala universitet
Professionell bakgrund: Ekonomi- och finans-
direktör Husqvarna AB och Munters AB.  
Vice VD Interscan-koncernen samt ledande 
befattningar inom ekonomi och administration  
inom Metric- koncernen, Carlor Vanadis AB och 
 Celpap  International AB. 
Styrelseuppdrag: Ordförande i Schneidler-
företagen AB, ledamot i G & L Beijer AB
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: —

*Ersatte Fredrik Östman den 1 mars 2012

koncernledning
BjÖrn nergÅrd
SVP Operations
Anställd år: 2011
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fil. kand. i ekonomi och beteende-
vetenskap
Professionell bakgrund: Många års erfarenhet 
av att leda förändringsarbete i producerande 
 verksamheter från bland annat Cardo Group och 
Plc. Forsheda. 
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: —
Teckningsoptioner: —

toMas WängBerg
SVP Business Development, SVP Region Americas
Anställd år: 2009
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Sjöingenjör, Chalmers 1981 
Professionell bakgrund: VD och koncernchef 
ABS Group, AB Pharmadule, ABB Carbon AB, 
ledande positioner inom marknadsföring, 
 försäljning och produktion inom ABB-koncernen.
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 2 850
Teckningsoptioner: 40 000
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>> KapitalmarKnad > inFOrmatiOn till KapitalmarKnadEn

unnebos målsättning är att förse marknaden med öppen, 
konsekvent och transparent finansiell information. All 
extern och intern kommunikation ska vara rättvisande och 

ändamålsenlig. Aktuell information ska finnas tillgänglig för samtliga 
intressenter samtidigt och på utlovad tid.

Kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter, 
finansiell rapportering samt information till anställda sker enligt 
omvärldens regelverk och krav, koncernens interna styrdokument 
samt IR- och kommunikationspolicies. 

Informationskanaler
På Gunnebo ABs webbplats, www.gunnebogroup.com, återfinns 
publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt upp-
gifter om  Gunnebos organisation och erbjudanden. 

Aktieägare tillfrågas om vilken information de efterfrågar från 
bolaget och gör således ett aktivt val för att få önskad information. 
De informationskanaler som aktieägare erbjuds är, förutom delårs-
rapporter och årsredovisning, kundtidningen Global. Aktieägare har 
även möjlighet att delta på Gunnebos årsstämma.

Frågor kan ställas direkt till info@gunnebo.com eller lämnas på 
telefon 010-209 50 00. Det är också möjligt att beställa tryckta års-
redovisningar och delårsrapporter från koncernens huvudkontor på 
telefon 010-209 50 00, från hemsidan eller via e -postadressen ovan.

Årsstämma
Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 26 april 2012 klockan 
16:00 på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5 i Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste den 20 april 2012 
vara införd i aktieboken som förs av Euroclear AB samt senast den  
20 april klockan 16:00 ha anmält sitt deltagande till stämman, 
antingen via www.gunnebogroup.com eller till adress Gunnebo AB, 
Box 5181, 402 26 Göteborg, eller per fax 010-209 50 10, eller telefon 
010-209 50 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste,  
för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 20 april 2012 ha 
omregistrerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen och den verkställande direktören (VD) föreslår årsstämman 
att utdelningen för 2011 blir 1:00 (0:50) kronor.

IR-policy
Målet med Gunnebos IR -verksamhet är att genom kommunikations-
aktiviteter bidra till att ge alla intressenter en så rättvisande bild av 
koncernens verksamhet och finansiella resultat som möjligt.

Förtroendefulla kontakter med marknaden förutsätter ett väl  
fungerande internt rapportsystem som ger snabb och exakt rappor-
tering från alla koncernens verksamheter.

Gunnebo håller viktig finansiell information hemlig tills den, sam-
tidigt och konsekvent, offentliggörs till aktiemarknaden och till OMX 
Nordic/Stockholmsbörsen.

All extern finansiell information om Gunnebo hanteras centralt. 
Finansiella rapporter distribueras av koncernens Informations-
avdelning och kommenteras av VD, Ekonomi - och finansdirektören 
och Informationsdirektören. Någon av dessa personer är alltid till-
gänglig.

Förtroende för Gunnebo- aktien bygger på efterlevnad av OMX 
Nordics/Stockholmsbörsens regler för noterade bolag och på 
 Gunnebos förmåga och vilja att tillhandahålla tydlig och omfattande 
information.

Aktiviteter 2011
Gunnebo har under 2011 genomfört cirka 35 enskilda analytikermöten 
samt road shows till Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, London och 
Kunshan, Kina. Därutöver har bolaget deltagit vid sex seminarier, 
frukost , lunch  eller middagsmöten och tre aktiesparträffar samt 
medverkat med föredrag vid Aktiespararnas Stora Aktie-  och 
 Fonddag i Göteborg.

Efter varje delårsrapport arrangerar Gunnebo en telefonkonferens 
med 20–30 deltagare per tillfälle. Konferensen spelas in och finns till-
gänglig via hemsidan under en månad efter rapporttillfället.

Gunnebo strävar efter att ge alla intressenter en så rättvisande bild av koncernens verksamhet och  
finansiella  resultat som möjligt. Mot ägare och aktiemarknaden är målsättningen att tillhandahålla  
information som stöttar aktörerna i arbetet med att värdera Gunnebos verksamhet.

INFORMATION TILL KAPITALMARKNADEN

G
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Finansiella mål
Gunnebos finansiella mål har varit oförändrade sedan 2005.
  Gunnebo ska långsiktigt uppnå en avkastning på sysselsatt kapital 

på minst 15 procent och en rörelsemarginal på minst 7 procent.
  Koncernen ska nå en organisk tillväxt på minst 5 procent. 
  Soliditeten ska ej understiga 30 procent.

Med dagens kapitalstruktur motsvarar en rörelsemarginal på  
7 procent en avkastning på sysselsatt kapital på cirka 15 procent.

Koncernens kapitalstruktur
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som 
inte understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 45 
procent. Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på 
det sysselsatta kapitalet ska uppgå till minst 15 procent. För år 2011 
uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 13,5 procent.

Gunnebos upplåning sker i huvudsak utan ställande av säkerhet. 
Upplåningen begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen  
i form av så kallade covenants. Dessa utgörs främst av de finansiella 
nyckeltalen räntetäckningsgrad och nettolåneskuld/EBITDA. Med 
hänsyn till den nya finansieringen och gällande villkor i låneavtalen 
uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till drygt 1 075 Mkr vid  
årets slut.

Utdelningspolitik och föreslagen utdelning
Styrelsens förslag till utdelning ska beakta Gunnebos långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. 
Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 
30–40 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2011 före-
slås bli 1:00 kronor.
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2012-04-26
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2012-07-20
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om en internationell koncern är Gunnebo exponerat för såväl 
verksamhetsrelaterade som finansiella risker. 

Verksamhetsrelaterade risker innefattar främst strategiska 
och operationella risker, som bland annat omvärldsrisker, råvaru-
risker, produktrisker och legala risker. De finansiella riskerna är främst 
kopplade till förändringar i räntenivåer och valutakurser samt refi-
nansierings- och motpartsrisker. Riskhanteringen i Gunnebo syftar  
till att identifiera, kontrollera, förebygga och därigenom minimera 
koncernens riskbild. 

Ledningsgrupperna i koncernens affärsområden och säljbolag 
ansvarar för att utveckla strategier och identifiera risker på sin mark-
nad eller inom sitt ansvarsområde. Genom att representanter från 
Koncernledningen ingår i alla interna styrelser säkerställs att relevant 
information sammanställs och analyseras. 

Verksamhetsrelaterade risker 
Operationella och strategiska risker är i huvudsak relaterade till 
omvärldsrisker, landspecifika och politiska risker samt specifika risker 
avseende kunder, leverantörer, medarbetare och konkurrenter. 

Marknadsrisker 
Gunnebo har en relativt stor bredd i produktutbud och kundstruktur 
samt har närvaro på ett stort antal geografiska marknader, vilket ger 
en god riskspridning. Koncernen är inte heller beroende av några få 
stora kunder eller leverantörer. Representation på ett flertal markna-
der med ett brett produktsortiment medför dock att koncernen är 
exponerad för omvärldsrisker, som politiska risker i enskilda länder 
eller regioner, risker i råvarupriser samt konjunkturella risker. Banker 
utgör idag koncernens enskilt största kundgrupp. Säkerhetsmarkna-
den inom banksektorn har dock visat sig vara relativt okänslig för 
konjunkturnedgångar. 

Affärsområdet Entrance Control påverkas av byggsektorn, som är 
känslig för svängningar i konjunkturen. 

Efterfrågan på Gunnebos produkter, system och tjänster påverkas 
även av förändringar i kundernas investeringsplaner. Kundernas 
investeringsmönster kan förändras väsentligt om den ekonomiska 
situationen i ett land, bransch eller region förändras. Även politiska 
beslut kan påverka kundernas investeringsmönster. 

Råvarurisker 
Gunnebo är utsatt för risk vid förändringar i materialpriser. Konkur-
rensen på marknaden kan komma att begränsa möjligheten att fullt 
ut kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar. Stål utgör 
den enskilt största råvarukomponenten i koncernen. Dessa inköp sker 
på olika marknader och spänner över en stor mängd sorter och kvali-

teter med en differentierad prisutveckling som följd. Med syfte att 
kortsiktigt begränsa effekten av prisfluktuationer upphandlas en stor 
del av behovet med indexbaserade kontrakt. 

Produktionsrisker 
Gunnebos produktionsverksamhet sker i elva tillverkningsenheter 
och består av en kedja av processer där avbrott eller störningar i 
något led, till exempel haveri eller arbetskonflikter, kan få konsekven-
ser för Gunnebos förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot 
kund. Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens egendom 
och driftsavbrott genom ett omfattande program för identifiering 
och värdering av sådana risker. Programmet tillämpas vid Gunnebos 
samtliga produktionsanläggningar och syftar till att förekommande 
risker ska förebyggas eller, om en händelse ligger utom Gunnebos 
kontroll, att konsekvenserna ska mildras. Produktionsanläggningarna 
besiktigas dessutom löpande av Gunnebos försäkringsgivare inom 
ramen för ett särskilt riskutvärderingssystem kallat Gunnebo Blue. 

Distributionsrisker 
På de marknader där Gunnebo har egna säljbolag är koncernen 
ansvarig för marknadsföring och försäljning till kunden. På övriga 
marknader samarbetar Gunnebo med ett nätverk av agenter och 
distributörer. Deras kapacitet kan inverka på koncernens försäljning, 
men Gunnebo är inte beroende av en enskild agent eller distributör. 

Produktrisker 
Merparten av koncernens produkter har begränsad risk i sin använd-
ning. Samtidigt ska noteras att en stor del av produkterna och 
 systemen installeras för att stärka skyddet i säkerhetskritiska miljöer. 
Därmed är deras funktion och kvalitet av största betydelse för att 
säkerställa avsedd skyddsnivå. 

Försäkringar 
Gunnebo har tecknat ett koncerngemensamt försäkringsprogram 
som innefattar bland annat allmänt ansvar och produktansvar, 
 egendoms- och avbrottsförsäkring, transportförsäkring och förmö-
genhetsbrott. Koncernen har även tecknat ansvarsförsäkring för 
 styrelsen och ledande befattningshavare. 

Legala risker 
Inga bolag i koncernen är part i rättegång eller annan tvist vars utgång 
kan antas få annat än en begränsad påverkan på koncernens resultat 
och finansiella ställning i sin helhet. Eventuella rättstvister och risker 
för rättstvister rapporteras till koncernens juridiska avdelning. I före-
kommande fall sköts rättstvisterna av kvalificerat juridiskt ombud.

Riskmedvetenhet är en förutsättning för att skapa långsiktiga värden för koncernens intressenter och  
säkerställa en god lönsamhet. Gunnebo utvärderar därför löpande de risker verksamheten är exponerad  
mot och följer noga utvecklingen av de faktorer som påverkar de huvudsakliga risker som identifierats. 

RIsK- Och KäNsLIghETsANALys

S
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VäsENTLIgA  
FöRäNDRINgAR I RIsKbILDEN
  Ny organisation med mer centraliserad  styrning 

av den strategiska utvecklingen inom valda affärs-
segment. Detta bedöms fortsatt leda till ökat 
affärsfokus på kärnverksamheterna, koncentration 
av managementresurserna samt harmonisering  
av affärsprocesserna och därmed en minskad 
affärsrisk. Avyttringen av Perimeter Protection 
 förstärker detta.

  Minskat antal fabriker leder till att gemensamma 
processer och produktkvalitet enklare kan säker-
ställas samt minskade fasta kostnader, ökad flexi-
bilitet och lägre lageruppbyggnad, det vill säga 
minskad risk.

  Fortsatt kartläggning av chefskompetens och 
 FoU-organisationen samt genomförda utbildnings-
insatser väntas leda till ökad kompetens och 
utbildningsnivå inom Gunnebo, vilket i sin tur för-
väntas leda till minskade affärsrisker genom ett 
mer systematiskt och professionellt arbetssätt.

  Lägre finansnetto tack vare lägre genomsnittlig 
lånevolym samt lägre räntekostnader har lett till 
lägre finansiell risk samt högre räntetäckningsgrad 
vilket är en viktig komponent i låneavtalens villkor.

  Besparingsprogram inom produktion, inköp och 
fasta kostnader säkerställer rörelseresultat och 
kassaflöde.

  Utökad verksamhet inom Emerging Markets (Kina, 
Brasilien och Sydafrika) har lett till högre geografisk 
spridning och därigenom minskad konjunkturkäns-
lighet men samtidigt till ökad valutaexponering.

Övriga risker 
Utöver ovanstående operationella risker övervakas löpande följande 
risker, primärt på de marknader där koncernen har närvaro med egna 
säljbolag och produktionsenheter: 

  Miljörisker 
  Risken att utsättas för bedrägeri 
  Utveckling av pris- och kostnadsbilder 
  Konkurrens 
  Tekniska framsteg/utveckling 
  Nya lagar, standarder och krav inom säkerhet 
  Kompetensförsörjning 
  Skatterisker 

Finansiella risker 
Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att långsiktigt minimera 
koncernens finansieringskostnad och att effektivt hantera och kon-
trollera koncernens finansiella risker som förändringar i räntenivåer, 
valutakurser samt refinansierings- och motpartsrisker. 

Organisation och verksamhet 
Gunnebos finansverksamhet bedrivs genom dotterbolaget Gunnebo 
Treasury AB som fungerar som koncernens internbank och svarar för 
koncernens valuta- och ränteriskhantering och har till uppgift att 
stödja dotterbolagen med valutatransaktioner. Gunnebo Treasury AB 
ansvarar också för koncernens likviditetshantering och externa upp-
låning samt bistår dotterbolagen med lån och placeringar. Genom 
centraliseringen tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffek-
ter inom det finansiella området. 

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

  Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansie-
ringen av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen av ute-
stående lån försvåras eller fördyras. För att begränsa finansierings-
risken ska enligt koncernens finanspolicy den sammanlagda 
utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga 
kreditlöften om minst tolv månader. 
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  Ränterisk Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och 
kassaflödespåverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan. 
Resultatkänsligheten kan dock kortsiktigt begränsas genom vald 
ränteförfallostruktur. Koncernens genomsnittliga räntebindningstid 
på lån ska enligt finanspolicyn vara inom intervallet 0–12 månader. 

  Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång 
till likvida medel eller outnyttjade krediter för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser. Enligt koncernens finanspolicy ska likvida 
medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till minst 350 Mkr. 
Likviditeten i koncernen ska placeras hos internbanken eller i lokala 
koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom cash pools en 
centraliserad likviditetshantering inom de större europeiska verk-
samhetsländerna. 

  Valutarisk Koncernen har verksamhet i ett stort antal länder och är 
därmed exponerad för valutarisker. Detta motverkas delvis genom 
valutasäkring av transaktioner i utländsk valuta inom ramen för 
finanspolicyn. För mer detaljerad information om den finansiella 
riskhanteringen och redovisningen av finansiella instrument hänvi-
sas till not 3, ”Finansiell riskhantering och finansiella instrument.” 

  Motpartsrisk Med motpartsrisk eller kreditrisk avses risken för för-
lust om motparten inte fullföljer sina åtaganden. 

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

Förändring Effekt

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

Lönekostnader En förändring av lönekostnaderna  
inklusive sociala avgifter med 1 procent...

...  påverkar rörelseresultatet med cirka 20 Mkr.

Stålpriser
Stål utgör den enskilt största råvarukompo-
nenten i koncernen. Dessa inköp spänner 
över en stor mängd sorter och kvaliteter med 
en differentierad prisutveckling som följd.

En generell förändring av stålpriset med 10 procent ... ...   ger en resultatpåverkan om cirka 30 Mkr för de 
därpå följande tolv månaderna. 

Valutor En förändring av värdet på EUR, USD och GBP om  
10 procent ...

...   påverkar rörelseresultatet med sammanlagt cirka  
19 Mkr. Därav hänförs 2 Mkr till transaktionsexpo-
neringen, terminssäkringar obeaktat. Resterande 
17 Mkr är hänförliga till omräkningsexponeringen.

Räntekostnader Baserat på den genomsnittliga räntebindningstiden  
i koncernens totala låneportfölj vid årsskiftet skulle  
en samtidig förändring på 1 procentenhet i Gunnebos 
samtliga lånevalutor ...

...  påverka resultatet med cirka 4 Mkr för de därpå  
följande 12 månaderna.

•  Finansiell kreditrisk Exponeringen för kreditrisk uppstår dels vid 
placering av överskottslikviditet och dels genom de fordringar på 
banker som uppstår via derivatinstrument. Gunnebos finans-
policy innehåller en särskild förteckning över tillåtna motparter 
samt maximal kreditexponering mot respektive godkänd mot-
part. Gunnebo har även ingått ramavtal om nettning (ISDA) med 
alla sina motparter för transaktioner i derivatinstrument. Den 
finansiella kreditrisken reduceras även av att kassalikviditet i 
 första hand ska användas för att reducera utestående skulder, 
vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet. 

•  Kundkreditrisk Gunnebo har upprättat en kreditpolicy för hur 
kundkrediterna ska hanteras, vilket bland annat omfattar 
beslutsnivåer för beviljande av kreditlimiter. Respektive dotter-
bolag ansvarar för kontroll och styrning av kreditrisk mot kund 
inom givna limiter. De regler som gäller för den lokala kreditgiv-
ningen finns dokumenterade i en lokal kreditpolicy som reglerar 
kreditlimiter, betalningsvillkor och kravrutiner. För ytterligare 
information se not 18, ”Kundfordringar.” 
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Riskhantering inom Gunnebo-koncernen

Potentiell risk Beskrivning Risk
Möjlig-
heter Riskhantering 2011

Strategiska risker

Ekonomisk tillväxt Efterfrågan är korrelerad till ekonomisk 
tillväxt vad gäller större investeringar 
inom säkerhet

Medel Låga Fokus på kostnadsbasen Återhämtning i världsekonomin 
stärkte efterfrågan

Naturkatastrofer, terror-
attacker, konflikter och 
epidemier

Säkerhetslösningar kan åtnjuta ökad 
efterfrågan i samband med vissa händelser

Låg Medel Gunnebo Blue, riskhanteringsprogram, samt  
att utveckla nya skräddarsydda produkter

Gunnebo påverkades inte negativt  
av tsunamin i Japan. Om något, höjer 
konflikter och osäkerhet i världen 
efterfrågan på Gunnebos produkter

Marknadsrisker

Marknadspåverkan Gunnebo-koncernen är närvarande på 
många marknader och är däri genom 
exponerad mot olika  ekonomiska cykler, 
vilket begränsar koncernens exponering

Medel Medel Koncernen justerar sin produktion och sina sälj-
aktiviteter för att säkerställa rätt kapacitet och att 
matcha efterfrågan i varje marknad för att begränsa 
sin affärsrisk

Tillväxt i Asien har balanserat reduce-
rad efterfrågan i Europa

Konkurrens och  
prissättning

Konkurrens inom affärsområden på vissa 
marknader

Medel Medel Gunnebo behöver reducera sin kostnadsbas och 
säkerställa högsta möjliga kvalitet och kund-
anpassade produkter och servicelösningar

Program för kostnadsreducering, 
effektivitet och kvalitetskontroll har 
börjat få effekt

Kapacitetsförändringar Efterfrågan ökar i nya delar av världen Låg Medel Expanderad produktion i tillväxtmarknader för att 
uppnå närhet till ny efterfrågan

Etablering av produktion i Kina samt 
investeringar i andra tillväxtmarkna-
der såsom Sydafrika och Brasilien

Operationella risker

Personalomsättning Gunnebo är en attraktiv arbetsplats Låg Låga Marknadsmässiga lönenivåer, utbildning,   
chefs- och incitamentsprogram

Lojalitet och motivation på fortsatt 
höga nivåer

Strejker Historiskt väldigt sällsynt inom  
koncernen

Låg Låga Goda relationer med anställda och fackliga 
 organisationer

Inga strejker riktade mot Gunnebo

Incidenter och olyckor Brand och naturkatastrofer kan påverka 
produktionskapaciteten

Medel Medel Gunnebo Blue, riskhanteringsprogram (avbrotts-
planering, omfattande globalt försäkrings program) 
och säkerhet har högsta prioritet 

Inga materiella incidenter under 2011

Förmögenhetsbrott  
och bedrägeri

Koncernen har viss exponering som kan 
ha finansiell påverkan

Låg Låga Uppförandekod, internkontroll, revisioner  
och arbete med säkerheten

Inga materiella incidenter under 2011

IT-säkerhet Gunnebo är beroende av IT system för 
både ekonomiska transaktioner och 
 operationella aktiviteter

Låg Låga Solid IT-säkerhet, som hela tiden förbättras Inga säkerhetsproblem loggades 
under 2011

Miljö

Miljödirektiv och krav Lagar och regelverk, men även den all-
männa opinionen, ställer krav på minskad 
miljöpåverkan

Låg Låga Gunnebo fokuserar på en miljömässigt hållbar 
utveckling och jobbar aktivt för att reducera  
sin miljöpåverkan

Koncernens miljöarbete har fortsatt 
enligt plan under 2011

Legal och politisk risk

Skatter och avgifter Gunnebo är exponerat mot förändringar 
av skatter och andra avgifter

Låg Låga Följer proaktivt utvecklingen, dialog och förhand-
lingar med myndigheter och organisationer

Inga större negativa förändringar 
under 2011

Efterlevanderisk Överträdelse av lagar eller interna regler Medel Låga Uppförandekod, internkontroll, revisioner,  
följer den internationella utvecklingen och  
egen juridisk avdelning

Inga nya stämningar eller rättstvister 
av betydelse under 2011

Finansiella risker

Motpartsrisk Gunnebo är genom lån, leasingavtal, 
 säljavtal, banksaldon och derivat expone-
rat mot externa motparters betalnings-
förmåga

Medel Medel Koncernens exponering är reglerad i Finanspolicyn, 
risk och exponering är löpande kontrollerad och 
minimerad

Inga större motpartsförluster under 
2011

Likviditet Gunnebo har en viss säsongscykel, som 
påverkar kassaflödet

Låg Låga Finanspolicyn stipulerar att en finansiell beredskap 
på 350 Mkr alltid ska bibehållas via en  kombination 
av kontanta medel och kreditavtal

En ny treårig finansiering avtalades i 
juli 2011, den finansiella beredskapen 
bibehölls under hela året

Råmaterialkostnader Förändringar av råvarupriser (särskilt 
 specialstål) påverkar vinstmarginaler

Medel Medel Inköpsavdelningen jobbar med långa kontrakt, 
 inklusive valutaklausuler, för att mildra påverkan

Hela den negativa påverkan av högre 
råvarupriser undveks

Räntenivåer Koncernen är nettolåntagare, vilket leder 
till exponering mot förändringar av ränte-
nivåer

Medel Medel Finanspolicyn stipulerar en mix av rörlig och fast 
ränta upp till en maximal bindningstid av låneport-
följen på 12 månader 

Nettoräntekostnaden minskade 
genom lägre räntenivåer samt lägre 
marginaler under det nya finansie-
ringsavtalet

Valutakurser En ansenlig del av intäkter/kostnader  
och tillgångar/skulder är i utländsk valuta, 
vilket genererar valutakurseffekter

Medel Medel Aktiv bevakning och i vissa fall hedging av expone-
ring, både härrörande från transaktioner och eget 
kapital

Genom den diversifierade geografiska 
spridningen av verksamheten balanse-
rades valutakurseffekterna väl 
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Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och återfinns på listan NASDAQ OMX Nordic 
Exchange Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri. En börspost utgörs av 200 aktier. Kortnamnet  
är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

guNNEbO-AKTIEN

id utgången av 2011 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo 
till 10 196. Andelen svenskt finansiellt ägande var cirka 24 
procent och andelen utländskt ägande uppgick till 11 procent. 

12 procent av aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, vilket 
innebar att 88 procent ägdes av juridiska personer eller av utländska 
fysiska personer.

Aktiekapital och rösträtt
Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2011 till 379,3 
Mkr fördelat på 75 855 598 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor. 
Samtliga aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets till-
gångar och resultat.  
 

Kursutveckling
Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 24:00 kronor, vilket 
är en minskning under året med 55 procent. Under samma period 
minskade/ökade Stockholmsbörsens generalindex med 16,6 procent. 
Lägsta betalkurs under året var 21:20 kronor (den 25 november) och 
högsta betalkurs var 54:75 kronor (den 17 januari).

Omsättning och börsvärde
Under 2011 omsattes totalt 20 086 681 aktier (28 586 492) till ett 
värde motsvarande 734 Mkr (976). Den genomsnittliga handeln per 
börsdag var 79 394 aktier (112 990) eller 2 900 Tkr (3 858). Börsvärdet 
uppgick den 30 december 2011 till 1 821 Mkr.

V
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Antal aktier1) 2011 2010 2009 2008 2007

Antal aktier vid årets 
utgång, tusental 75 856 75 856 75 856 59 398 59 398
Genomsnittligt antal 
aktier, tusental 75 856 75 856 59 974 59 398 59 118

Största aktieägare, grupperat Antal aktier Andel %

Stena Adactum 19 852 329 26,2
Vätterledens Invest, med närstående 15 067 913 19,9
IF Skadeförsäkring 8  849 114 11,7
Enter Fonder 2 656 815 3,5
Fjärde AP-fonden 1 675 067 2,2
Odin Fonder 1 315 090 1,7
Avanza Pension 1 034 150 1,4
Carlson Fonder 976 535 1,3
Skandia Fonder 887 273 1,2
Muirfield Invest 850 000 1,1
JPM Chase NA 747 506 1,0
Handelsbanken Fonder 641 371 0,8
KLP Verdipapirfondet 600 000 0,8
AMF 583 000 0,8
Bjarne Holmqvist 488 004 0,6
SEB Life 475 416 0,6
Euroclear Bank 410 000 0,5
Folksam 359 700 0,5
Övriga 18 386 315 24,2
Totalt 75 855 598 100,0

Aktiekapitalets  
utveckling, Mkr Förändring Aktiekapital

Totalt 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
2006 Nyemission +4 223 44 578 523
2007 Nyemission +5 228 45 513 359
2009 Nyemission +151 379 75 855 598

Storleksklasser
Antal   

a ktie ägare Antal aktier
Innehav och  

röster, %

1–500 6 391 1 041 570 1,37
501–1 000 1 643 1 329 494 1,75
1 001–5 000 1 659 3 799 783 5,01
5 001–10 000 241 1 818 978 2,40
10 001–20 000 103 1 530 495 2,02
20 001– 159 66 335 278 87,45
Summa 10  196 75 855 598 100,00
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Kursrelaterad  aktiedata1) 2011 2010 2009 2008 2007

Aktiekurs vid  
årets ut gång (sista 
 betalkurs), kr 24:00 53:00 27:30 11:90 49:80
Högsta aktiekurs under 
året (betalkurs), kr 54:75 53:50 34:40 52:70 69:75
Lägsta aktiekurs under 
året (betalkurs), kr 21:20 25:10 11:30 9:95 48:50
Börsvärde vid årets 
utgång, Mkr 1 821 4 020 2 071 667 2 958
P/E, ggr 8 23 neg. 6 23
Direktavkastning, %2) 4,2 0,9 — — 2,5

1)  Uppgifterna har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission.
2)  Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1:00 kronor  

per aktie för år 2011.

Data per aktie1) 2011 2010 2009 2008 2007

Resultat per aktie inkl. 
poster av engångs-
karaktär, kr 3:00 2:35 –3:42 1:93 2:16
Eget kapital per aktie, kr 23:24 21:17 18:63 18:06 19:23
Kassaflöde per aktie, kr 0:86 1:91 10:06 3:64 0:35
Utdelning, kr2) 1:00 0:50 0:00 0:00 1:25

*  Styrelsens förslag.
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>> KapitalmarKnad > FEmÅrSÖVErSiKt

FEMåRsöVERsIKT
Exklusive avyttrad  

verksamhet Inklusive avyttrad verksamhet
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2008 2007

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning 5 137 5 263 5 480 5 580 6 384 6 788 6 903 7 025
Kostnad för sålda varor –3 572 –3 723 –3 928 –3 947 –4 592 –4 958 –4 957 –5 040
Bruttoresultat 1 565 1 540 1 552 1 633 1 792 1 830 1 946 1 985
Nedskrivning av goodwill — — — — — –106 — —
Andra rörelsekostnader, netto —1 241 –1 343 –1 493 –1 321 –1 486 –1 812 –1 665 –1 636
Rörelseresultat* 324 197 59 312 306 –88 281 349
Finansiella poster, netto —27 –75 –68 –30 –85 –79 –101 –95
Resultat efter finansiella poster 297 122 –9 282 221 –167 180 254
Skatter –52 –41 –36 –52 –43 –38 –65 –126
Årets resultat 245 81 –45 230 178 –205 115 128
*Varav poster av engångskaraktär 7 –127 –175 7 –31 –302 –47 –5

Marginalmått, exklusive poster av 
 engångskaraktär
Bruttomarginal, % 30,8 30,2 29,0 29,6 29,0 28,2 28,2 28,3
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 7,7 7,7 6,1 7,1 7,1 5,1 6,6 7,0
Rörelsemarginal (EBIT), % 6,2 6,1 4,3 5,5 5,3 3,2 4,7 5,0
Vinstmarginal (EBT), % 5,7 4,7 3,0 4,9 3,9 2,0 3,3 3,7

Marginalmått, inklusive poster av 
 engångskaraktär
Bruttomarginal, % 30,5 29,3 28,3 29,3 28,1 27,0 28,2 28,3
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 7,9 5,3 2,9 7,2 6,6 2,3 6,0 6,9
Rörelsemarginal (EBIT), % 6,3 3,7 1,1 5,6 4,8 –1,3 4,1 5,0
Vinstmarginal (EBT), % 5,8 2,3 –0,2 5,1 3,5 –2,5 2,6 3,6

Övriga uppgifter 
Utlandsandel fakturering, % 96 96 96 95 94 94 93 94
Orderingång, Mkr 5 091 5 271 5 346 5 573 6 462 6 573 6 965 6 938
Investeringar, Mkr 85 71 58 90 88 77 119 126
Avskrivningar, Mkr 81 82 99 90 113 134 130 127
Medelantal anställda 5 315 5 248 5 314 5 583 5 904 6 041 6 455 6 719
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                       Inklusive avyttrad verksamhet
2011 2010 2009 2008 2007

Balansräkning, Mkr 
Immateriella tillgångar 1 215 1 048 1 199 1 360 1 232
Materiella tillgångar 316 367 547 625 584
Finansiella anläggningstillgångar 139 94 66 58 48
Uppskjutna skattefordringar 253 241 240 288 120
Varulager 564 543 644 913 789
Kortfristiga fordringar 1 239 1 253 1 468 1 849 1 846
Likvida medel 239 189 172 169 218
Summa tillgångar 3 965 3 735 4 336 5 262 4 837

Eget kapital 1 776 1 606 1 413 1 073 1 142
Långfristiga skulder 800 639 584 2 142 1 604
Kortfristiga skulder 1 389 1 490 2 339 2 047 2 091
Summa eget kapital och skulder 3 965 3 735 4 336 5 262 4 837

Kassaflödesanalys, Mkr 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 234 177 99 208 150
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –169 –32 504 8 –130
Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 145 603 216 20

Operativt kassaflöde, Mkr 
Operativt kassaflöde 71 214 683 255 66

Räntabilitetsmått,  
exklusive poster av engångskaraktär
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,2 13,5 7,5 10,7 12,0
Räntabilitet på eget kapital, % 13,7 14,3 8,5 14,6 12,1

Räntabilitetsmått,  
inklusive poster av engångskaraktär 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,5 12,3 –2,5 9,2 11,9
Räntabilitet på eget kapital, % 14,1 12,2 –18,0 10,4 11,7

Övriga nyckeltal
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,3 2,5 2,2 2,2 2,3
Soliditet, % 45 43 33 20 24
Räntetäckningsgrad, ggr 18,0 5,0 –1,1 2,9 3,7
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,7 1,8 1,5
Sysselsatt kapital, Mkr 1) 2 617 2 289 2 642 3 219 3 115
Nettolåneskuld, Mkr1) 498 460 1 048 1 967 1 746

Aktiedata2)

Resultat per aktie före utspädning, kr 3:00 2:35 –3:42 1:93 2:16
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3:00 2:35 –3:42 1:93 2:16
Eget kapital per aktie, kr 23:24 21:17 18:63 18:06 19:23
Kassaflöde per aktie, kr 0:86 1:91 10:06 3:64 0:35
Utdelning, kr3) 1:00 0:50 0:00 0:00 1:25

1)  Vid årets utgång.
2)  Uppgifterna avseende 2009–2007 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission.
3)  Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1:00 kronor per aktie för år 2011.
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Chef: Anna Almlöf 

ENTRANCE CONTROL
www.gunnebo.com
Tel: +44 1825 746 124
Chef: Robert Hermans

DEVELOPING BUSINESSES
www.gunnebo.com
Tel: +46 10 209 50 00
Chef: Tomas Wängberg

SAFEPAY AB
www.gunnebo.com
Tel: +46 10 209 50 00
Chef: Claes Hall

GUNNEBO GATEWAY AB
www.gateway-security.com
Tel: +46 141 21 50 70
Chef: Kent Schölin

OPERATIONS
www.gunnebo.com
Tel: +46 10 209 50 00
Chef: Björn Nergård

Tryck: INEKO

Papper omslag: Tom&Otto Silk 300g

Inlaga: Tom&Otto Silk 150g 

Produkten kan återvinnas  
i pappersåtervinningen

Disclaimer
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information.  
Den speglar ledningens nuvarande uppfattningar kring  
vissa framtida händelser och eventuella resultat därav.  
Inga garantier kan lämnas på att dessa upp fattningar  
kommer visa sig vara korrekta. Faktiska framtida utfall  
kan variera väsentligt med de i denna rapport lämnade 
 uppgifterna, bland annat beroende på förändrade förut-
sättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, 
 förändrade lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer  
i valutakurser, affärsriskbe dömningar och andra faktorer  
som omnämns i denna årsredovisning.

iNBJUDaN ÅrssTÄmma
Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 26 april 2012  
klockan 16:00 på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5 i Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga på års stämman måste den 20 april 
2012 vara införd i aktie boken som förs av Euroclear AB samt 
senast den 20 april klockan 16:00 ha anmält sitt deltagande  
till stämman, antingen via www.gunnebogroup.com eller till 
adress  Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg, eller per fax 
010-209 50 10, eller telefon 010-209 50 00.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få 
utöva sin rösträtt på stämman, före den 20 april 2012 ha 
omregist rerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår årsstämman 
att utdelningen för 2011 blir 1:00 (0:50) kronor.



Affärsområden (Business Areas)
Gunnebo fokuserar på fyra huvudsakliga affärsområden: 
Bank Security & Cash Handling, Secure Storage,  
Global Services och Entrance Control.

Ansiktsigenkänning
Biometrisk teknologi som skannar av ett ansikte och 
jämför det med bilder i en databas för att autentisera 
personens identitet. Används till exempel vid automa
tiserad passkontroll på flygplatser.

Bankautomation
Begrepp för bankautomater eller uttagsautomater. 
 Gunnebo levererar kassaskåp till tillverkare av bank
automation.

Bankfack
Ett mekaniskt eller elektroniskt fack som vanligen finns  
i ett valv eller i en bankfacksautomat för förvaring av 
kontanter och värdesaker i bankmiljö. 

Bankfacksautomat
En automatiserad bankfacksanläggning, som SafeStore 
Auto, som är tillgänglig för kunden dygnet runt. Kan 
installeras i bankens självbetjäningsområde.

Biometri
Automatiserade tekniker som identifierar personer med 
hjälp av fysiologiska egenskaper, som fingeravtryck, 
ansikte och regnbågshinna.  

Brandsäkra skåp
Skyddar antigen dokument eller digital media från 
brand. Alla Gunnebos brandsäkra skåp har utsatts för 
oberoende tester och är certifierade.  

CCTV
Closed Circuit Television. Begrepp för interna video
övervakningssystem.

Certifierade skåp 
Många av Gunnebos skåp klassas som ”certifierade”.  
Det innebär att de har genomgått oberoende tester  
som graderar dem utifrån den inbrottssäkerhet och  
det brandskydd som skåpen erbjuder.

Detektering av enpersonpassage
Används främst på flygplaster för att förhindra att  
två personer tar sig igenom en automatiserad kontroll 
samtidigt.

Elektroniska varularm
Larmbrickor som sätts på produkter i butik och som 
utlöser ett larm om de fortfarande är aktiverade  
vid utpassering genom larmbågarna vid entrén. 
 Gateway AB erbjuder ett komplett sortiment av 
 elektroniska varularm.

FoU
Forskning och Utveckling. Leder utvecklingsprojekten 
och levererar ny design och effektiva säkerhetslösningar 
inklusive produktkostnadsanalyser, riskanalyser och 
 certifieringar.

 
Högsäkerhetslås (HSL)
Certifierade, elektroniska lås för skåp, valv och dörrar 
som har genomgått omfattande tester.

Immigrationssluss
En automatiserad lösning för flygplats som gör gräns
kontrollen säkrare och snabbare.

Kontanthantering
Riksbanken levererar pengar till bankerna och handeln 
med hjälp av värdetransportföretag. Allmänheten får 
sedan tillgång till kontanterna genom bankerna och 
detaljhandeln. När kontanterna är utslitna går de sedan  
via bankerna, handeln och med hjälp av värdetransport
företagen tillbaka till Riksbanken för makulering. 
 Gunnebo erbjuder omfattande kontanthanterings
lösningar som gör stora delar av den processen säkrare 
och mer effektiv.

Operations 
Enheten som ansvarar för inköp, produktion, logistik, 
miljö och kvalitet samt forskning och utveckling inom 
Gunnebokoncernen.

Region EMEA (Europe, Middle East, Africa) 
Regionen samlar affärerna i säljbolagen för Danmark, 
Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Polen, Stor
britannien, Irland, Tjeckien, Ungern, Tyskland, Österrike, 
Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Schweiz, Belgien, 
Luxemburg, Sydafrika och Mellanöstern.

Region Asia Pacific 
Regionen samlar affärerna i säljbolagen för Indonesien, 
Indien, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore  
och Kina. 

Region Americas 
Regionen samlar affärerna i säljbolagen i Kanada, USA 
och Brasilien.

SafePay™ 
Gunnebos egenutvecklade system för effektiv, helt 
 sluten, recirkulerande kontanthantering i detaljhandels
miljöer. Består av teknologi för kontanthantering i kassa
miljö, transportkassetter, tömningsenhet samt mjukvara 
för administration av kontant hanteringen.

Sluten kontanthantering 
Gunnebo erbjuder det slutna kontanthanteringssystemet 
SafePay™. Lösningen skyddar kontanter från det att en kund 
betalar och sedan hela vägen till uppräkningscentralen 
utan någon som helst  manuell hantering av kontanter.

Säkerhetsslussar
Dörrlösning som fungerar som en sluss. Man går in 
genom en dörr och först när den dörren är stängd 
 öppnas nästa dörr. Detta förhindrar att flera personer 
obehörigt tränger sig in samtidigt.

Säljbolag
Säljbolaget ansvarar för de lokala försäljningskontak
terna med bland annat leveranser, installationer och 
 service till samtliga kundsegment.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol.  
En arkitektur för datakommunikation över nätverk  
som används, till exempel, av integrerade elektroniska 
säkerhetssystemen för att överföra data mellan olika 
anläggningar.

Tillträdeskontroll 
Lösningar som förhindrar obehörigt tillträde till högrisk
byggnader som ambassader och fängelser, kontors
byggnader, flygplatser,  tunnelbanor, arenor och logistik
centraler.

Uppräkningscentral
En värdedepå där värdetransportföretag hämtar 
 kontanter för att de sedan ska räknas och autentiseras.

Värdestransportföretag 
Företag som transporterar pengar mellan olika enheter  
i kontanthanteringsprocessen, till exempel från detalj
handel eller centralbanker till uppräkningscentraler. 
 Kallas för CIT eller ”cash in transit” på engelska.

HUVUDSAKLIGT VARUMÄRKE: PARAPLYVARUMÄRKE
Gunnebo
Alla rörelsedrivande bolag i koncernen heter Gunnebo, 
alla affärer görs under varumärket Gunnebo och  
en majoritet av alla produkter bär detta varumärke.

ANDRA VARUMÄRKEN
Alltech by Gunnebo är ett varumärke som används på 
en serie enklare produkter inom tillträdeskontroll.

Chubbsafes är ett licensierat varumärke och används 
vid  försäljning av produkter och lösningar inom  
säker förvaring.

elkosta™ är ett produktvarumärke som ägs av Gunnebo 
men används på licens av Perimeter Protection.

Fichet-Bauche används vid försäljning av produkter 
och lösningar inom säker förvaring.

Gateway™ är ett produktvarumärke som används på 
 Gunnebos lösningar för elektroniska varularm.

Rosengrens används vid försäljning av produkter och 
 lösningar inom säker förvaring.

SafePay™ är ett produktvarumärke som används 
på  Gunnebos system för sluten och recirkulerande 
kontant hantering för detaljhandeln.

Steelage används vid marknadsföring och försäljning 
av skåp på den indiska marknaden.
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