Koncernen har en årlig omsättning på 5 300 Mkr och
5 600 anställda i 33 länder i Europe, Middle East &
Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av
distributörer på ytterligare 100 marknader.
Vi gör din värld säkrare.

SECURITY
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Säkerhetskoncernen Gunnebo är en global leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontant
hantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och
elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransport
företag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

A DIFFERENCE
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Innehåll

Affären fortsätter utvecklas i rätt riktning
nder 2013 har koncernen tagit
ytterligare steg i den valda strategiska
riktningen. Vi har sett en fortsatt
stark tillväxt på marknaderna i regionerna
AsiaPacific och Americas, och i Europa har vi
märkt de första tecknen på en stabilisering.

Resultat
För koncernen som helhet visade orderin
gången en organisk tillväxt på 4 procent och
rörelsemarginalen (exklusive jämförelse
störande poster) blev 5,8 procent. Det innebär
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att vi har tagit ytterligare ett steg mot att
uppnå vårt finansiella mål på 7 procents
rörelsemarginal. Dessutom har ett bättre
resultat och ett effektivare arbete med vår
balansräkning skapat ett starkt kassaflöde. I
slutet av året hade en stark balansräkning, där
soliditeten uppgick till 34 procent.

Tillväxt
Ett av våra fokusområden under 2013 har
varit att fortsätta investera i lönsam tillväxt.
Vi har sett en fortsatt stark utveckling i

regionerna AsiaPacific och Americas
– särskilt i Indien, Indonesien, Kina, USA och
Brasilien. Tillväxten stöddes också av tidigare
genomförda förvärv i USA, Malaysia och
Sydkorea. Vårt affärserbjudande har också
spridits på fler marknader utanför Europa,
vilket ger en solid grund för tillväxt inom nya
marknads och produktsegment framöver.

Kostnader
Ett annat fokusområde har varit att fortsätta
minska den fasta kostnadsbasen i Europa, vi

På Gunnebo arbetar vi med att flytta vår
tyngdpunkt inom tre aspekter av vår verk
samhet: geografiskt fokus, resursfördelning
och ökat kundvärde.
Geografiskt sett flyttar vi koncernens
tyngdpunkt till marknader där vi ser fortsatt
tillväxt inom våra kärnverksamheter. Under
2013 förvärvade vi till exempel vår tidigare
distributör i Sydkorea. Med detta bolag som
bas kan vi expandera vår verksamhet till nya
segment i Sydkorea och närliggande markna
der. Vi har också etablerat försäljningskontor
i Thailand och Burma. I slutet av 2013 skedde
42 procent av koncernens försäljning utanför
Europa.
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För Gunnebo kommer 2014 innebära att vi
strävar efter att leverera ytterligare förbätt
rade finansiella resultat. Vi kommer även
att fortsätta förflytta vår tyngdpunkt både
geografiskt och när det gäller att fördela våra
resurser samt öka kundvärdet. Vi kommer
också ha ett fortsatt fokus på att minska
kostnaderna i Europa för att förbättra våra
marginaler och ytterligare stärka vårt kassa
flöde. Tillsammans med en tydlig strategi,
en stark finansiell ställning och motiverade
medarbetare kommer detta att hjälpa oss
att fortsätta skapa värde åt våra aktieägare,
kunder och samarbetspartner i framtiden.

Per Borgvall
Vd och Koncernchef
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Viktiga händelser 2013
Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

Gunnebo UK tilldelas Royal Warrant, en prestigefylld utmärkelse
som endast ges till utvalda leverantörer till det brittiska
kungahuset.

Seguridad Integral Canaria, baserat på Kanarieöarna, blir det
första värdetransportföretaget att investera i Gunnebos bankfack
för självbetjäning, SafeStore Auto.

Läs mer på sidan 15.

KölnBonn Savings Bank installerar den automatiserade bank
fackslösningen SafeStore Auto, med över 3 000 skåp på sitt nya
huvudkontor i Bonn i Tyskland.

Den franska posttjänsten La Poste lägger en order på leverans
och installation av deponeringsskåp och elektroniska lås till ett
värde av över 1 miljon euro.
Bussbolaget Mexibus Mexiko BRT installerar entrésäkerhets
lösningar i hela sitt rikstäckande nät av busstationer.
Lissabons flygplats installerar Gunnebo SpeedStiles för att
förbättra kontrollen över passagerarflödet.
Gunnebo börjar leverera larmövervakningstjänster till den
spanska banken Banco de Sabadell.
Australiens Westpac Banking Group väljer Gunnebo som
leverantör för att uppgradera och underhålla kritisk säkerhets
utrustning som finns på många av dess bankkontor.

Köpcentrum ökar säkerheten i Mumbai
Ett av Indiens största köpcentrum High Street Phoenix utvid
gar sitt serviceavtal med Gunnebo. Avtalet omfattar underhåll
av elektroniska säkerhetssystem, brandlarm och övervaknings
system i Mumbaigallerian. I takt med den snabba expansio
nen av den indiska detaljhandeln och att allt fler människor
besöker shoppinggallerior prioriteras investeringar inom
effektiv säkerhet.

Den spanska banken BBVA Bancomer tecknar avtal med
Gunnebo om leverans av säkerhetsprodukter och säkerhets
tjänster till många av bankens kontor i Mexiko.

Europas största skohandlare beställer 380 deponeringsenheter av
typen SafeCash Retail Deposit till sina kontor i Schweiz.
Fujitsu Services väljer Gunnebos SMIserversystem för instal
lation av passagekontroll, intrångsdetektering och system för
videoövervakning vid sitt portugisiska huvudkontor i Lissabon.
Gunnebo öppnar ett nytt representationskontor i Hanoi i norra
Vietnam efter framgången med det första kontoret som etable
rades fem år tidigare i Ho Chi Minh.
Den brasilianska återförsäljaren Riachuelo investerar i Gunnebos
smarta deponeringslösning Intelisafe.
Läs mer på sidan 23

Passagerarflöden optimeras på flygplats i Peking
Beijing Capital International Airport beställer SpeedStile säker
hetsgrindar till Terminal 3, en av de största flygplatstermina
lerna i världen. SpeedStilesgrindarna kommer att bidra till en
snabb och ordnad kontroll av stora och frekventa passagerar
flöden samt hjälpa till att förbättra säkerheten på flygplatsen.

Genom leverantören Veolia tecknar Peugeotkoncernen i
Frankrike ett nytt avtal för underhåll av säkerhetslösningar.
En större order läggs för leverans av säkerhetsdörrar till den
offentliga sektorn i Nederländerna.
Hamburgs flygplats ökar säkerheten genom installation av
Gunnebos säkerhetsgrindar.
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Gunnebo lanserar sin nya webbplats för IRaktiviteter
www.gunnebogroup.com.

Skyskrapan Diamond District i New York
investerar i högsäkerhetsskåp
International Gem Tower på Manhattan i New York beställer flera
kassaskåp av säkerhetsgrad VI. Skåpen säljs av Gunnebo under
varumärket Chubbsafes. Den toppmoderna skyskrapan öppnade
i juni 2013. Här finns bland annat en marknad för försäljning av
diamanter och ädelstenar – den första av sitt slag i staden.

Ett certifierat modulvalv för läkemedelsskydd har installerats
i Kanada.
Den årliga konferensen om säkerhet kring uttagsautomater, som
sponsras av Gunnebo, hålls i London och lockar över 300 säker
hetsexperter från industrin för uttagsautomater, inklusive företrä
dare från de flesta större banker i Europa, Sydamerika och Asien.

Oljebolaget Preem tecknar ramavtal för installation av
Gunnebos lösning för sluten kontanthantering, SafePay.
Läs mer på sidan 15
Gunnebo anlitas för att leverera lösning för tillträdeskontroll
och gånggrindar till King Saud University Stadium, en ny idrotts
arena som byggs i Saudiarabien.

Läs mer på sidan 15
Gunnebo håller i de första mötena för nyligen auktoriserade
distributörer på silver, guld och platinanivån i region EMEA som
en del av sitt nya program för att öka lönsamheten i sitt nätverk
av distributörer.

Genom förvärvet av vändkorsdistributören ATG Entrance
Corporation startar Gunnebo ett eget säljbolag i Sydkorea. Det
här är Gunnebos 33:e säljbolag och det åttonde på den asiatiska
marknaden.
Läs mer på sidorna 18–21
Nya representationskontor öppnas i Bangkok i Thailand och i
Yangon i Myanmar för att utöka Gunnebos marknadstäckning i
Sydostasien.
G7 Safety Lockers beställer SafeStore Auto, Gunnebos bank
fackslösning för självbetjäning. Detta kommer att bli den första
installationen i sitt slag i Malaysia.
En av de största bankerna i Nederländerna ger Gunnebo i upp
drag att uppgradera bankfacksskåpen på alla sina kontor.

Lansering av nya SpeedStiles i Paris
En ny serie av säkerhetsgrindar, SpeedStiles DS, lanseras i Paris.
DSserien erbjuder mer flexibel design än någonsin tidigare,
vilket gör det möjligt för arkitekter att välja det ytskikt som
krävs för att matcha resten av inredningen från ett brett
spektrum av färger, material och ljuseffekter.

TUI Airlines i Belgien ökar säkerheten vid flygpersonalens
incheckning med hjälp av lösningar från Gunnebo.

Läs mer om det nya SpeedStilessortimentet på sidan 13
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12–13
Utveckling
och innovation
Gunnebos globala portfölj av säkerhetsprodukter bygger
på nästan 200 års branschkunskap. För att kunna till
godose marknadens föränderliga krav arbetar Gunnebo
med att förnya och vitalisera sitt kunderbjudande genom
att införa nya innovativa produkter och att uppgradera
befintliga produkter.
Nedan är ett urval av nya och uppgraderade produkter
som lanserades under 2013.

ProStyl
En effektiv lösning för till
trädeskontroll som läser
av smartkort och andra
NFCenheter. Närfältskom
munikation (NFC) innebär att
enheter som smarta telefoner
eller smartkort kan kommu
nicera med andra enheter
genom att de placeras intill
varandra. Förutom vid tillträ
deskontroll kan NFC användas
till kontaktlösa transaktioner
och datautbyte.

Nyhet 2013

Verksamhet

utveckling och innovation Gunnebos
 lobala produktportfölj växte under 2013.
g
THE GUNNEBO GROUP

96
97

Framtidsutsikter

den nya regionala strukturen utförs nu detta
arbete direkt i säljregionerna med stöd av en
central servicefunktion.
En annan viktig aspekt av att röra sig
uppåt i värdekedjan är naturligtvis hur vi
utvecklar vårt erbjudande. Under 2013
lanserade vi ett antal nya produkter och
system. Till exempel har vi utvecklat en helt
ny produktserie för tillträdeskontroll som
har tagits emot väl över hela världen. Vi har
också fortsatt att utveckla våra lösningar för

SafeCash Retail
Deposit High Speed
SafeCash Retail Deposit High Speed kombinerar snabb kontroll av sedlar och mynt och är
det ultimata kontantdeponeringssystemet för
medelstora och stora detaljhandelsföretag som
hanterar stora mängder kontanter.
Lösningen installeras i
uppräkningskontoret och gör det
möjligt att snabbt
deponera upp
till 1 000 sedlar
per transaktion
i flera buntar
och upp till 12
kilo mynt, som
alla omedelbart
räknas och
registreras.

Nyhet 2013

SpeedStile FLs DS serien

SafePay Primo
SafePay Primo ersätter manuella kassor med ett system
som hanterar kontanter med hjälp av en intelligent
gränssnittsmodul som placeras ovanpå ett befintligt
kassaskåp. Skåpet kan då ta emot kontantdeponeringar
som Primo-modulen räknar. Den ger sedan tillbaka rätt
växel, vilket eliminerar kassadifferenser.

SafeStore Auto
Gunnebos bankfack för självbetjäning
har många referenser från banker i
Europa och har nyligen introducerats
i Asien. Under 2013 uppgraderades
produktens utformning för att göra
den mer tillgänglig för personer med
funktionshinder. Ergonomiska förbättringar har också gjort SafeStore
Auto lika lätt för kunderna att använda som en bankomat, och utan att kompromissa med säkerheten.
Dessutom har en ny eftermonteringstjänst införts för att erbjuda uppdatering av maskin- och programvara i syfte att förbättra prestandan och
förlänga livscykeln för SafeStore Auto.

CashControl
CashControl är ett webbaserat
programvarupaket som övervakar butikernas kassanivåer i realtid så att kontanterna automatiskt kan krediteras innehavarens
bankkonto på samma bankdag.

SpeedStile FL EV serien

Valvdörr
Hamilton Safe lanserade sin nya
UL-certifierade valvdörr i juli. Den
nya dörren har en upplåsningsmekanism på insidan – en viktig
säkerhetsåtgärd om någon skulle bli
inlåst i valvet.

Uppdaterad

Kontaktuppgifter
Begrepp i Gunnebos värld

Våra medarbetare är oerhört viktiga. Under
de senaste åren har vi investerat i ledarskaps
utveckling och under 2013 har vi ytterligare
ökat vårt fokus på utveckling av medarbetare
genom att initiera aktiviteter som fokuserar
på resultat, kundnöjdhet och på att bygga
relationer med våra samarbetspartners.
Detta kommer utan tvekan att hjälpa oss att
ytterligare förbättra resultatet och förflytta
oss uppåt i värdekedjan.
Gunnebo har mer än 5 600 kompetenta
och motiverade medarbetare runt om i värl
den. Vår utveckling under 2013 skulle inte
ha varit möjlig utan deras engagemang och
målinriktade inställning. Tack för era insatser
under 2013! Jag vill också varmt välkomna
våra nya medarbetare i Sydkorea.
Dessutom vill jag passa på att tacka våra
kunder för att de har valt Gunnebo som
affärspartner, samt våra aktieägare för att de
har haft förtroende för vår verksamhet.

viktiga händelser Betydande affärer och
affärsfrämjande aktiviteter under 2013.

Nyhet 2013
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Att röra sig uppåt
i värdekedjan
innebär för
Gunnebo att vi går
från att vara en
produktleverantör
till att istället
leverera kompletta
lösningar.

kontanthantering och elektronisk säkerhet
och har börjat vidareutveckla vår förmåga
att sälja lösningar.

Medarbetare

8–9
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Kapitalmarknad
Information till kapitalmarknaden
Risk- och känslighetsanalys
Gunnebo-aktien
Femårsöversikt

När det gäller resursfördelningen har vi
fortsatt att investera i produktionskapaci
tet och kvalitetsförbättringar i regionerna
AsiaPacific och Americas. Dessutom har
den nya regionala organisationen lett till en
omfördelning av viktig kompetens från de
tidigare globala affärsområdena till sälj
regionerna.
Att öka kundvärdet innebär för Gunnebo
att vi går från att vara en produktleverantör
till att istället leverera kompletta lösningar.
Den första viktiga förändringen i denna rikt
ning gjorde vi för några år sedan genom att
inrätta ett globalt affärsområde för service
och tjänster. Som ett led i detta fastställde vi
vår serviceportfölj och såg till att vi hade rätt
kompetenser och processer på plats för att
optimera service och tjänsteleveranser. Inom

Invigning av Gunnebo Korea i Seoul. Gunnebos Vd Per Borgvall tillsammans med Ravin Gengadaran, William Mouat och Ryan Kim.
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Den goda tillväxten i regionerna AsiaPacific
och Americas har, tillsammans med förvärvet
av amerikanska Hamilton Safe under 2012,
gett oss den kritiska affärsvolym som behövs
för att stärka vår regionala organisation.
Under det sista kvartalet 2013 anpassade vi
därför vår organisation för att skapa en struk
tur som fokuserar på regionerna EMEA, Asia
Pacific och Americas. Denna anpassning gjor
des för att vi ska kunna öka den lönsamma
tillväxten ytterligare och intensifiera arbetet
med att flytta tyngdpunkten för koncernens
verksamhet till tillväxtmarknader.
Vår verksamhet skiljer sig fortfarande från
region till region. Med en stark koppling till
det lokala näringslivet och starka koncernge
mensamma funktioner kan vi på ett bättre
sätt utnyttja de kunskaper och färdigheter
som byggts upp under de senaste åren inom
den tidigare affärsområdesstrukturen. Den
regionbaserade organisationen kommer att
ge oss bättre kundfokus och öka vår mark
nadsnärvaro, särskilt på tillväxtmarknaderna.

Förflyttning av tyngdpunkt

Läs mer på sidan 25

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
Revisors yttrande
Styrelse
Koncernledning

kan nu se att detta börjar ge resultat. Den
organiska tillväxten i regionen EMEA har varit
fortsatt negativ, men jämfört med föregå
ende år är det en stor förbättring och mark
nader som har kämpat under lång tid börjar
långsamt komma ikapp.

Organisation

Nyhet 2013
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Finansiell information
Förvaltningsberättelse
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Koncernens resultaträkningar
Koncernens totalresultat
Koncernens balansräkningar
Förändringar i koncernens egna kapital
Koncernens kassaflödesanalyser
Moderbolagets resultaträkningar
Moderbolagets totalresultat
Moderbolagets balansräkningar
Förändringar i moderbolagets
egna kapital
Moderbolagets kassaflödesanalyser
Noter
Förslag till vinstdisposition
Revisionsberättelse

Vd har ordet Stark tillväxt i Asia-Pacific och
Americas. Europa visar vissa tecken på stabilitet.

Uppdaterad
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Operations
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SpeedStiles
Gunnebo SpeedStiles kombinerar elektronisk detektering med beröringsfri passage
teknik för att ge en säker och effektiv lösning för tillträdeskontroll i offentliga och
kommersiella byggnader. Under 2013 breddades SpeedStilessortimentet betydligt
i och med lanseringen av DSserien. DSmodellerna möjliggör en hög grad av kund
anpassning när det gäller material, design och belysning. Detta gör det mycket
enklare för arkitekter att integrera en produkt för tillträdeskontroll i sina lösningar
utan att kompromissa med det övergripande konceptet för byggnaden. För att
garantera en konsekvent kvalitet och global tillgänglighet omfattar utbudet av
tillgängliga utföranden material som föredras av arkitekter.
Hittills har Gunnebo installerat 50 000 SpeedStiles världen över.

SpeedStile FP DS serien
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14–25
Verksamhet

regioner Marknadsutveckling, tillväxtmöjlig
heter och höjdpunkter för Gunnebos tre regioner.
THE GUNNEBO GROUP

Region EMEA
Europe, Middle East & Africa (EMEA) är koncernens största
och mest mogna marknad. Under 2013 stod EMEA för en
omsättning om 3 474 Mkr motsvarande 66 procent (71) av
koncernens omsättning.
EMEA
Egna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

säljbolag i emea (21):

Andel av koncernens
omsättning 2013:

norden: Danmark, Finland, Norge,
Sverige

Andel av omsättningen
per marknad 2013:

storbritannien/irland

Preem i Sverige kommer att installera Gunnebos lösning för sluten
kontanthantering, SafePay, på bensinstationer som drivs av Preems olika
samarbetspartner. Lösningen skyddar inte bara pengarna hela vägen från
kassan till uppräkningscentralen, utan gör det också möjligt för Preem att
övervaka kontanthanteringsprocessen centralt. Det finns idag över 6 500
SafePay-installationer i EMEA i alla typer av butiker, från bensinstationer
till stormarknader.

Sydeuropa, 12%
Storbritannien/Irland, 8%

SVP: Morten
Andreasen

Afrika, 4%
Mellanöstern, 3%

mellanöstern: Förenade Arabemiraten

Östeuropa, 2%

afrika: Sydafrika

Gunnebos marknad
EMEA är uppdelat i de åtta underregionerna:
Norden, Centraleuropa, Sydeuropa,
Frankrike, Östeuropa, Storbritannien/Irland,
Mellanöstern och Afrika.

marknadsutveckling 2013
Region Europe, Middle East & Africa påver
kades under året av en vikande efterfrågan.
Orderingången i region EMEA sjönk därför till
3 558 Mkr (3 707). Organiskt, det vill säga ex
klusive förvärv och valutaeffekter, minskade
orderingången med 2 procent. Nedgången
var främst hänförlig till Frankrike med en
nedgång för året med 9 procent. I Sydeuropa
och Centraleuropa ökade orderingången med
4 procent respektive 5 procent medan order
ingången i Norden sjönk med 5 procent.
Nettoomsättningen sjönk till 3 474 Mkr
(3 736). Organiskt minskade nettoomsätt
ningen med 5 procent. Merparten av länderna
i regionen hade en negativ eller oförändrad
omsättningstillväxt och framförallt utveck
lingen i Frankrike påverkade negativt.

Rörelseresultatet exklusive poster av en
gångskaraktär, uppgick till 47 Mkr (53) och
rörelsemarginalen till 1,4 procent (1,4). Arbe
tet med att anpassa kostnadsbasen i Europa
fortgick under året och rörelseresultatet
belastades med omstruktureringskostnader
om 74 Mkr (63).
2013

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat

3 558

2012

3 707

–2
3 474

3 736

–5
–27

–10

europa
Gunnebos erbjudande är mest omfattande
i Europa, där majoriteten av företagets
kontanthanteringslösningar, kassaskåp och
valv, produkter för tillträdeskontroll och sä
kerhetstjänster finns på de flesta marknader.
Elektroniska säkerhetslösningar säljs främst
i Frankrike och Sydeuropa.

Utmaningar
Den europeiska marknaden har under 2013
visat tecken på en viss stabilisering. De
senaste årens ekonomiska nedgång har haft
stor inverkan på Gunnebos verksamhet. I
Sydeuropa och i Frankrike, har investering
arna minskat de senaste åren. Bankerna, som
traditionellt sett utgör ett viktigt marknads
segment för Gunnebo i Europa, fortsätter
att stänga kontor och visar tendenser på en
minskad vilja att investera i kontanthantering.
För att hantera marknadsläget kommer
Gunnebo i Europa att fokusera på ökad för
säljning till detaljhandeln särskilt när det
gäller kontanthantering. Gunnebo kommer
också att fortsätta att bygga upp sitt nät
verk av distributörer i regionen, framför allt
när det gäller försäljning och distribution av
kassaskåp i Europas tillväxtregioner.

mellanöstern
Som komplement till sitt säljkontor i Dubai
har Gunnebo ett stort nätverk av distributörer
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Attacker mot bankomater kräver nya lösningar
Attacker med gas och sprängämnen mot uttagsautomater har ökat
under de senaste åren. Gasattackerna innebär att gas pumpas in i
uttagsautomaten och sedan antänder den för att skapa en explosion
inifrån. Vid 2013 års konferens om säkerheten kring uttagsautomater,
som organiserades av ATM Industry Association (ATMIA) i London,
förklarade Gunnebo hur koncernen har börjat utveckla certifierade
skåp för uttagsautomater för att bekämpa problemet. Skåpen produceras vid Gunnebos särskilt anpassade anläggning i Doetinchem i
Nederländerna och skyddar sedlarna från kraftiga explosioner.
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31–33

operations Gunnebo höjer nivån i produktionen
för att uppnå Manufacturing Excellence
Hållbart företagande

operations

Produktutveckling

G

unnebo har utvecklat en ny standar
diserad produktutvecklingsprocess
under 2013. Processen följer GOS
(Gunnebo Operations System) filosofi och
kommer att implementeras under 2014.
Fokus ligger på att korta ledtiden till mark
naden för nya produktlanseringar och sam
tidigt förbättra leveransprecisionen för nya
produktutvecklingsprojekt. GOSfilosofin
för ständig förbättring genom aktivt enga
gemang av koncernens medarbetare är den
drivande kraften bakom förbättringarna.

Innovation för lönsam tillväxt
Under 2013 har Gunnebo lanserat flera nya
produkter och lösningar för att främja lönsam
tillväxt. Några exempel är effektivare insätt
ningsautomater inom detaljhandeln, innova
tiva dörrslussar för att kontrollera tillträdet
till byggnader samt nya säkerhetsskåp för
distributionsmarknaden. Läs mer om utveck
ling och innovation på sidan 12–13.

Gunnebos försörjningskedja är organiserad under Operations, som leds av SVP
Lars Thorén. Här kommenterar Lars på vilket sätt Operations ska stärka Gunnebos
erbjudande och hur verksamhetens geografiska tyngdpunkt har flyttats.

Lars Thorén, SVP Operations
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Exklusive kostnader av engångskaraktär om –84 Mkr (–87)
ökade rörelseresultatet till 306 Mkr (266) och rörelse
marginalen uppgick till 5,8 procent (5,1).

K

valitet är ett av de viktigaste områdena
inom Operations. Målet är att leverera
felfria produkter i alla led. Detta skapar
kundnytta och stimulerar även produktiviteten
inom företaget.
Gunnebos kvalitetssäkringssystem, som
är baserat på ISO 9001standarden, syftar
till att engagera medarbetarna i ständiga
förbättringar.

Uppföljning av kvalitetsmål

För en lönsam tillväxtstrategi

Hur bidrar Operations till Gunnebos resultat?
”För att stärka Gunnebos resultat och tillväxt
under 2013 har vi fokuserat på att göra alla
våra processer mer effektiva och därmed
minska kostnaderna. Vi har också lanserat
vårt nya Gunnebo Operations System (GOS),
som har inneburit ständiga förbättringar
inom dessa områden.
Gunnebos fabrik i Nederländerna har kom
mit längst när det gäller att införa GOS under
2013, vilket har lett till ökad leveranssäkerhet
och färre kundklagomål. Vår indiska anlägg
ning har också gjort imponerande framsteg i

Rörelseresultatet uppgick till 222 Mkr (179) och rörelse
marginalen till 4,2 procent (3,4). Förvärvade enheter
påverkade rörelseresultatet positivt med 32 Mkr.

Årets resultat har belastats med engångskostnader för
nedskrivning av en finansiell fordran om –45 Mkr (–45).

| indien

Kvalitetssäkring

Minimerar miljöpåverkan
Under året har FoUavdelningen fortsatt att
arbeta för att minimera miljöpåverkan från
tillverkningsprocesser genom att optimera
användningen av resurser avseende teknisk
konstruktion samt ta hänsyn till materialval,
installation och transport redan på utveck
lingsstadiet. Det effektivare resursutnyttjan
det leder även till lägre kostnader.

Orderingången ökade till 5 514 Mkr (5 250), organiskt ökade
den med 4 procent. Förvärvade enheter bidrog med 262 Mkr.
Nettoomsättningen ökade till 5 271 Mkr (5 236), organiskt
ökade den med 1 procent. Förvärvade enheter bidrog med
208 Mkr.

Foto: Preem

Centraleuropa, 26%
Norden, 14%

66%

sydeuropa: Italien, Portugal, Spanien
Frankrike

Sluten kontanthantering viktigt för bensinstationer

2013 tilldelades Gunnebo UK Royal Warrant, ett tecken på erkännande som ges till en utvald grupp av personer och företag som
utses till leverantörer åt landets kungahus. Gunnebo har levererat
kassaskåp och
säkerhetstjänster till
Buckingham
Palace de
senaste tio
åren. Denna
utmärkelse är
ett bevis på
kvaliteten på
de produkter
och tjänster
som har levererats under
åren.

Frankrike, 31%

centraleuropa: Belgien, Luxemburg,
Nederländerna, Schweiz, Tyskland,
Österrike
östeuropa: Polen, Tjeckien, Ungern

Utmärkelsen Royal Warrant stärker affären

2013 i sammandrag

genomförandet av GOS, vilket har lett till en
betydande volymtillväxt och ökad produkti
vitet. Dessa två exempel visar hur effektivt
GOS är när det gäller att stödja Gunnebos
lönsamhet.
Vi har tillämpat samma kompetensfilosofi
inom FoU. Gunnebo har inom detta område
lanserat en standardiserad leanprocess för
utveckling av nya produkter som har börjat
användas i en stor del av de olika FoUcentren
under 2013.”
Hur anpassar sig verksamheten till
expansionen på tillväxtmarknaderna?
”Vi har utökat produktionen i Asien och USA
för att stödja Gunnebos tillväxt på dessa
marknader. Under året har omfattande
investeringar gjorts för att öka kapaciteten
på våra fabriker i Indien och Kina. Vi har
stängt en fabrik i Australien och flyttat pro
duktionen därifrån till Kina och Indonesien.
De produktionsenheter som förvärvades i
USA under 2012 har införlivats i Gunnebo
Operations verksamhet under året och GOS
utvecklingen har påbörjats. Fabrikerna i USA
är Gunnebos största om man ser till tillverk
ningsvolymen.”

av inköpen till lågkostnadsländer, men även
genom effektivitetsvinster och genom att
globalisera produktutvecklingen.
Produktutvecklingen spelar en allt viktigare
roll i våra ansträngningar att hålla nere kost
naderna för sålda varor, både vad gäller mate
rialval och utformning för en tillverkning med
minskade produktionskostnader.”
Hur märker kunderna av ert arbete?
”Vi fortsätter att utveckla en försörjningsked
ja som garanterar en hög nivå av kundservice.
Under året har vi höjt effektiviteten av kund
leveranser och ökat antalet direktleveranser.
I Europa använder vi ett program för trans
port och logistikeffektivisering som innebär
att vi minskar kostnaderna genom att öka
andelen direktleveranser till slutkund. Vi har
kommit längst i Norden där antalet direkt
leveranser till slutkunder har ökat från 20 till
80 procent. Som ett resultat av detta har vi
stängt fyra lager i Norden. Bättre genomtänk
ta logistiklösningar ökar både kundnöjdheten
och Gunnebos lönsamhet.”

Vi fortsätter att
utveckla en försörjningskedja
som garanterar
hög kundservice.

Vad gör ni för att minska inköpskostnaderna?
”Vi har lyckats sänka inköpskostnaderna med
3 procent, delvis genom att flytta en stor del

Gunnebo Årsredovisning 2013

Gunnebo arbetar på en central nivå med ge
mensamma kvalitetsmål som mäts och följs
upp på regelbunden basis. Ett mål är att minska
antalet klagomål från kunder. Under 2013
minskade antalet klagomål från kunder som är
kopplade till Operations med 11 procent.
Ett annat mål är att öka leveransprecisionen,
vilken ökade med 6 procent under 2013.

Kunddialog för bättre produkter
Ett viktigt verktyg för att följa upp kvalitets
nivåer är felrapporteringssystemet NCN (Non
Conformancy Notes), som används för att
rapportera kundklagomål. Systemet ger en
helhetsbild av kvaliteten på produktion, in
stallation och service och lägger grunden för
en kontinuerlig förbättring av produkter och
processer.

Krav på certifiering
Många av Gunnebos produkter och system
lösningar genomgår omfattande tester och
certifieras av ledande testinstitut världen över.
Certifiering genom godkända tester är mycket
efterfrågat bland koncernens kunder.

Klagomål från kund

-11%
Förbättrad leveransprecision

+6%

Årets resultat efter skatt ökade till 102 Mkr (24).

Tillverkning av uttagsautomater i världsklass
Indien kommer att bli den näst största
marknaden i världen för uttagsautomater
under de kommande fem åren*. Som ett
resultat av detta har Gunnebos kunder,
som är globala tillverkare av uttagsautomater, gjort stora investeringar i produktionskapacitet i Indien.
Den indiska marknaden har börjat
anamma den europeiska EN-standarden för
kassaskåp för uttagsautomater. Gunnebo
som är ledande inom EN-certifierade
kassaskåp har svarat snabbt på kundernas
efterfrågan.

nederländska arbetslaget en omfattande
utbildning av de indiska kollegorna både i
Nederländerna och på plats i Halol.
Det gränsöverskridande projektet har
genomförts framgångsrikt och har lett till
att den årliga kapaciteten för kassaskåp för
uttagsautomater i Halol har gått från noll
till motsvarande 30 procent av tillverkningen av produkter för uttagsautomater inom
koncernen i slutet av 2013.

Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kronor (0,26).

* Enligt Retail Bank Research (RBR London
augusti 2013)

Ny produktionslinje
Under 2013 investerade Gunnebo i byggandet av en produktionslinje för tillverkning av kassaskåp för uttagsautomater vid
anläggningen i Halol i den indiska delstaten Gujarat.
Tillverkningen av kassaskåp för uttagsautomater innebär höga volymer, hög precision och höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Inför den krävande utbyggnaden
har man därför tagit in hjälp av experter
från Gunnebos fabrik i Doetinchem i Nederländerna som är specialiserad på tillverkning av kassaskåp för uttagsautomater.

Högre kapacitet
Förutom att ge kontinuerlig handledning och tekniskt stöd genomförde det

Gunnebo Årsredovisning 2013

Gunnebo är en global
leverantör med ett brett
erbjudande inom kontant
hantering, säkerhetsskåp
och valv, tillträdeskontroll
och elektronisk säkerhet
samt säkerhetsrelaterade
tjänster
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Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med
1,00 kr per aktie (1,00).

Nyckeltal
Nettoomsättning, Mkr
Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär, Mkr
Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

2013

2012

5 271

5 236

306

266

5,8

5,1

Rörelseresultat, Mkr

222

179

Rörelsemarginal, %

4,2

3,4

Resultat per aktie efter utspädning, kr

1:29

0:26

Nettolåneskuld exklusive pensionsförpliktelser, Mkr

728

684

34

36

Soliditet, %

Gunnebokoncernen

Vårt arv

Vår vision och mission

Varumärket Gunnebo har ett industriellt arv som går 250 år
tillbaka i tiden och företagets rötter finns i sydöstra Sverige. Idag
har Gunnebo säljbolag i 33 länder och distributörer på ytterligare
100 marknader runt om i världen.

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en global leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontant
hantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och
elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransport
företag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

2011–2013
Fokus: Tillväxt och lönsamhet
Gunnebo fortsätter att flytta sitt fokus till marknader med hög
tillväxtpotential inom koncernens kärnsegment. Koncernen
utökar sin närvaro i Sydkorea, Thailand, Malaysia, USA, Mexiko
och Brasilien.

2009–2010
Fokus: Strategi och lönsamhet
Gunnebo omdefinierar sin vision till att bli en världsledande
leverantör av en säkrare framtid och avyttrar verksamheten
inom områdesskydd, som inte tillhör koncernens kärnverk
samhet. Koncernen börjar också fokusera på att investera mer i
tillväxtmarknader utanför Europa.

2005–2008
Fokus: Integration
De företag som förvärvats under de senaste tolv åren har
integrerats i koncernen och har antagit namnet Gunnebo.

1995–2005
Fokus: Företagsförvärv
Gunnebo förvärvar ett 40-tal företag som har specialiserat
sig på säkerhet. Exempelvis Fichet-Bauche, ett företag som är
noterat på den franska börsen och som har tillverkat kassaskåp
sedan 1825, och Chubbsafes, ett varumärke för kassaskåp som är
välkänt i hela världen och grundades i Storbritannien 1818.

Vision
Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en
säkrare framtid.
Att vara en världsledande leverantör innebär att ha ett konkurrens
kraftigt erbjudande som finns tillgängligt tack vare en global
närvaro på de marknader där kunderna efterfrågar koncernens
produkter, tjänster och lösningar.
Att skapa en säkrare framtid innebär att ha en långsiktig strategi,
att investera i innovativ forskning och produktutveckling samt att
bygga varaktiga affärsrelationer som skapar ömsesidiga värden.
Läs mer om hur Gunnebo uppnår denna vision på sidorna 10–25

Mission
Koncernens mission är att bidra till att skapa en säkrare värld.
Gunnebo uppnår detta genom att erbjuda produkter, tjänster och
lösningar inom säkerhetsbranschen som skapar värden för aktie
ägare, kunder, samarbetspartners, medarbetare och samhället på
global nivå.

1994–1995
Gunnebo Industrier förvärvas av HIDEF som byter namn till
Gunnebo AB och noteras på den svenska börsen 1994. Det nya
bolaget ska fokusera på att leverera säkerhetsprodukter.

1991
HIDEF Kapital AB bildas av den svenska regeringen som ett av
åtta riskkapitalbolag med uppdraget att investera i svenska bolag
som har drabbats av den nationella finanskrisen.

Företagets rötter
År 1764 öppnas en smedja i den svenska byn Gunnebo. Företaget
växer stadigt fram till 1889 då man bildar Gunnebo Bruks Nya AB
som har flera fabriker som levererar kedjor åt sjöfartsindustrin.
Detta företag blir senare känt som Gunnebo Industrier.
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Våra kunder

Våra marknader

Gunnebos erbjudande riktar sig främst till kunder inom
följande marknadssegment: bank, handeln, värdetran
sportföretag, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Gunnebo är verksamt inom tre regioner: Europe,
Middle East & Africa (EMEA), Asia-Pacific och
Americas. Målet för varje region är att tillgodose
lokala kundbehov och samtidigt genomföra
koncernens övergripande strategi. Från och med
fjärde kvartalet 2013 utgör regionerna koncernens
rörelsesegment. Tidigare redovisade Gunnebo sina
resultat per affärsområde.

Bank
Kärnerbjudande: lösningar för säker och effektiv
kontanthantering, förvaring av värdesaker samt
tillträdeskontroll. Några av våra kunder är Bank of
India, C
 itibank, HSBC, ING Bank, LCL, Nordea och
Standard Bank.

Handeln
Kärnerbjudande: lösningar för säker och effektiv kon
tanthantering, egendomsskydd, förvaring av värde
saker samt tillträdeskontroll. Några av våra kunder är
Aldi, COOP, Leroy Merlin, Smart Club och Statoil.

Värdetransportföretag
Kärnerbjudande: lösningar för säker hämtning och
förvaring av kontanter. Några av våra kunder är Brinks,
G4S, Loomis och RCCS.

Kollektivtrafik
Kärnerbjudande: lösningar för kontroll av passagerar
flöden och biljetthantering i kollektivtrafiksystem. För
flygplatser tillhandahåller Gunnebo säkerhetslösningar
för ombordstigning, immigrationskontroll och för en
vägskontroll. Bland kunderna finns kollektivtrafiknäten
i Peking, Bogotá, Melbourne och New Delhi samt flyg
platser i Bahrain, Boston, London, Madrid och Sydney.

EMEA
Säljbolag (21): Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland,
Italien, Luxemburg, Mellanöstern (Förenade Arabemiraten),
Nederländerna, N
 orge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, S
 verige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern,
Österrike
Den fortsatta ekonomiska instabiliteten i Europa har resulterat i
en vikande efterfrågan i region EMEA och koncernen har tvingats
anpassa kostnadsstrukturen. Inom regionen har fokus ökat på
tillväxtmarknader utanför Europa.
Läs mer på sidorna 14–17

Offentliga och kommersiella fastigheter

Asia-Pacific

Kärnerbjudande: lösningar för passagekontroll samt
lösningar för förvaring av värdesaker. Bland kunderna
finns Europeiska kommissionen, Nato och det brittiska
inrikesministeriet samt American Express, Microsoft,
Nestlé, Shell och Vodafone.

Säljbolag (8): Australien, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia,
Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea

Industri- och högriskanläggningar
Kärnerbjudande: lösningar för passagekontroll samt
lösningar för förvaring av värdesaker. Bland kunderna
finns fabriker, logistikföretag, kraftverk, arenor,
hamnar, fängelser och kasinon.

Den snabbast växande regionen för Gunnebo där koncernen har
utökat sin närvaro kraftigt under senare år. Gunnebo kommer att
fortsätta att utveckla sin starka marknadsposition och investera i
nya tillväxtmöjligheter.
Läs mer på sidorna 18–21

Americas
Säljbolag (4): Brasilien, Kanada, Mexiko, USA
Gunnebo fortsätter att växa i Nord- och Latinamerika, där
koncernen har gjort viktiga förvärv i USA och Brasilien samt
etablerat bolag i Mexiko under de senaste åren.
Läs mer på sidorna 22–25
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Våra mål

Vår strategi

För att nå visionen att bli en världsledande leverantör av
en säkrare framtid formulerar Gunnebo årliga koncern
gemensamma mål som är relaterade till koncernens
finansiella mål och dess viktigaste prioriteringar.

Gunnebos strategi syftar till att ge lönsamhet och
skapa värde för aktieägare, kunder och medarbetare.

Finansiella mål
Gunnebos finansiella mål ska bidra till en god avkastning för bola
gets aktieägare. Fokus ligger på rörelsemarginalen och en lönsam
tillväxt.
Gunnebo ska långsiktigt uppnå en avkastning på sysselsatt kapital
på minst 15 procent samt en rörelsemarginal på minst 7 procent
Koncernen ska nå en organisk tillväxt på minst 5 procent per år
Soliditeten ska ej understiga 30 procent

Mål och utfall

Strategin fokuserar på att utveckla kärnverksamheten och ha
ett nära samarbete med globala kunder genom Key Account
Management. Gunnebo arbetar aktivt med att flytta tyngdpunkt
inom tre aspekter av verksamheten: geografiskt fokus, resurs
fördelning och ökat kundvärde.

Förvärvsstrategi
Under de senaste tre åren har koncernens strategi varit att
successivt flytta verksamhetens tyngdpunkt utanför Europa och
att skapa starka säljplattformar på världens tillväxtmarknader.
Målet med framtida förvärv är att stärka kärnverksamheten,
utöka Gunnebos geografiska räckvidd, bygga en plattform
för att kunna leverera säkerhetstjänster och öka närvaron
på tillväxtmarknaderna.

Distributörer
Långsiktiga
mål

Utfall
2013

Utfall
2012

15

10,7

10,2

Avkastning på 
sysselsatt kapital1), %
Rörelsemarginal , %
1)

Soliditet, %
Organisk tillväxt
nettoomsättning, %

7

5,8

5,1

>30

34

36

5

1

–1

1) Exklusive poster av engångskaraktär.

För att göra erbjudandet tillgängligt för fler kunder arbetar
Gunnebo med ett omfattande nätverk av distributörer. Gunnebo
ingår strategiska partnerskap med distributörer både på marknader
där man redan har ett etablerat säljbolag i syfte att öka marknads
täckningen och på marknader där man inte har något säljbolag för
att få lokal närvaro.
Gunnebo har ett nära samarbete med sina distributörer och för
ser dem med kommersiellt stöd, säljverktyg och teknisk utbildning
om produktportföljen. Samtliga affärspartners uppmanas att följa
koncernens etiska riktlinjer, Gunnebos uppförandekod.
Läs mer om Gunnebos marknader på sidorna 10–11

Operationella mål

Medarbetare

Inför varje räkenskapsår presenterar Gunnebos Vd och Koncernchef
en rad nyckelprioriteringar som all verksamhet och alla initiativ
inom koncernen ska kopplas till under året.

Gunnebos 5 612 anställda omsätter koncernens strategi i praktiken
för att uppnå de fastställda målen och skapa värde för koncernens
kunder, ägare och samhället i stort. För att vägleda medarbetarna i
arbetslivet fungerar Gunnebos kärnvärden som ett viktigt verktyg
för att integrera de olika delarna av verksamheten och stärka sam
manhållningen i hela den globala personalstyrkan.

Mål 2013
Identifiering av möjligheter på viktiga marknader för att främja
den organiska tillväxten
Tillväxt genom förvärv

Läs mer om talangutveckling på sidorna 27–28

Bruttomarginalförbättringar genom exempelvis effektivare
tillverknings- och inköpsprocesser
Kostnadsbesparingar i Europa genom bättre säljeffektivitet
Utveckling av SafePay-verksamheten med fokus på försäljnings
volym och kvalitet
Fortsatt integration i koncernen av Hamilton Safe
(som f örvärvades 2012)
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Våra varumärken
Samtliga säljbolag inom säkerhetskoncernen Gunnebo bär G
 unnebos
namn och majoriteten av säkerhetsprodukterna, säkerhetstjänsterna
och säkerhetslösningarna säljs under v arumärket G
 unnebo, vilket
även har funktionen som ett paraplyvarumärke.

Varumärke

Gunnebo Årsredovisning 2013 

Produktsegment

Marknad

Ursprung

Säkerhetsskåp och valv

Global

Storbritannien. Grundat 1835. I Gunnebos
varumärkesportfölj sedan 2000.

Yttre högsäkerhetsskydd

Global

Tyskland. Grundat 1951.
Förvärvades av Gunnebo 2004.

Säkerhetsskåp och valv

Global

Frankrike. Grundat 1825. 
Förvärvades av Gunnebo 1999.

Elektroniska varularm för detaljhandeln

Global

Sverige. Grundat 1984.
Förvärvades av Gunnebo 2004.

Säkerhetsskåp och valv

Nordamerika

USA. Grundat 1967.
Förvärvades av Gunnebo 2012.

Brandskydd

Indien

Indien. Grundat 1903. I Gunnebos
varumärkesportfölj sedan 2000.

Säkerhetsskåp och valv

Global

Sverige. Grundat 1886.
Förvärvades av Gunnebo 1994.

Sluten kontanthantering

Global

Sverige. Skapades av Gunnebo 2001.

Säkerhetsskåp

Indien

Indien. Grundat 1932.
Förvärvades av Gunnebo 2000.
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vd har ordet

Affären fortsätter utvecklas i rätt riktning

U

nder 2013 har koncernen tagit
y tterligare steg i den valda strategiska
riktningen. Vi har sett en fortsatt
stark tillväxt på marknaderna i regionerna
Asia-Pacific och Americas, och i Europa har vi
märkt de första tecknen på en stabilisering.

Resultat
För koncernen som helhet visade orderin
gången en organisk tillväxt på 4 procent och
rörelsemarginalen (exklusive jämförelse
störande poster) blev 5,8 procent. Det innebär

att vi har tagit ytterligare ett steg mot att
uppnå vårt finansiella mål på 7 procents
rörelsemarginal. Dessutom har ett bättre
resultat och ett effektivare arbete med vår
balansräkning skapat ett starkt kassaflöde. I
slutet av året hade vi en stark balansräkning,
där soliditeten uppgick till 34 procent.

Tillväxt
Ett av våra fokusområden under 2013 har
varit att fortsätta investera i lönsam tillväxt.
Vi har sett en fortsatt stark utveckling i

r egionerna Asia-Pacific och Americas
– särskilt i Indien, Indonesien, Kina, USA och
Brasilien. Tillväxten stöddes också av tidigare
genomförda förvärv i USA, Malaysia och
Sydkorea. Vårt affärserbjudande har också
spridits på fler marknader utanför Europa,
vilket ger en solid grund för tillväxt inom nya
marknads- och produktsegment framöver.

Kostnader
Ett annat fokusområde har varit att fortsätta
minska den fasta kostnadsbasen i Europa, vi

Invigning av Gunnebo Korea i Seoul. Gunnebos Vd Per Borgvall tillsammans med Ravin Gengadaran, William Mouat och Ryan Kim.
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kan nu se att detta börjar ge resultat. Den
organiska tillväxten i regionen EMEA har varit
fortsatt negativ, men jämfört med föregå
ende år är det en stor förbättring och mark
nader som har kämpat under lång tid börjar
långsamt komma ikapp.

Organisation
Den goda tillväxten i regionerna Asia-Pacific
och Americas har, tillsammans med förvärvet
av amerikanska Hamilton Safe under 2012,
gett oss den kritiska affärsvolym som behövs
för att stärka vår regionala organisation.
Under det sista kvartalet 2013 anpassade vi
därför vår organisation för att skapa en struk
tur som fokuserar på regionerna EMEA, AsiaPacific och Americas. Denna anpassning gjor
des för att vi ska kunna öka den lönsamma
tillväxten ytterligare och intensifiera arbetet
med att flytta tyngdpunkten för koncernens
verksamhet till tillväxtmarknader.
Vår verksamhet skiljer sig fortfarande från
region till region. Med en stark koppling till
det lokala näringslivet och starka koncernge
mensamma funktioner kan vi på ett bättre
sätt utnyttja de kunskaper och färdigheter
som byggts upp under de senaste åren inom
den tidigare affärsområdesstrukturen. Den
regionbaserade organisationen kommer att
ge oss bättre kundfokus och öka vår mark
nadsnärvaro, särskilt på tillväxtmarknaderna.

Förflyttning av tyngdpunkt
På Gunnebo arbetar vi med att flytta vår
tyngdpunkt inom tre aspekter av vår verk
samhet: geografiskt fokus, resursfördelning
och ökat kundvärde.
Geografiskt sett flyttar vi koncernens
tyngdpunkt till marknader där vi ser fortsatt
tillväxt inom våra kärnverksamheter. Under
2013 förvärvade vi till exempel vår tidigare
distributör i Sydkorea. Med detta bolag som
bas kan vi expandera vår verksamhet till nya
segment i Sydkorea och närliggande markna
der. Vi har också etablerat försäljningskontor
i Thailand och Burma. Under 2013 skedde 40
procent av koncernens försäljning utanför
Europa.
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När det gäller resursfördelningen har vi
fortsatt att investera i produktionskapaci
tet och kvalitetsförbättringar i regionerna
Asia-Pacific och Americas. Dessutom har
den nya regionala organisationen lett till en
omfördelning av viktig kompetens från de
tidigare globala affärsområdena till sälj
regionerna.
Att öka kundvärdet innebär för Gunnebo
att vi går från att vara en produktleverantör
till att istället leverera kompletta lösningar.
Den första viktiga förändringen i denna rikt
ning gjorde vi för några år sedan genom att
inrätta ett globalt affärsområde för service
och tjänster. Som ett led i detta fastställde vi
vår serviceportfölj och såg till att vi hade rätt
kompetenser och processer på plats för att
optimera service- och tjänsteleveranser. Inom

Att röra sig uppåt
i värdekedjan
innebär för
Gunnebo att vi går
från att vara en
produktleverantör
till att istället
leverera kompletta
lösningar.
den nya regionala strukturen utförs nu detta
arbete direkt i säljregionerna med stöd av en
central servicefunktion.
En annan viktig aspekt av att röra sig
uppåt i värdekedjan är naturligtvis hur vi
utvecklar vårt erbjudande. Under 2013
lanserade vi ett antal nya produkter och
system. Till exempel har vi utvecklat en helt
ny produktserie för tillträdeskontroll som
har tagits emot väl över hela världen. Vi har
också fortsatt att utveckla våra lösningar för

kontanthantering och elektronisk säkerhet
och har börjat vidareutveckla vår förmåga
att sälja lösningar.

Medarbetare
Våra medarbetare är oerhört viktiga. Under
de senaste åren har vi investerat i ledarskaps
utveckling och under 2013 har vi ytterligare
ökat vårt fokus på utveckling av medarbetare
genom att initiera aktiviteter som fokuserar
på resultat, kundnöjdhet och på att bygga
relationer med våra samarbetspartners.
Detta kommer utan tvekan att hjälpa oss att
ytterligare förbättra resultatet och förflytta
oss uppåt i värdekedjan.
Gunnebo har mer än 5 600 kompetenta
och motiverade medarbetare runt om i värl
den. Vår utveckling under 2013 skulle inte
ha varit möjlig utan deras engagemang och
målinriktade inställning. Tack för era insatser
under 2013! Jag vill också varmt välkomna
våra nya medarbetare i Sydkorea.
Dessutom vill jag passa på att tacka våra
kunder för att de har valt Gunnebo som
affärspartner, samt våra aktieägare för att de
har haft förtroende för vår verksamhet.

Framtidsutsikter
För Gunnebo kommer 2014 innebära att vi
strävar efter att leverera ytterligare förbätt
rade finansiella resultat. Vi kommer även
att fortsätta förflytta vår tyngdpunkt både
geografiskt och när det gäller att fördela våra
resurser samt öka kundvärdet. Vi kommer
också ha ett fortsatt fokus på att minska
kostnaderna i Europa för att förbättra våra
marginaler och ytterligare stärka vårt kassa
flöde. Tillsammans med en tydlig strategi,
en stark finansiell ställning och motiverade
medarbetare kommer detta att hjälpa oss
att fortsätta skapa värde åt våra aktieägare,
kunder och samarbetspartner i framtiden.

			


Per Borgvall
Vd och Koncernchef
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Gunnebokoncernen

Viktiga händelser 2013
Första kvartalet

Andra kvartalet

Gunnebo UK tilldelas Royal Warrant, en prestigefylld utmärkelse
som endast ges till utvalda leverantörer till det brittiska
kungahuset.
Läs mer på sidan 15.
Den franska posttjänsten La Poste lägger en order på leverans
och installation av deponeringsskåp och elektroniska lås till ett
värde av över 1 miljon euro.
Bussbolaget Mexibus Mexiko BRT installerar entrésäkerhets
lösningar i hela sitt rikstäckande nät av busstationer.
Lissabons flygplats installerar Gunnebo SpeedStiles för att
förbättra kontrollen över passagerarflödet.
Gunnebo börjar leverera larmövervakningstjänster till den
spanska banken Banco de Sabadell.
Australiens Westpac Banking Group väljer Gunnebo som
leverantör för att uppgradera och underhålla kritisk säkerhets
utrustning som finns på många av dess bankkontor.

Köpcentrum ökar säkerheten i Mumbai
Ett av Indiens största köpcentrum High Street Phoenix utvid
gar sitt serviceavtal med Gunnebo. Avtalet omfattar underhåll
av elektroniska säkerhetssystem, brandlarm och övervaknings
system i Mumbai-gallerian. I takt med den snabba expansio
nen av den indiska detaljhandeln och att allt fler människor
besöker shoppinggallerior prioriteras investeringar inom
effektiv säkerhet.

Den spanska banken BBVA Bancomer tecknar avtal med
Gunnebo om leverans av säkerhetsprodukter och säkerhets
tjänster till många av bankens kontor i Mexiko.
Läs mer på sidan 25
Europas största skohandlare beställer 380 deponeringsenheter av
typen SafeCash Retail Deposit till sina kontor i Schweiz.
Fujitsu Services väljer Gunnebos SMI-serversystem för instal
lation av passagekontroll, intrångsdetektering och system för
videoövervakning vid sitt portugisiska huvudkontor i Lissabon.
Gunnebo öppnar ett nytt representationskontor i Hanoi i norra
Vietnam efter framgången med det första kontoret som etable
rades fem år tidigare i Ho Chi Minh.
Den brasilianska återförsäljaren Riachuelo investerar i Gunnebos
smarta deponeringslösning Intelisafe.
Läs mer på sidan 23

Passagerarflöden optimeras på flygplats i Peking
Beijing Capital International Airport beställer SpeedStile säker
hetsgrindar till Terminal 3, en av de största flygplatstermina
lerna i världen. SpeedStiles-grindarna kommer att bidra till en
snabb och ordnad kontroll av stora och frekventa passagerar
flöden samt hjälpa till att förbättra säkerheten på flygplatsen.

Genom leverantören Veolia tecknar Peugeot-koncernen i
Frankrike ett nytt avtal för underhåll av säkerhetslösningar.
En större order läggs för leverans av säkerhetsdörrar till den
offentliga sektorn i Nederländerna.
Hamburgs flygplats ökar säkerheten genom installation av
Gunnebos säkerhetsgrindar.
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Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet
Seguridad Integral Canaria, baserat på Kanarieöarna, blir det
första värdetransportföretaget att investera i Gunnebos bankfack
för självbetjäning, SafeStore Auto.
KölnBonn Savings Bank installerar den automatiserade bank
fackslösningen SafeStore Auto, med över 3 000 skåp på sitt nya
huvudkontor i Bonn i Tyskland.

Skyskrapan Diamond District i New York
investerar i högsäkerhetsskåp
International Gem Tower på Manhattan i New York beställer flera
kassaskåp av säkerhetsgrad VI. Skåpen säljs av Gunnebo under
varumärket Chubbsafes. Den toppmoderna skyskrapan öppnade
i juni 2013. Här finns bland annat en marknad för försäljning av
diamanter och ädelstenar – den första av sitt slag i staden.

Oljebolaget Preem tecknar ramavtal för installation av
Gunnebos lösning för sluten kontanthantering, SafePay.
Läs mer på sidan 15
Gunnebo anlitas för att leverera lösning för tillträdeskontroll
och gånggrindar till King Saud University Stadium, en ny idrotts
arena som byggs i Saudiarabien.

Gunnebo lanserar sin nya webbplats för IR-aktiviteter
www.gunnebogroup.com.
Ett certifierat modulvalv för läkemedelsskydd har installerats
i Kanada.
Den årliga konferensen om säkerhet kring uttagsautomater, som
sponsras av Gunnebo, hålls i London och lockar över 300 säker
hetsexperter från industrin för uttagsautomater, inklusive företrä
dare från de flesta större banker i Europa, Sydamerika och Asien.
Läs mer på sidan 15
Gunnebo håller i de första mötena för nyligen auktoriserade
distributörer på silver-, guld- och platinanivån i region EMEA som
en del av sitt nya program för att öka lönsamheten i sitt nätverk
av distributörer.

Genom förvärvet av vändkorsdistributören ATG Entrance
Corporation startar Gunnebo ett eget säljbolag i Sydkorea. Det
här är Gunnebos 33:e säljbolag och det åttonde på den asiatiska
marknaden.
Läs mer på sidorna 18–21
Nya representationskontor öppnas i Bangkok i Thailand och i
Yangon i Myanmar för att utöka Gunnebos marknadstäckning i
Sydostasien.
G7 Safety Lockers beställer SafeStore Auto, Gunnebos bank
fackslösning för självbetjäning. Detta kommer att bli den första
installationen i sitt slag i Malaysia.
En av de största bankerna i Nederländerna ger Gunnebo i upp
drag att uppgradera bankfacksskåpen på alla sina kontor.
TUI Airlines i Belgien ökar säkerheten vid flygpersonalens
incheckning med hjälp av lösningar från Gunnebo.

Gunnebo Årsredovisning 2013 

Lansering av nya SpeedStiles i Paris
En ny serie av säkerhetsgrindar, SpeedStiles DS, lanseras i Paris.
DS-serien erbjuder mer flexibel design än någonsin tidigare,
vilket gör det möjligt för arkitekter att välja det ytskikt som
krävs för att matcha resten av inredningen från ett brett
spektrum av färger, material och ljuseffekter.

Läs mer om det nya SpeedStiles-sortimentet på sidan 13
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Säkerhetsmarknaden i världen
Det totala värdet av den globala
säkerhetsmarknaden beräknades
2011 till 82,9 miljarder USD. I takt
med att efterfrågan på säkerhets
produkter ökar förväntas den
globala säkerhetsmarknaden öka
med 7 procent per år under de
närmaste åren och nå ett globalt
marknadsvärde på 116 miljarder
USD år 20161).
Faktorer som påverkar marknaden
Utvecklingen inom säkerhetsmarknaden drivs
av tre viktiga faktorer: ekonomisk utveckling,
stigande levnadsstandard samt ökande urba
nisering och växande kriminalitet.

Ekonomisk utveckling
Den ekonomiska utvecklingen sker snabbast
i Kina och Indien, där den årliga tillväxten på
säkerhetsmarknaden förväntas bli 10 pro
cent, medan tillväxten i västra Europa blir
något mindre än det globala genomsnittet.

Högre levnadsstandard
Den ökande levnadsstandarden gör säker
hetsprodukter mer tillgängliga och leder till
en ökning av mängden egendom som anses
behöva skydd.

Ökande urbanisering
Urbaniseringen bidrar till ökad brottslighet,
vilket ökar kraven på säkerhet. Urbanise
ringen leder också till ett uppsving för bygg
nadsbranschen, vilket i sin tur leder till ökade
investeringar i säkerhetslösningar.
Läs mer om marknadstrender per region på
sidorna 14–25

en Mycket fragmenterad marknad
Den globala säkerhetsmarknaden är mycket
fragmenterad då en majoritet av försäljning
en – cirka 80 procent – sker via ett stort antal
mindre leverantörer med en nischprodukt
eller ett geografiskt fokus snarare än via stora
multinationella företag.
De ledande tillverkarna på marknaden –
United Technologies (USA), Tyco International
(Schweiz), ASSA ABLOY (Sverige), Honeywell
International (USA), Robert Bosch (Tyskland)
och Ingersoll-Rand (Irland) – står för 18 pro
cent av den globala försäljningen2).
Av den totala säkerhetsmarknaden sva
rar Asien och Stillahavsområdet för över
33 procent av den globala försäljningen (Kina
står ensamt för 17 procent), Västeuropa för
27 procent och Amerika för 25 procent2).
Den dominerande kundgruppen är industri
och annan kommersiell verksamhet som står
för cirka 65 procent av den globala försälj
ningen, medan offentliga och institutionella
kunder svarar för 19 procent och privatkunder
för 16 procent2.

Uppgifterna är hämtade från Freedonia’s branschstudie World Security Equipment från mars 2013. Studiens definition av
säkerhetsprodukter omfattar kassaskåp, valv, lås, banksäkerhet, till exempel bankfack och kontanthanteringslösningar,
passagekontroll, övervakningslösningar, elektronisk säkerhet och elektroniska varularm. Detta omfattar Gunnebos globala
erbjudande, med undantag för säkerhetstjänster och tillträdeskontroll.

1) 

2)
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Uppgifterna avser år 2011.
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EMEA
E
 gna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer
Asia-Pacific
E
 gna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer
Americas
Egna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

Marknader

Regioner

Distributörer

Gunnebo ökar sin andel av försäljningen på
tillväxtmarknader. Under 2013 fortsatte
efterfrågan i Europa att minska, medan
försäljningen i regioner som Asien, Amerika
och Mellanöstern ökade. Gunnebo har för
avsikt att stärka sin position y tterligare på
tillväxtmarknader och minska kostnaderna
i Europa.

Gunnebo är verksamt inom tre regioner:
Europe, Middle East & Africa (EMEA),
Asia-Pacific (Asien och Stillahavs
området) och Americas (Nordamerika
och Latinamerika). Vid utgången av 2013
hade Gunnebo egna säljbolag i 33 länder
(EMEA 21, Asia-Pacific 8, Americas 4).

Gunnebo arbetar med ett omfattande
nätverk av distributörer för att öka täckningen i de områden där företaget inte
har egna säljbolag. För närvarande har
Gunnebo distributörer på över 100
marknader runt om i världen.

Gunnebo Årsredovisning 2013
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Gunnebos globala portfölj av säkerhetsprodukter bygger
på nästan 200 års branschkunskap. För att kunna till
godose marknadens föränderliga krav arbetar Gunnebo
med att förnya och vitalisera sitt kunderbjudande genom
att införa nya innovativa produkter och att uppgradera
befintliga produkter.
Nedan är ett urval av nya och uppgraderade produkter
som lanserades under 2013.

En effektiv lösning för till
trädeskontroll som läser
av smartkort och andra
närfältskommunikations
(NFC)-enheter. Förutom vid
tillträdeskontroll kan NFC
användas till kontaktlösa
transaktioner och datautbyte,
vilket innebär att enheter som
exempelvis smarta telefoner
kan kommunicera med andra
enheter genom att de place
ras intill varandra.

Nyhet 2013

ProStyl

Nyhet 2013
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Utveckling
och innovation

SafeCash Retail
Deposit High Speed
SafeCash Retail Deposit High Speed kombinerar snabb kontroll av sedlar och mynt och är
det ultimata kontantdeponeringssystemet för
medelstora och stora detaljhandelsföretag som
hanterar stora mängder kontanter.
Lösningen installeras i
uppräkningskontoret och gör det
möjligt att snabbt
deponera upp
till 1 000 sedlar
per transaktion
i flera buntar
och upp till 12
kilo mynt, som
alla omedelbart
räknas och
verifieras.

Nyhet 2013

SpeedStile FLs DS serien

SafePay CDS Primo
SafePay CDS Primo förser mindre butiker med en sluten
kontanthanteringslösning. Den erbjuder ett intelligent
gränssnitt till Gunnebos universella transportkassett
och möjliggör kontrollerade kontantdeponeringen från
kassan till ett kassaskåp back office.

SpeedStile FP DS serien

12 

			

NYHET 2013

UPPDATERAD

SafeStore Auto
Gunnebos bankfack för självbetjäning
har många referenser från banker i
Europa, Mellanöstern och Afrika och
har nyligen introducerats i Asien. Under
2013 uppgraderades produktens utformning för att göra den mer tillgänglig för personer med funktionshinder.
Ergonomiska förbättringar har också
gjort SafeStore Auto lika lätt för kunderna att använda som en bankomat, och
utan att kompromissa med säkerheten.
Dessutom ska en ny eftermonteringstjänst införas för att erbjuda uppdatering av maskin- och programvara i syfte att förbättra prestandan och
förlänga livscykeln för SafeStore Auto.

SpeedStile FL EV serien

NYHET 2013

CashControl är ett webbaserat
programvarupaket som övervakar butikernas kassanivåer i realtid så att kontanterna automatiskt kan krediteras innehavarens
bankkonto på samma bankdag.

Hamilton Safe lanserade sin nya
UL-certifierade valvdörr i juli. Den
nya dörren har en upplåsningsmekanism på insidan – en viktig
säkerhetsåtgärd om någon skulle bli
inlåst i valvet.

UPPDATERAD

CashControl

Valvdörr

SpeedStiles
Gunnebo SpeedStiles kombinerar elektronisk detektering med beröringsfri passageteknik för att ge en säker och effektiv lösning för tillträdeskontroll i offentliga och
kommersiella byggnader. Under 2013 breddades SpeedStiles-sortimentet betydligt
i och med lanseringen av DS-serien. DS-modellerna möjliggör en hög grad av kundanpassning när det gäller material, design och belysning. Detta gör det mycket
enklare för arkitekter att integrera en produkt för tillträdeskontroll i sina lösningar
utan att kompromissa med det övergripande konceptet för byggnaden. För att
garantera en konsekvent kvalitet och global tillgänglighet omfattar utbudet av
tillgängliga utföranden material som föredras av arkitekter.
Hittills har Gunnebo installerat 50 000 SpeedStiles världen över.
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Region EMEA
Europe, Middle East & Africa (EMEA) är koncernens största
och mest mogna marknad. Under 2013 stod EMEA för en
omsättning om 3 474 Mkr motsvarande 66 procent (71) av
koncernens omsättning.
EMEA
Egna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

Säljbolag i EMEA (21):

Andel av koncernens
omsättning 2013:

Norden: Danmark, Finland, Norge,
Sverige

Andel av omsättningen
per marknad 2013:

Frankrike, 31%

Centraleuropa: Belgien, Luxemburg,
Nederländerna, Schweiz, Tyskland,
Österrike

Centraleuropa, 26%
Norden, 14%

66%

Sydeuropa: Italien, Portugal, Spanien
Östeuropa: Polen, Tjeckien, Ungern
Frankrike
Storbritannien/Irland

Sydeuropa, 12%
Storbritannien/Irland, 8%

SVP: Morten
Andreasen

Afrika, 4%
Mellanöstern, 3%

Mellanöstern: Förenade Arabemiraten

Östeuropa, 2%

Afrika: Sydafrika

Gunnebos marknad
EMEA är uppdelat i de åtta underregionerna:
Norden, Centraleuropa, Sydeuropa,
Frankrike, Östeuropa, Storbritannien/Irland,
Mellanöstern och Afrika.

MARKNADSUTVECKLING 2013
Region Europe, Middle East & Africa påverkades under året av en vikande efterfrågan.
Orderingången i region EMEA sjönk därför till
3 558 Mkr (3 707). Organiskt, det vill säga exklusive förvärv och valutaeffekter, minskade
orderingången med 2 procent. Nedgången
var främst hänförlig till Frankrike med en
nedgång för året med 9 procent. I Sydeuropa
och Centraleuropa ökade orderingången med
4 procent respektive 5 procent medan orderingången i Norden sjönk med 5 procent.
Nettoomsättningen sjönk till 3 474 Mkr
(3 736). Organiskt minskade nettoomsättningen med 5 procent. Merparten av länderna
i regionen hade en negativ eller oförändrad
omsättningstillväxt och framförallt utvecklingen i Frankrike påverkade negativt.
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Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 47 Mkr (53) och
rörelsemarginalen till 1,4 procent (1,4). Arbetet med att anpassa kostnadsbasen i Europa
fortgick under året och rörelseresultatet
belastades med omstruktureringskostnader
om 74 Mkr (63).
MSEK

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat

2013

2012

3 558

3 707

–2
3 474

3 736

–5
–27

–10

EUROPA
Gunnebos erbjudande är mest omfattande
i Europa, där majoriteten av företagets
kontanthanteringslösningar, kassaskåp och
valv, produkter för tillträdeskontroll och säkerhetstjänster finns på de flesta marknader.
Elektroniska säkerhetslösningar säljs främst
i Frankrike och Sydeuropa.

Utmaningar
Den europeiska marknaden har under 2013
visat tecken på en viss stabilisering. De
senaste årens ekonomiska nedgång har haft
stor inverkan på Gunnebos verksamhet. I
Sydeuropa och i Frankrike, har investeringarna minskat de senaste åren. Bankerna, som
traditionellt sett utgör ett viktigt marknadssegment för Gunnebo i Europa, fortsätter
att stänga kontor och visar tendenser på en
minskad vilja att investera i kontanthantering.
För att hantera marknadsläget kommer
Gunnebo i Europa att fokusera på ökad försäljning till detaljhandeln särskilt när det
gäller kontanthantering. Gunnebo kommer
också att fortsätta att bygga upp sitt nätverk av distributörer i regionen, framför allt
när det gäller försäljning och distribution av
kassaskåp i Europas tillväxtregioner.

MELLANÖSTERN
Som komplement till sitt säljkontor i Dubai
har Gunnebo ett stort nätverk av distributörer

Gunnebo Årsredovisning 2013

Utmärkelsen Royal Warrant stärker affären

Sluten kontanthantering viktigt för bensinstationer

2013 tilldelades Gunnebo UK Royal Warrant, ett tecken på erkännande som ges till en utvald grupp av personer och företag som
utses till leverantörer åt landets kungahus. Gunnebo har levererat
kassaskåp och
säkerhetstjänster till
Buckingham
Palace de
senaste tio
åren. Denna
utmärkelse är
ett bevis på
kvaliteten på
de produkter
och tjänster
som har levererats under
åren.

Preem i Sverige kommer att installera Gunnebos lösning för sluten
kontanthantering, SafePay, på bensinstationer som drivs av Preems olika
samarbetspartner. Lösningen skyddar inte bara pengarna hela vägen från
kassan till uppräkningscentralen, utan gör det också möjligt för Preem att
övervaka kontanthanteringsprocessen centralt. Det finns idag över 6 500
SafePay-installationer i EMEA i alla typer av butiker, från bensinstationer
till stormarknader.

Foto: Preem

Attacker mot bankomater kräver nya lösningar
Attacker med gas och sprängämnen mot uttagsautomater har ökat
under de senaste åren. Gasattackerna innebär att gas pumpas in i
uttagsautomaten och sedan antänder den för att skapa en explosion
inifrån. Vid 2013 års konferens om säkerheten kring uttagsautomater,
som organiserades av ATM Industry Association (ATMIA) i London,
förklarade Gunnebo hur koncernen har börjat utveckla certifierade
skåp för uttagsautomater för att bekämpa problemet. Skåpen produceras vid Gunnebos särskilt anpassade anläggning i Doetinchem i
Nederländerna och skyddar sedlarna från kraftiga explosioner.

Gunnebo Årsredovisning 2013

15

Verksamhet

Region EMEA

THE GUNNEBO GROUP

som verkar i Mellanöstern. Kunderbjudandet är
främst inriktat på skåp, valv och tillträdeskon
troll för banker samt kommersiella byggnader
och arenor.

Tillväxtmöjligheter
I Mellanöstern var tillväxten god, men den
politiska oron har påverkat verksamheten
inom flera områden under 2013. Framöver
kommer Gunnebo att arbeta för ett utökat
erbjudande i regionen, särskilt inom området
elektronisk säkerhet.

Afrika
Gunnebos verksamhet i Afrika är till stor del
fokuserad på skåp och valv till banksektorn. I
Nordafrika kompletteras detta med elektro
niska säkerhetslösningar. Försäljningen i Afrika
sker via ett eget säljbolag som ansvarar för
Sydafrika och dess grannländer, via Gunnebo
Frankrike som ansvarar för Nordafrika, samt
genom ett stort nätverk av återförsäljare som
ansvarar för resterande delar av kontinenten.

Tillväxtmöjligheter
Afrika söder om Sahara har haft en stark
tillväxt, och efterfrågan växer också i Öst- och
Västafrika. I Kenya, där Gunnebo har ett stort
återförsäljarnät, inrättades exempelvis en
filial 2013, som kommer att främja tillväxten
av Gunnebos affär i landet framöver.

Marknadstrender
De faktorer som stöder utvecklingen av sä
kerhetsmarknaden i Västeuropa är typiska
för andra industrialiserade marknader runt
om i världen, nämligen relativt hög brottslig
het, utvecklade ekonomier, högt välstånd
och väletablerad lokal produktionskapacitet.
Fortsatt oro för terroraktioner ökar också
efterfrågan på säkerhet. Efter den ekono
miska nedgången som har pågått sedan 2008
i många delar av regionen och på grund av
minskade investeringar inom byggindustrin
har dock investeringstakten på säkerhetslös
ningar mattats av.
I Östeuropa har säkerhetsmarknaden fått
ett uppsving på grund av ökade investeringar
inom byggbranschen i stora delar av regio
nen. Större förändringar i de ekonomiska
systemen i Östeuropa och den åtföljande
ökningen av välståndet breddar basen av
både företag och privatpersoner som behöver
och har tillräckliga resurser för att investera i
säkerhetslösningar.
Försäljningen av säkerhetsutrustning i
Afrika och Mellanöstern stöds i huvudsak av
ökad urbanisering, ekonomisk tillväxt och
ökat personligt välstånd. Detta ökade väl
stånd innebär att det finns fler tillgångar som
måste skyddas. Särskilt i Mellanöstern ökar
efterfrågan på bättre skydd för kommersiella
och offentliga byggnader genom installation
av entré- och passagekontrollsystem.

Exempel på kunder
Key Account Management
För stora internationella kunder har Gunnebo en Key Account
Management-filosofi. I det land där kunden har sitt säte finns en
dedikerad kundansvarig på plats som arbetar över gränserna och
samarbetar med Gunnebos lokala leveransteam. I Europa finns
det för närvarande 29 nyckelkunder, varav många finns med på
listan nedan.
Bank
Barclays, BNP, Danske Bank, Dollar Financial Group, Euronet,
Forex, ING, Nordea

Värdetransportföretag
Brinks, G4S, Loomis, Nokas, Prosegur
Offentliga och kommersiella fastigheter
Besix, Bouygues, European Commission, Hermès, Honeywell,
La Poste, Nestlé, Siemens
handeln
Aldi, Auchan, BP, Carrefour, COOP, Decathlon, LIDL, Metro Group,
Shell Oil, Tokheim

Varumärken
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”Systemet gör vår kontanthantering säkrare”
Om Shell

Gunnebos lösning

Fördelar

Shell är ett globalt energi- och petroleum
bolag med cirka 87 000 medarbetare i över
70 länder. Shells 44 000 bensinstationer runt
om i världen betjänar över 20 miljoner kunder
varje dag.

Shell valde SafePay, Gunnebos slutna kontanthanteringslösning för detaljhandeln.
SafePay är ett säkert system som skyddar
kontanterna från det att kunden betalar tills
de når uppräkningscentralen. Shell testade
systemet med gott resultat under 2013 och
väljer därför att börja installera SafePay på
många av sina danska bensinstationerna
under 2014.

Utan manuell hantering av kontanter blir
arbetsmiljön tryggare för personalen och
administrationen förenklas tack vare att
kassan alltid stämmer.
”Systemet gör vår kontanthantering säkrare och effektivare”, säger Maria Beck-Tange,
Retail Director för Shell Danmark. Med
arbetarna på bensinstationerna har varit
mycket positiva till satsningen. Det här är en
viktig milstolpe för Shell när det gäller att öka
säkerheten.

Utmaningen
Shell Danmark efterlyste ett kontanthanteringssystem till sina bensinstationer som
både skulle öka säkerheten för personalen
och effektivisera kontanthanteringen.

Gunnebo Årsredovisning 2013
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Region Asia-Pacific
Asia-Pacific är koncernens snabbast
växande region. Under 2013 stod Asien och
Stillahavsområdet för en omsättning om
954 Mkr, vilket motsvarar 18 procent (17)
av koncernens omsättning.

Asia-Pacific
Egna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

Andel av koncernens
omsättning 2013:

Säljbolag i Asia-Pacific (8):
Indien

Andel av omsättningen
per marknad 2013:

Kina

Indien, 40%

Australien/Nya Zeeland

Sydostasien, 30%

Sydostasien: Indonesien, Malaysia,
Singapore, Sydkorea

Australien, 16%

18%

Kina, 14%

SVP: Per Borgvall

Gunnebos marknad
Asia-Pacific är uppdelat i fyra underregioner:
Indien, Australien/Nya Zeeland, Kina och
Sydostasien.

MSEK

MARKNADSUTVECKLING 2013

Organisk tillväxt, %

I region Asia-Pacific uppvisade de flesta länder en hög tillväxt och orderingången steg
till 1 043 Mkr (885) trots att flertalet valutor i
regionen försvagades. Organiskt, det vill säga
exklusive förvärv och valutaeffekter, ökade
orderingången med 27 procent.
Nettoomsättningen ökade till 954 Mkr
(868) främst som ett resultat av en fortsatt
stark omsättningsökning i Indien. På den
indiska marknaden var den organiska tillväxten hela 24 procent. Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär uppgick till
134 Mkr (111) vilket motsvarade en rörelsemarginal på 14,0 procent (12,8).
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Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Rörelseresultat

2013

2012

1 043

885

kapacitet för att möta en växande nationell
och internationell efterfrågan.

868

Tillväxtmöjligheter

27
954
20
126

92

INDIEN
Med Steelage, som förvärvades 2000, har
Gunnebo ett ledande varumärke för kassaskåp
som har varit verksamt på den indiska marknaden sedan 1932. Idag är Gunnebo en ledande
leverantör av kassaskåp och valv till den snabbt
växande finanssektorn, bland annat banker,
guldlåneinstitut och tillverkare av uttagsautomater. Andra viktiga segment är kollektivtrafik,
offentlig förvaltning och högriskanläggningar.
Där utöver har Gunnebo en stark verksamhet inom brandsäkerhet genom varumärket
Minimax. Dessutom kommer koncernen att
fortsätta investera i utökad produktions-

Gunnebo har haft en enastående tillväxt i
Indien under de senaste fem åren, främst
inom finanssektorn. Framöver kommer
Gunnebo även att lansera lösningar för kontanthantering. Koncernen kommer också att
positionera sig som en ledande leverantör
av tillträdeskontroll för den växande kollektivtrafiksektorn, och som systemintegratör
för säkerheten i offentliga och kommersiella
byggnader. Gunnebo kommer att fortsätta öka
serviceverksamheten och investera i sitt starka
varumärke inom brandsäkerhet, Minimax.

KINA
Gunnebo har valt att fokusera på två
stora verksamheter: tillträdeskontroll för
högriskanläggningar, till exempel kraftverk,

Gunnebo Årsredovisning 2013

Gunnebo bryter ny mark i Malaysia och Kina
En del av Gunnebos strategi är att göra en större del av sin
globala portfölj tillgänglig på utvecklingsmarknader. Detta
gav resultat i Asien 2013 då Beijing Capital International blev
koncernens första flygplatskund i Kina och det första SafeStore
Auto-systemet installerades i Malaysia.

Ökad marknadstäckning i hela regionen
Gunnebo etablerade sitt åttonde
säljbolag på den asiatiska marknaden under 2013 genom förvärvet av
sin sydkoreanska distributör inom
tillträdeskontroll ATG Entrance
Corporation. För att nå ut till ännu
fler kunder i regionen har Gunnebo
även utökat sin närvaro i Vietnam, Thailand och Myanmar genom att
etablera nya representationskontor i Hanoi, Bangkok och Yangon.

Kassaskåp för uttagsautomater växande affär i Indien
Under 2013 genomförde Gunnebo stora investeringar i sin produktionslinje för kassaskåp till
uttagsautomater vid fabriken i Halol. Den indiska
marknaden har börjat anamma den europeiska
EN-standarden för kassaskåp för uttagsautomater.
Gunnebo som är ledande inom EN-certifierade kassaskåp har svarat snabbt på kundernas efterfrågan. Läs
mer om hur fabriken i Halol håller på att etablera sig
som en världsledande tillverkningsenhet på sidan 33.

Gunnebo Årsredovisning 2013
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och de snabbt växande kollektivtrafik- och
flygplatssektorerna, samt kassaskåp och valv
för bank- och konsumentmarknaden.

Tillväxtmöjligheter
Under de kommande åren kommer de kinesiska
myndigheterna att fortsätta att investera kraf
tigt i infrastruktur och här kommer Gunnebo
investera för att behålla sin marknadsposition
som den största leverantören av lösningar för
tillträdeskontroll. Andra tillväxtmöjligheter
finns inom marknaderna för säkerhetsskåp och
valv, där koncernen fortsätter att utöka sitt
nätverk av distributörer för att nå ut till bank
sektorn och den växande medelklassen.

Australien och Nya Zeeland
Gunnebo har en väl etablerad position i
Australien som leverantör av kassaskåp och
valv till banksektorn och som leverantör av
kontanthanteringslösningar till bank- och
handelssektorn samt inom offentlig förvalt
ning. Gunnebo är också en ledande leverantör
av tillträdeskontroll för den offentliga och
kommersiella sektorn och har en väl utveck
lad serviceverksamhet.

Tillväxtmöjligheter
Genom integrationen av det amerikanska
företaget Hamilton Safes produktportfölj ser
koncernen nya möjligheter i Australien och
Nya Zeeland för UL-certifierade* kassaskåp
och valv. Gunnebo kommer också att öka sin
verksamhet i Nya Zeeland, där koncernen
redan är stark inom bank- och kollektivtrafik
sektorerna, och fortsätta att sälja sina lös
ningar för kontanthantering.

SYDOSTASIEN
Indonesien
Gunnebo har sålt säkerhetslösningar till
banker, offentlig förvaltning och högrisk
anläggningar i Indonesien sedan 1972, med
fokus i första hand på skåp, valv, entrékon
troll, brandskydd och relaterade tjänster.

Tillväxtmöjligheter
Gunnebo ser möjligheter till tillväxt genom
att introducera en större del av sin produkt
portfölj i landet, särskilt när det gäller kon
tanthantering och tillträdeskontroll.

Malaysia
Gunnebo Malaysia etablerades under fjärde
kvartalet 2012. Verksamheten är inriktad på
försäljning av kassaskåp till banker, offentlig
förvaltning och konsumenter.

Tillväxtmöjligheter
Gunnebo kommer att driva tillväxten genom
att introducera en större del av sin produkt
portfölj i landet, särskilt när det gäller tillträ
deskontroll, kontanthantering och elektronisk
säkerhet. En annan intressant möjlighet är
Gunnebos unika lösning för automatiserade
bankfack, SafeStore Auto, som har börjat säljas
inom marknadssegment utanför den traditio
nella banksektorn som en nyckelfärdig lösning.

Sydkorea
Gunnebo är den ledande leverantören av
tillträdeskontroll i Sydkorea. Gunnebo Korea
kom in i koncernen genom förvärvet av ATG
i augusti 2013. Den huvudsakliga verksam
heten består för närvarande av försäljning

och installation av lösningar för tillträdes
kontroll för offentlig sektor och högrisk
anläggningar.

Tillväxtmöjligheter
Gunnebo kommer att öka tillväxten genom
att ytterligare stärka sin marknadsposition
inom tillträdeskontroll samt genom att intro
ducera andra delar av sin produktportfölj på
den sydkoreanska marknaden.

Singapore
Från Singapore servar Gunnebo flera mark
nader i Sydostasien. Kärnverksamheten är
kassaskåp och valv, men på vissa marknader
utgör tillträdeskontroll också en viktig del av
verksamheten. De viktigaste kundgrupperna
är banker, offentlig förvaltning, högriskanlägg
ningar och kollektivtrafik. Under de senaste
åren har intresset för Gunnebos lösningar inom
kontanthantering ökat, särskilt på marknader
med en mer mogen finansiell infrastruktur.

Tillväxtmöjligheter
I Sydostasien finns en intressanta tillväxtmöj
ligheter eftersom det på många marknader
görs betydande investeringar i den finansiella
infrastrukturen. Gunnebo kommer att öka
tillväxten genom att etablera nya säljkontor i
detta område och introducera en bredare del
av sin portfölj för att komplettera den tradi
tionella fokuseringen på kassaskåp och valv.

Distributionsnätverk
Försäljning via distributörer är ett viktigt
sätt att komma in på de flesta av koncernens
marknader i Asien och Stillahavsområdet,

Exempel på kunder
Bank
Bank of China, China Construction Bank (Kina), Banks-Indus
Ind Bank, Central Bank of India, State Bank of India, American
Express, Fidelity Investments, Deutsche Bank (Indien)
Kollektivtrafik
Shanghai Metro, Beijing Capital International Airport (Kina)

Offentliga och kommersiella fastigheter
G7 Safety Lockers (Malaysia), PT Pos Indonesia, GS Neotek,
Guardtec, HDS Security, Honeywell, Hyundai Information
Technology, KBIT, KT Telecop, Kukje System Industry, LG CNS
(Sydkorea), PAN Engineering Pte. Ltd (Indonesien), Global Pvt Ltd,
Raghuleela Builders Pvt Ltd (Indien)
handeln
Reliance Retail, Tata Croma, Phoenix Mills (Indien)

Varumärken

* UL är en amerikansk certifieringsstandard för kassaskåp.
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särskilt när det gäller försäljning av säker
hetsskåp och valv till banksektorn och den
privata sektorn.

Tillväxtmöjligheter
Gunnebo arbetar ständigt för att stärka sitt
nätverk av distributörer i regionen. Det är
ett effektivt sätt att få nationell täckning i
stora länder som Indien och Indonesien och
att snabbt få marknadstillgång i länder där
Gunnebos egna säljbolag är under uppstart.

Marknadstrender
Asien och Stillahavsområdet är världens
största säkerhetsmarknad. Tillväxten här har
ökat snabbare än det globala genomsnit
tet under de senaste två decennierna, men
efterfrågan är fortfarande lägre än på andra
utvecklade marknader.
Kina är en av världens största säkerhets
marknader och också en av de snabbast
växande. Den kinesiska regeringen investerar
stora summor i infrastrukturprojekt och
program för offentlig säkerhet, och urbani
seringen ökar, vilket gör att flygplatser och
kollektivtrafiknätverk särskilt hamnar i fokus
för storskaliga installationer av säkerhets
utrustning som elektronisk säkerhet och
tillträdeskontroll.
I Indien expanderar marknaden också tack
vare den ekonomiska tillväxten, uppsvinget
i byggbranschen och det ökande personliga
välståndet samt en växande befolkning.
Indiska statens ambition att öka tillgänglig
heten till banker och uttagsautomater för
den indiska landsortsbefolkningen driver
på efterfrågan på säkerhetsskåp till uttags
automater och valv. Marknaden är fortfa
rande mindre utvecklad än i till exempel
Västeuropa och erbjuder stora möjligheter
för företag inom säkerhetsbranschen, särskilt
inom energi- och transportsektorn där be
tydande investeringar görs inom byggbran
schen och för att förbättra infrastrukturen.
Sydkorea är idag kontinentens fjärde störs
ta säkerhetsmarknad. Även om marknaden
inte växer i samma takt som i Kina och Indien
förväntas den öka under de kommande åren,
tack vare ökande investeringar i kommersiella
byggnader och en mycket snabb befolknings
ökning i städerna, vilket skapar efterfrågan
på säkerhetsprodukter.

Gunnebo Årsredovisning 2013

Hyunyang Park, General Manager,
och Sanghyun Kim, Senior Manager
Security Integration, från S1 Corporation.

Sätter standarden för
Samsungs globala säkerhet
Om Samsung Group
S1 Corporation, som är en del av Samsung
Group, grundades 1997 och var då
Sydkoreas första företag som var specialiserat på säkerhet. Idag ansvarar företaget
för säkerheten på alla Samsungs anläggningar.

Utmaningen
Samsung är ett expansivt företag.
Under åren har det vuxit i Kina, Indien,
Europa och USA. I takt med att företaget
expanderar måste S1 se till att samma
säkerhetskrav uppfylls vid alla Samsungs
anläggningar, oavsett var i världen de
finns. S1:s främsta prioritet är att skydda
information, särskilt när det gäller utvecklingen av nya produkter. Det är
därför viktigt att de människor som rör
sig in i, ut ur och i närheten av Samsungs
anläggningar kan kontrolleras och övervakas.

Lösningen
I samarbetet med S1 blev Gunnebos
SpeedGates en del av den standardmässiga integrerade säkerhetslösningen för
Samsungs anläggningar. Speedgates är

utformade för att användas i områden
med ett stort flöde av människor. De gör
det smidigt för behöriga personer att
röra sig mellan olika områden i en byggnad samtidigt som tillträde förhindras för
obehöriga personer.

Fördelarna
Eftersom Gunnebo finns i hela världen
kan företaget stödja Samsungs fortsatta
expansion genom att leverera samma
standard av säkerhetsutrustning till nya
anläggningar över hela världen.
Speedgate-slussarna har lång livslängd
och ger Samsung stor flexibilitet när det
gäller utformningen. Med tusentals passeringar per dag på många av Samsungs
anläggningar innebär Speedgate-slussarnas tillförlitlighet att flödet av människor
inte hindras under perioder av hög trafik,
samtidigt som den höga säkerhet som
Samsung kräver hela tiden upprätthålls.
Eftersom Speedgate-slussarna finns i
en rad olika utföranden kan Samsung
dessutom skapa en lösning för tillträdeskontroll som matchar inredningen i alla
företagets lokaler.
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Region Americas
Americas är en tillväxtregion för Gunnebo.
Under 2013 stod Amerika för en omsättning
om 843 Mkr, vilket motsvarar 16 procent
(12) av koncernens omsättning.
Americas
Egna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

Andel av koncernens
omsättning 2013:

Säljbolag i Amerika (4):
Nordamerika: Kanada, USA
Latinamerika: Brasilien, Mexiko

Andel av omsättningen
per marknad 2013:

Nordamerika, 78%

16%

Latinamerika, 22%

SVP: Tomas
Wängberg

Gunnebos marknad
Americas är uppdelat i två underregioner:
Nordamerika och Latinamerika.

MARKNADSUTVECKLING 2013
Orderingången i region Americas steg till
913 Mkr (658). Den federala budgetåtstramningen i USA under hösten resulterade i en
negativ påverkan på orderingången under
den senare delen av året. Därutöver påverkade konjunkturavmattning i Brasilien under
senare delen av året detaljhandelns investeringsvilja negativt. Den organiska tillväxten,
det vill säga tillväxt exklusive förvärv och
valutaeffekter, mattades till följd av detta och
uppgick till 9 procent.
Nettoomsättningen ökade till 843 Mkr
(632). Den organiska omsättningsökningen
uppgick till 7 procent, där framförallt USA bidrog till tillväxten. Arbetet med att integrera
Hamilton Safe fortskred och kostnadseffektiviseringar inom administration och tillverkning resulterade i förbättrade marginaler.
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Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 125 Mkr (102) och
rörelsemarginalen uppgick till 14,8 procent
(16,1).
MSEK

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat

2013

2012

913

658

9
843

632

7
123

97

NORDAMERIKA
I Nordamerika har koncernen en mogen
verksamhet i Kanada, där Gunnebo har varit
ett etablerat namn i banksektorn i många år
och där man i första hand har sålt säkerhetstjänster, kassaskåp och valv. I USA är Hamilton
Safe, som förvärvades av Gunnebo 2012,
väletablerade inom banksektorn med många
goda referenser inom den offentliga amerikanska administrationen.

Tillväxtmöjligheter
I Kanada kommer tillväxten att fortsätta öka
i de västra regionerna på grund av oljemarknaden. Gunnebo kommer att skapa tillväxt
genom att öka sin närvaro i landet och slå sig
in på nya marknadssegment som ligger utanför banksektorn. Ett intressant tillväxtområde
är efterfrågan på högsäkerhetsförvaring från
kommersiella leverantörer av läkemedel efter
att industrin privatiserades 2013.
I takt med att USA håller på att återgå till
tillväxt håller de stora omstruktureringsprogram som genomförts inom banksektorn
under de senaste åren på att avslutas. Detta
innebär att nya kontor kommer att öppnas,
vilket skapar möjligheter för Gunnebo.
Andra segment, bland annat läkemedel och logistik, där Gunnebo traditionellt
sett inte har varit närvarande kommer att
erbjuda stora möjligheter till tillväxt i detta
område. Införandet av nya produktserier,
till exempel kontanthantering, skapar också
tillväxtmöjligheter.

Gunnebo Årsredovisning 2013

Ökad försäljning av kontant
hanteringssystem
Riachuelo, ett av Brasiliens största detaljhandelsföretag, har varit kund hos Gunnebo Brasilien i
över tio år med fokus på stöldskydd. När Gunnebo
började introducera sin kontanthanteringsportfölj
i landet för första gången 2012, passade detta
perfekt för detaljhandelsföretaget. 2013 investerade företaget i Intelisafe, Gunnebos smarta
säkerhetslösning för deponering av kontanter från
kassaplatsen och gjorde den till en integrerad del
av kedjans kontanthanteringsstrategi.

Kampen mot våldsamma rån i USA
Amerikanska banker har länge varit utsatta för våldsamma rån med skjutvapen
och detta har på senare tid ökat i vissa stater som Florida och Texas. För att förhindra sådana brott har många
banker installerat dörrslussar
från Gunnebo försedda med en
metalldetektor. När en besökare
kommer in i banken stängs den
yttre dörren bakom dem. Den inre
dörren öppnas sedan automatiskt
förutsatt att ett vapen inte detekteras. Om ett vapen detekteras
förblir båda dörrarna låsta.

Gunnebo Årsredovisning 2013
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Verksamhet

Region Americas

THE GUNNEBO GROUP

Latinamerika
Gunnebo etablerade en serviceverksamhet
för banker i centrala Mexiko för två år sedan
och har idag en snabbt växande verksamhet
som servar cirka 700 kontor tillhörande två
av landets största banker. Under året har
Gunnebo även introducerat lösningar för
kontanthantering på marknaden.
I Brasilien har Gunnebo under året fortsatt
att framgångsrikt lansera lösningar för kon
tanthantering, främst till detaljhandeln med
fokus på varularms- och övervakningssystem.
I andra områden där Gunnebo inte har egna
säljbolag vitaliserade företaget sitt nätverk av
distributörer under 2013, med fokus på Chile,
Peru, Argentina och Karibien.

Tillväxtmöjligheter
I Mexiko kommer Gunnebo att öka tillväxten
genom att introducera en större del av sin
produktportfölj i landet. Gunnebo kommer
också att expandera och etablera sig i andra
länder i regionen.
I Brasilien har den senaste tidens nedgång
inom detaljhandeln betonat behovet av att
expandera affären in i nya marknadssegment,
till exempel värdetransporter och banker.
Gunnebo påbörjade denna förändring under
2013 för att säkra sina första värdetransport
kunder i landet. 2013 började Gunnebo också
introducera lösningar för kontanthantering

och elektronisk säkerhet till både detaljhan
deln och sektorer utanför detaljhandeln. Till
växten inom dessa områden kommer således
att fortsätta öka under 2014.

Marknadstrender
Nordamerikas efterfrågan på säkerhetsut
rustning förväntas öka i takt med de förnyade
investeringarna i byggbranschen under de
närmaste tre åren. Försäljningen förväntas
också drivas av innovationer inom branschen.
I egenskap av högt industrialiserade länder
har USA och Kanada ett väl utvecklat nätverk
av företag inom säkerhetsbranschen och är
rustade för att hantera denna ökning.
Omvänt befinner sig flertalet länder i
Latinamerika fortfarande i ett tidigt skede av
industrialisering och har en infrastruktur för
företagstjänster som ännu inte är mogen.
I Latinamerika drivs säkerhetsmarknaden
bland annat av den ekonomiska avreglering
en, vilken har lett till ökade investeringar från
utländska företag. Då multinationella företag
som etablerar sig i regionen är vana vid högre
säkerhetsnivåer än lokala aktörer finns det
en ökande efterfrågan på säkerhetsutrust
ning till dessa företag, särskilt när det gäller
elektronisk säkerhet. Dessutom bidrar den
ökande brottsligheten till ökade investeringar
i säkerhetslösningar.

Exempel på kunder
Banker
Bank of America (USA), BBVA (USA, Kanada och Latinamerika),
Banc Sabadell (USA), CIBC (USA och Kanada), Citibank
(Latinamerika), HSBC (USA, Kanada, Brasilien och Latinamerika),
ITAU (Brasilien), RBC (USA), Santander (USA och Latinamerika),
Wells Fargo (USA och Latinamerika).

handeln
Carrefour (Brasilien), Cencosud (Brasilien), Falabella (Brasilien),
McDonalds (Kanada), Target (Kanada), The Body Shop (Kanada),
Walmart (Brasilien).
övrigt
Diebold (Latinamerika), NCR (Kanada), Shell Oil (Kanada).

Värdetransportföretag
Brinks (Kanada och Brasilien), Prosegur (Brasilien).

Varumärken
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region americas

| bbva bancomer

Carlos Sanroma, Institutional Security Manager
på BBVA Bancomer.

Främjar kundtillväxten i Mexiko
Om BBVA Bancomer
BBVA Bancomer är Mexikos största finansinstitut och landets ledande bank med över
1 700 kontor. Banken grundades i Mexico
City 1932 och ägs av Grupo Financiero
BBVA Bancomer, en av Europas största
finanskoncerner.

Utmaningen
Som stöd för sin strategi att expandera och
stärka sin närvaro i Mexiko behövde BBVA
Bancomer en partner för att hantera den
kontinuerliga förbättringen av företagets
säkerhet. Banken behövde en leverantör som

Gunnebo Årsredovisning 2013

kunde införa säkerhetslösningar på nya kontor och öka säkerhetsstandarden på många
av de befintliga kontoren.

banksäkerheten i Mexiko”, säger Carlos
Sanroma, Institutional Security Manager på
BBVA Bancomer.

Lösningen

Fördelarna

BBVA Bancomer har sedan länge har en
affärsrelation med Gunnebo i Europa. Tillsammans med koncernens mexikanska
medarbetare skapade de en treårsplan i syfte
att uppgradera säkerheten, med början på
bankens kontor i centrala Mexiko. Ramavtalet
omfattade även nya installationer och underhåll av säkerhetsprodukter. ”Med denna order
betonar vi vår strävan att ständigt förbättra

Genom att se till att befintliga och nya säkerhetsprodukter ingår i ett underhållsavtal kan
BBVA skydda sina investeringar och säkerställa höga prestanda. BBVA uppnår också en
enhetlig säkerhetsstandard på alla sina kontor och kan dra nytta av Gunnebos globala
utbud av produkter och tjänster som uppfyller de stränga säkerhetsbestämmelserna i
Europa och USA.
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företagsansvar

Medarbetarnas agerande är grunden
för Gunnebos företagsansvar
Gunnebo har en lång tradition av att förbättra människors vardag genom att
skapa trygga miljöer och göra samhället säkrare. En anda av entreprenörskap
och innovation har gjort att företaget har kunnat etablera sig långt utanför sitt
geografiska ursprung och företaget expanderar för närvarande snabbt i nya
länder och kulturer i hela världen. I takt med att företaget växer ökar det sociala
ansvaret och Gunnebo lägger stor vikt vid att vinna och behålla förtroendet hos
alla intressenter.

G

unnebo strävar efter att i alla kontrol
lerbara led följa principer om mänsk
liga rättigheter. Koncernens upp
förandekod bygger därför på: FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna, FN:s initiativ
Global Compact, Internationella arbetsorga
nisationens principer om rättigheter i arbets
livet och OECD:s riktlinjer för multinationella
företag.
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Magnus
Lundbäck

Gunnebos uppförandekod och dess kärnvärden
– kundfokus, samarbete, kvalitet, integritet och
professionalism – ger medarbetarna en tydlig
vägledning i hur de ska agera gentemot kunder,
samarbetspartners, leverantörer, samhället och
miljön samt i förhållande till varandra. Målet
är att skapa en hållbar och lönsam verksamhet
med nöjda kunder, engagerade medarbetare
och bidra till minskad miljöpåverkan.

SVP Human Resources
& Sustainablilty
Gunnebo AB
+46 10 209 5000
magnus.lundback@gunnebo.com

Ett starkt och tydligt ledarskap med
fokus på lönsamma, etiska affärer
och marknadsledarskap. En flexibel,
lyhörd och utvecklingsorienterad
ledning som hanterar risker och
tar tillvara på möjligheter.

MANAGEMENT

Ökad säkerhet för individen. Ett tryggare
samhälle och säkrare vardag för kunder och dess
anställda. En arbetsgivare som värnar om sina
medarbetares hälsa och säkerhet samt tar till vara på utvecklingspotential och garanterar
skälig ersättning.

CSR-Kontakt

People
Minimerar verksamhetens belastning
på miljön genom ständiga förbättringar
inom kvalitet, design, inköp, produktion,
logistik och avfallshantering.

Earth
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medarbetare

Professionellt ledarskap främjar prestationen
Vid årets slut hade Gunnebo 5 612 (5 673) medarbetare i 33 (32) länder. Den
globala närvaron ställer specifika krav på Gunnebos ledare. Företagets ledare
ska företräda Gunnebos kärnvärden, värderingar och dess prestationskultur
på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda och fortsätter att göra affärer med
företaget. Ledarna ansvarar också för att skapa en miljö där medarbetare kan
utveckla sin potential.

I

takt med att Gunnebo fortsätter att växa
ökar kraven på företagets ledare att förbätt
ra sina egna och arbetslagets prestationer.
För att ge ledarna rätt kunskap har företaget
omfattande ledarutvecklingsprogram.

Denna systematiska metod för att dela med
sig av kunskaper och erfarenheter gör inte
bara Gunnebo starkare som företag, utan
bidrar också till att utveckla relationerna inom
företaget.

Engagerade medarbetare

Mångfald gör företaget starkare

Gunnebos ambition är att vara ett företag där
de anställda kan förverkliga och maximera
sin professionella potential. Gunnebo arbetar
med ett utvecklingsverktyg för att garantera
att alla medarbetare vet vad som förvän
tas av dem. Under 2014 kommer företaget
genomföra en medarbetarundersökning.

Gunnebos kunder finns i länder över hela
världen. Gunnebos ambition är att ha ett
ledarskap som avspeglar företagets mång
fald. Mångfalden förbättrar också det interna
arbetet. Genom att systematiskt se till att
mångfaldsaspekten diskuteras och mäts i alla
personalprocesser kan Gunnebo ytterligare
stärka mångfalden.

Dela erfarenheter
Gunnebos medarbetare uppmuntras att sam
arbeta och lära av varandra i strävan att uppnå
Gunnebos vision. Företaget arbetar med att
identifiera goda exempel inom affärskritiska
områden och dela med sig av dessa inom hela
Koncernen.

Anställda per land
Indien, 20%
Frankrike, 18%
Indonesien, 15%
Nederländerna, 5%
Tyskland, 5%
Totalt:
5 612 personer

Storbritannien, 4%
USA, 4%
Sverige, 3%
Sydafrika, 3%
Övriga, 19%

Anställda per organisation
EMEA, 36%
Asia Pacific, 16%

Kartlägger potential
Gunnebo erbjuder många stimulerande
karriärmöjligheter och varje medarbetares
potential kartläggs årligen för att identifiera
utvecklingsbehov och karriärmöjligheter.
Kartläggningen kommer att ingå i företagets
övergripande process för successionsplane
ring, som kommer att lanseras under 2014.

Spanien, 4%

Americas, 6%
Staber, 1%
Operations, 41%
Totalt:
5 612 personer

Manliga/kvinnliga chefer
Kvinnor, 23%
Män, 77%
Totalt: 147 personer

Anställda per kön
Kvinnor, 15%
Män, 85%
Totalt: 5 612 personer

Gunnebo Årsredovisning 2013 
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EXCEL: Ledarskapsprogram för erfarna chefer och landschefer.
”Excel-programmet som anordnas av Gunnebo är en
utmärkt plattform för att nätverka med andra Gunneboanställda och lära sig av andra experter inom olika områden av företaget. Ett bra exempel är försäljningen av det
första bankfacksautomaten SafeStore Auto, i Malaysia.
Det var en affärsmöjlighet som vi kunde skapa genom att
tänka i nya banor och sälja ett koncept till kunden. Tack
vare stödet från våra kollegor och insatser vid fabriken i
Markersdorf kunde vi slutföra projektet och göra kunden
mycket nöjd.”
Ravindran Gengadaran, Landschef Malaysia

Magnus Lundbäck
Magnus Lundbäck är sedan september 2013
SVP Human Resources (HR) & S
 ustainability
på Gunnebo. Här beskriver han HR-funk
tionens uppgift inom G
 unnebo.
”HR-funktionens uppgift är att översätta
företagets strategi till konkreta aktiviteter för
utveckling av personal och organisation.”
Vilka fokusområden arbetar ni med?
”Just nu utvecklar vi en agenda som stöder
företagets behov av förnyelse, utveckling
och ledarskap. För att Gunnebo ska bli riktigt
framgångsrikt måste HR-funktionens prio
riteringar överensstämma med företagets
strategi.”
Vilken är din syn på ledarskap inom
Gunnebo?
”Det finns några riktigt bra ledarskapsutbild
ningar på plats idag men eftersom Gunnebo är
verksamt på flera marknader och i många olika
kulturer, måste våra program ytterligare anpas
sas till företagets behov. Det som är gemensamt
för alla våra ledare är att vi alltid behandlar män
niskor med respekt och aldrig kompromissar när
det gäller att följa vår Code of Conduct. Under
det kommande året kommer vi även att arbeta
fram en uppsättning prioriterade ledarskaps
kompetenser.”
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BOOSTER: Program för medarbetare med p
 otential
att utveckla strategisk kompetens, ledarskap och
affärsmannaskap.
”Programmet har varit ett fantastiskt tillfälle för mig att
utvecklas i mitt yrke. Den viktigaste fördelen med att delta
i Booster-programmet är att man får möjlighet att träffa,
arbeta och dela erfarenheter med kollegor från hela världen
och från alla yrkesbakgrunder, med olika åsikter och synsätt.
Något som har varit särskilt intressant är att företaget
har gett oss möjlighet att arbeta med olika projekt som har
föreslagits och sponsrats av ledningen, i syfte att visa hur
samarbete kan hjälpa företaget att växa och gå framåt.”
Carmen Javierre, chef för Spare Parts Management, Marketing & Service

Future leaders: Traineeprogram där nyanställda utan
större arbetslivserfarenhet arbetar inom olika avdelningar
och o
 mråden i koncernen i 15 månader.
”Min första placering efter traineeprogrammet Future
Leaders var som arbetsledare med ansvar för ständiga
förbättringar i fabriken i Halol i Indien, men redan fem
månader senare blev jag ombedd att leda produktionen av
skåp till uttagsautomater som skulle ökas från fem per dag
i mars till nuvarande 75 per dag. Det var utmanande och
överväldigande, men i traineeprogrammet hade jag arbetat
med många människor i olika delar av organisationen (och
byggt upp ett kontaktnät), vilket var till stor hjälp eftersom
jag kunde dra nytta av deras olika erfarenheter. Jag kunde kompensera för min brist på
erfarenhet genom att söka råd och hjälp från dem som hade gott om erfarenhet.”
Abhiram Reddam, projektledare uttagsautomater, Halol (Indien)

Gunnebo Årsredovisning 2012
2013

miljöstyrning

Prioriteringar för minskad miljöpåverkan
Med koncernens globala närvaro följer ett stort ansvar att bidra till en lång
siktigt hållbar utveckling och minska verksamhetens belastning på miljön.
Detta sker genom ett aktivt miljöarbete på både central och lokal nivå.
De koncernövergripande miljömål som fastställts för perioden 2009 till
2013 har utvärderats med tillfredsställande resultat. Nya utmanande mål
ska upprättas för en effektiv användning av resurser och en minimering av
påverkan från våra olika aktiviteter.

T

illverkningen inom koncernen sker i allt
väsentligt vid anläggningar som infört
och certifierat miljöledningssystem
som uppfyller kraven i ISO 14001. Genom
ledningssystemen säkerställs en tillfredsstäl
lande uppföljning av den egna miljöpåverkan
vilket skapar en god grund för upprättande
av både lokala och övergripande miljömål.
Ledningssystemen innehåller bland annat en
regelbunden uppdatering av aktuell miljölag
stiftning men också en granskning av efter
levnaden av tillämpbar lagstiftning. Inom
ramen för miljöledningssystemen sker även
en utvärdering av risker i verksamheten och
lämpliga rutiner införs så att identifierade
risker minimeras. Ledningssystemens utform
ning och effektivitet granskas genom både
interna och externa revisioner.
De första certifikaten inom koncernen er
hölls redan 1999 och systemen har successivt
utvecklats vilket gynnat både miljöarbetet
inom koncernen men också svarat upp mot
ökade krav från kunder på olika marknader.

Miljörapportering från
samtliga anläggningar
Koncernens tillverkande enheter rapporterar
regelbundet sin miljöprestanda vilken sam
manställs centralt. Rapporteringen inbegriper
bland annat förbrukning av olika bränslen,
elanvändning och avfallshantering. På koncer
nens intranät redovisas utvecklingen för de
olika enheterna och man kan också följa hur
arbete med att uppnå de koncernövergripan
de miljömålen fortgår. Under det kommande
året kommer de enheter som nyligen för
värvats att inkluderas i miljörapporteringen.
Detta säkerställer fortsatt goda kunskaper om
verksamhetens samlade miljöpåverkan vilket
gör att miljöarbetet och miljömålen kan inrik
tas mot de områden som är mest väsentliga.

Samarbeten för effektiva transporter
Gunnebo är sedan flera år medlem i Clean
Shipping Project. Tillsammans med Sveriges
största importörer och exportörer bedrivs
ett arbete som syftar till att minimera miljö
påverkan från sjöfarten. Bland annat har ett

miljöindex, Clean Shipping Index, tagits fram
vilket gör det möjligt att utvärdera fartyg
och fraktbolag utifrån fem miljöparametrar;
utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svavel
samt avseende kemikalieanvändning och
avfallshantering.
Vid upphandling av vägtransporter sam
arbetar Gunnebo med organisationen ”Q3
Forum för hållbara transporter” som bistår
och bedömer köpare av tunga transporter. Ett
internetbaserat verktyg har tagits fram för
upphandling med krav avseende miljö, trafik
säkerhet och arbetsmiljö. Samarbete gynnar
inte bara Gunnebo som köpare utan ger även
transportörerna möjlighet att bedömas efter
fler kriterier än pris.

Förbättrad internkommunikation
En stor del av koncernens interna möten sker
numera via Microsofts kommunikationsplatt
form Lync Server. Plattformen underlättar
kommunikation inom koncernen genom
videokonferenser, snabbmeddelanden och
närvarohantering. Genom systemet ges
möjligheter till regelbundna och effektiva
möten utan ett ökat resande vilket gynnar
miljön och sänker kostnader. Bland annat sker
kvartalsvisa möten mellan produktionsen
heternas miljö- och kvalitetschefer genom
videokonferenser.

Miljömålsarbetet ger resultat
Gunnebo bedriver sedan ett flertal år ett
aktivt miljömålsarbete. De övergripande och
detaljerade miljömålen utgår från en gedigen
kunskap om den egna miljöpåverkan.

Verksamhetens miljöpåverkan är en central fråga för Gunnebo
och våra i ntressenter – en hållbar utveckling finns numera på a
 llas
agenda. Utmaningen är att styra aktiviteterna till områden där
vår insats får bäst effekt.
Magnus Lundbäck, Gunnebo SVP Human Resources & Sustainability
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Gunnebokoncernens övergripande miljömål

ISO-certifierade anläggningar

I. Optimera energianvändningen och minimera
klimatpåverkan från verksamheten.
II. Uppnå en effektiv användning av råmaterial och
naturresurser.
III. Upprätthålla en effektiv källsortering och mate
rialåtervinning och därmed minimera mängden
avfall som inte kan återvinnas.
IV. Vidareutveckla strategin för produktutveckling
så att miljöaspekter såsom energiförbrukning
och användning av naturresurser beaktas under
produktens hela livscykel.
Koncernens detaljerade miljömål fastställdes
2009 och avsåg tiden fram till och med 2013.
Målen har följts under hela perioden och har nu
slutligen utvärderats. Vi kan med tillfredsställelse
konstatera att samtliga miljömål har uppnåtts.
I den följande sammanställningen redovisas
utfallet med kommentarer. För den kommande
perioden sker nu en övergripande genomgång av
koncernens samlade miljöpåverkan. Under början
av 2014 kommer nya utmanande miljömål att
fastställas.

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 kvalitetssäkrings
system 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.

ISO 14001
Certifiering

Enhet/Fabrik

Doetinchem, Nederländerna

1999

Bazancourt, Frankrike

2002

Markersdorf, Tyskland

2003

Bekasi, Jakarta, Indonesien

2004

Trier, Tyskland

2004

Baldenheim, Frankrike

2004

Halol, Indien

2006

Uckfield, Storbritannien

2007

Lavis,Trento, Italien

2007

Kunshan, Kina (invigdes januari 2011)

planerad 2014

Wadeville, Johannesburg, Sydafrika

planerad 2014

Måluppföljning 2009–2013
Syftet med att arbeta för att uppnå miljömål är att minska koncernens negativa påverkan på miljön. Arbetet bygger på ett miljöledningssystem som
involverar alla operativa nivåer i koncernen. Gunnebos övergripande miljömål utgår från kunskap om den egna miljöpåverkan som huvudsakligen
inhämtas genom koncernens miljöledningssystem. Målen anger inom vilka områden koncernens miljöprestanda i första hand ska förbättras.

Miljömål koldioxidutsläpp

Miljömål elanvändning

Miljömål avfallshantering

Målet är att reducera utsläppen av koldioxid med
15 procent. Mätetalet avser direkta och indirekta
utsläpp från koncernens produktion i förhållande
till omsättning. De indirekta utsläppen avser
huvudsakligen användning av el.

Målet är att reducera användningen av elektricitet
med 10 procent. Mätetalet avser elanvändning vid
koncernens produktion i förhållande till omsättning.

Målet är att öka materialåtervinningen med 10 pro
cent. Mätetalet avser material- eller energiåtervun
net avfall i förhållande till totala mängden avfall.

Koncernens koldioxidutsläpp

Koncernens elanvändning

Koncernens avfallshantering
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Kommentar

Kommentar

Kommentar

Målet är uppnått.

Målet är uppnått.

Målet är uppnått.

De främsta skälen till minskningen är omfattande
effektiviseringsåtgärder, förändringar i arbetssätt
och attityd, mer energieffektiva byggnader och
moderniserad teknisk utrustning. Ett par produk
tionsanläggningar har gått över till att använda
förnyelsebar energi.

De främsta skälen är energieffektiviseringar, för
ändrat beteende samt investeringar i bland annat
väsentligt effektivare belysningssystem.

Under perioden har ett omfattande arbete lagts ned
vid produktionsanläggningarna för att öka återvin
ningen. Det har gällt såväl utrustning som utbild
ning och attitydförändringar.
Not
Det fjärde miljömålet för perioden avsåg införande
av rutiner för EcoDesign. Detta har sedan tidigare
införts i ledningssystemen vid de olika enheterna.
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operations

Siktet inställt på Manufacturing Excellence
Under året har Operations byggt upp Gunnebo Operation System (GOS) med
fokus på kundcentrering, kvalitet, resurseffektivitet och medarbetarengage
mang för ständiga förbättringar. GOS bidrar till att nå målet om att utvecklas
på tillväxtmarknader och öka produktionen där efterfrågan är högre.

A

rbetet med att förbättra
produktionseffektiviteten baseras
på beprövade Lean Manufacturingprinciper, där standardiserade processer
och ständiga förbättringar är centrala delar.
Problemlösning och förbättringar inom GOS
genomförs enligt ett standardiserat arbets
sätt på olika nivåer i organisationen.
Teamarbete är en viktig aspekt av förbätt
ringsprocessen, och alla medarbetares enga
gemang och delaktighet uppmuntras. Under
2013 har samtliga fabriker inom koncernen
arbetat med att utveckla sin produktion i linje
med GOS. Arbetet har resulterat i förbättrad
kundservice och ett effektivare utnyttjande
av resurser. Genom att hålla ett högt tempo i
förbättringsarbetet säkerställer Gunnebo en
konkurrenskraftig tillverkning på lång sikt.

Utökad produktion på tillväxtmarknader
För att möta efterfrågan på den indiska
marknaden har omfattande investeringar
gjorts under året för att öka kapaciteten i
fabriken i Halol, Indien. En ny produktionslinje
för uttagsautomater har byggts, tillsam
mans med investeringar för ökad kapacitet
på befintliga produktionslinjer. Fabrikens
produktionsvolym har ökat med totalt 50
procent under året. Förutom att kapacite
ten har ökat har ett effektivt ”Single Piece
flow”-koncept genomförts i enlighet med
flödesprinciperna i GOS. Konceptet främjar
produktiviteten och en effektiv användning
av fabrikslokalerna, vilket är viktigt för an
läggningens fortsatta expansion.
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Fördelning
inköp
genom
Fördelningavav
inköp
genom
Gunnebos
Gunnebosinköpskategorier
inköpskategorier
Stålprodukter, 24%
Indirekt material, 18%
Transporter, 17%
Plattstål, 13%

Kapacitetsuppbyggnad pågår just nu vid
fabriken i Kunshan i Kina. Under året har
produktion flyttats från Europa till Kina med
syfte att stödja Gunnebos expansion i Kina
och Asien, och även minska produktions
kostnaderna genom att skicka komponenter
och moduler tillverkade i Kina till Europa för
kundkonfiguration och slutmontering.

Vidareutveckling av leveranskedjan
Arbetet med att effektivisera logistiken och
minska antalet lokala lager har fortsatt un
der 2013. Majoriteten av lager i Norden har
stängts och centraliserats, vilket resulterat
i högre servicenivå och ökad tillgänglighet
samt mindre kapitalbindning och lägre kost
nader. Ledtiderna från kundorder till leverans
har också minskat eftersom majoriteten av
leveranserna i delar av norra Europa nu går
direkt från fabriken, eller centrallagret, till
slutkund. Detta har en positiv inverkan på
miljön samt minskar antalet transporter och
därmed även kostnaderna.

Besparingar genom effektivare inköp
Genom att samordna inköp för ett antal
globala områden i kategorier, som leds av
globala kategorichefer, kan Gunnebo använda
sin storlek för att uppnå bättre villkor. Detta
sker bland annat inom områden som stål,
stålprodukter, elektronik, kretskort, lås och
transporter. Fler gemensamma leverantörer
innebär färre leverantörer totalt sett. Varje
fabrik har en plan för kostnadsbesparingar,
och detta mäts och följs upp varje månad,
bland annat med hjälp av ett inköpsindex.

Elektronik, 13%
Lås, 6%
Kretskort, 5%
Skåp, 4%

Inköpsbesparingar 2013*

-3%

*inklusive råvarupriser och valuta.

Under 2013 förbättrades detta index med
cirka 3 procent jämfört med 2012.
Ett annat viktigt sätt att minska kostnader
na är att öka andelen inköp från lågkostnads
länder (Low Cost Country Sourcing). Under
2013 ökade andelen inköp från lågkostnads
länder till 39 procent totalt för alla fabriker
jämfört med 34 procent 2012. Operations
har etablerat ett materialförsörjningskontor i
Kunshan i Kina som hjälper till med kvalitets
säkring och kvalitetskontroll.
Förutom kostnadsbesparingar är kvalitet
och leveransprecision också viktigt för all ma
terialförsörjning. Förutom de kommersiella
förbättringarna från inköp har många projekt
genomförts för att optimera specifikatio
nerna för inköpt material. Denna optimering
kan till exempel vara en förändring av speci
fikationer, krav eller material i ett försök att
finna effektivare lösningar tillsammans med
våra leverantörer.
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Hållbart företagande

Produktutveckling

G

unnebo har utvecklat en ny standar
diserad produktutvecklingsprocess
under 2013. Processen följer GOS
(Gunnebo Operations System) filosofi och
kommer att implementeras under 2014.
Fokus ligger på att korta ledtiden till mark
naden för nya produktlanseringar och sam
tidigt förbättra leveransprecisionen för nya
produktutvecklingsprojekt. GOS-filosofin
för ständig förbättring genom aktivt enga
gemang av koncernens medarbetare är den
drivande kraften bakom förbättringarna.

Minimerar miljöpåverkan

Innovation för lönsam tillväxt

Under året har FoU-avdelningen fortsatt att
arbeta för att minimera miljöpåverkan från
tillverkningsprocesser genom att optimera
användningen av resurser avseende teknisk
konstruktion samt ta hänsyn till materialval,
installation och transport redan på utveck
lingsstadiet. Det effektivare resursutnyttjan
det leder även till lägre kostnader.

Under 2013 har Gunnebo lanserat flera nya
produkter och lösningar för att främja lönsam
tillväxt. Några exempel är effektivare insätt
ningsautomater inom detaljhandeln, innova
tiva dörrslussar för att kontrollera tillträdet
till byggnader samt nya säkerhetsskåp för
distributionsmarknaden. Läs mer om utveck
ling och innovation på sidan 12–13.

För en lönsam tillväxtstrategi
Gunnebos försörjningskedja är organiserad under Operations, som leds av SVP
Lars Thorén. Här kommenterar Lars på vilket sätt Operations ska stärka Gunnebos
erbjudande och hur verksamhetens geografiska tyngdpunkt har flyttats.
Hur bidrar Operations till Gunnebos resultat?
”För att stärka Gunnebos resultat och tillväxt
under 2013 har vi fokuserat på att göra alla
våra processer mer effektiva och därmed
minska kostnaderna. Vi har också lanserat
vårt nya Gunnebo Operations System (GOS),
som har inneburit ständiga förbättringar
inom dessa områden.
Gunnebos fabrik i Nederländerna har kom
mit längst när det gäller att införa GOS under
2013, vilket har lett till ökad leveranssäkerhet
och färre kundklagomål. Vår indiska anlägg
ning har också gjort imponerande framsteg i

Lars Thorén, SVP Operations
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genomförandet av GOS, vilket har lett till en
betydande volymtillväxt och ökad produkti
vitet. Dessa två exempel visar hur effektivt
GOS är när det gäller att stödja Gunnebos
lönsamhet.
Vi har tillämpat samma kompetensfilosofi
inom FoU. Gunnebo har inom detta område
lanserat en standardiserad lean-process för
utveckling av nya produkter som har börjat
användas i en stor del av de olika FoU-centren
under 2013.”
Hur anpassar sig verksamheten till
expansionen på tillväxtmarknaderna?
”Vi har utökat produktionen i Asien och USA
för att stödja Gunnebos tillväxt på dessa
marknader. Under året har omfattande
investeringar gjorts för att öka kapaciteten
på våra fabriker i Indien och Kina. Vi har
stängt en fabrik i Australien och flyttat pro
duktionen därifrån till Kina och Indonesien.
De produktionsenheter som förvärvades i
USA under 2012 har införlivats i Gunnebo
Operations verksamhet under året och GOSutvecklingen har påbörjats. Fabrikerna i USA
är Gunnebos största om man ser till tillverk
ningsvolymen.”

av inköpen till lågkostnadsländer, men även
genom effektivitetsvinster och genom att
globalisera produktutvecklingen.
Produktutvecklingen spelar en allt viktigare
roll i våra ansträngningar att hålla nere kost
naderna för sålda varor, både vad gäller mate
rialval och utformning för en tillverkning med
minskade produktionskostnader.”
Hur märker kunderna av ert arbete?
”Vi fortsätter att utveckla en försörjningsked
ja som garanterar en hög nivå av kundservice.
Under året har vi höjt effektiviteten av kund
leveranser och ökat antalet direktleveranser.
I Europa använder vi ett program för trans
port- och logistikeffektivisering som innebär
att vi minskar kostnaderna genom att öka
andelen direktleveranser till slutkund. Vi har
kommit längst i Norden där antalet direkt
leveranser till slutkunder har ökat från 20 till
80 procent. Som ett resultat av detta har vi
stängt fyra lager i Norden. Bättre genomtänk
ta logistiklösningar ökar både kundnöjdheten
och Gunnebos lönsamhet.”

Vi fortsätter att
utveckla en försörjningskedja
som garanterar
hög kundservice.

Vad gör ni för att minska inköpskostnaderna?
”Vi har lyckats sänka inköpskostnaderna med
3 procent, delvis genom att flytta en stor del

Gunnebo Årsredovisning 2013
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| indien

Kvalitetssäkring

K

valitet är ett av de viktigaste områdena
inom Operations. Målet är att leverera
felfria produkter i alla led. Detta skapar
kundnytta och stimulerar även produktiviteten
inom företaget.
Gunnebos kvalitetssäkringssystem, som
är baserat på ISO 9001-standarden, syftar
till att engagera medarbetarna i ständiga
förbättringar.

Uppföljning av kvalitetsmål
Gunnebo arbetar på en central nivå med ge
mensamma kvalitetsmål som mäts och följs
upp på regelbunden basis. Ett mål är att minska
antalet klagomål från kunder. Under 2013
minskade antalet klagomål från kunder som är
kopplade till Operations med 11 procent.
Ett annat mål är att öka leveransprecisionen,
vilken ökade med 6 procent under 2013.

Kunddialog för bättre produkter
Ett viktigt verktyg för att följa upp kvalitets
nivåer är felrapporteringssystemet NCN (Non
Conformancy Notes), som används för att
rapportera kundklagomål. Systemet ger en
helhetsbild av kvaliteten på produktion, in
stallation och service och lägger grunden för
en kontinuerlig förbättring av produkter och
processer.

Krav på certifiering
Många av Gunnebos produkter och system
lösningar genomgår omfattande tester och
certifieras av ledande testinstitut världen över.
Certifiering genom godkända tester är mycket
efterfrågat bland koncernens kunder.

Klagomål från kund

-11%
Förbättrad leveransprecision

+6%
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Tillverkning av uttags
automater i världsklass
Indien kommer att bli den näst största
marknaden i världen för uttagsautomater
under de kommande fem åren*. Som ett
resultat av detta har Gunnebos kunder,
som är globala tillverkare av uttagsautomater, gjort stora investeringar i produktionskapacitet i Indien.
Den indiska marknaden har börjat
anamma den europeiska EN-standarden för
kassaskåp för uttagsautomater. Gunnebo
som är ledande inom EN-certifierade
kassaskåp har svarat snabbt på kundernas
efterfrågan.

nederländska arbetslaget en omfattande
utbildning av de indiska kollegorna både i
Nederländerna och på plats i Halol.
Det gränsöverskridande projektet har
genomförts framgångsrikt och har lett till
att den årliga kapaciteten för kassaskåp för
uttagsautomater i Halol har gått från noll
till motsvarande 30 procent av tillverkningen av produkter för uttagsautomater inom
koncernen i slutet av 2013.

* Enligt Retail Bank Research (RBR London
augusti 2013)

Ny produktionslinje
Under 2013 investerade Gunnebo i byggandet av en produktionslinje för tillverkning av kassaskåp för uttagsautomater vid
anläggningen i Halol i den indiska delstaten Gujarat.
Tillverkningen av kassaskåp för uttagsautomater innebär höga volymer, hög precision och höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Inför den krävande utbyggnaden
har man därför tagit in hjälp av experter
från Gunnebos fabrik i Doetinchem i Nederländerna som är specialiserad på tillverkning av kassaskåp för uttagsautomater.

Högre kapacitet
Förutom att ge kontinuerlig handledning och tekniskt stöd genomförde det
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gunnebo AB (publ), organisationsnummer
556438-2629, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013.

G

unnebo är en internationell säkerhetskoncern med en
omsättning på cirka 5 300 Mkr och cirka 5 600 anställda.
Koncernen tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar inom banksäkerhet, kontanthantering, säker förvaring,
tillträdeskontroll och säkerhetsrelaterade servicetjänster till kunder
över hela världen.

Orderingång och nettoomsättning
Orderingången ökade med 5 procent och uppgick till
5 513,8 Mkr (5 250,1). Förvärvade enheter bidrog med 262,1 Mkr.
Organiskt ökade orderingången med 4 procent.
Orderingången i Region Europe, Middle East & Africa (EMEA) minskade med 2 procent organiskt. Nedgången var främst hänförlig till
Frankrike där orderingången sjönk med 9 procent. I Sydeuropa ökade
orderingången med 4 procent och i Centraleuropa uppgick förbättringen till 5 procent. I Norden sjönk orderingången med 5 procent.
I Asia-Pacific uppvisade de flesta länder en hög tillväxt och sammantaget ökade orderingången i regionen med 27 procent. Den positiva trenden i Region Americas avtog under slutet av året, men för
perioden januari–december växte orderingången med 9 procent.
Nettoomsättningen uppgick till 5 270,5 Mkr (5 236,2), varav förvärvade enheter svarade för 207,6 Mkr. Organiskt ökade omsättningen
med 1 procent.
I Region EMEA var efterfrågan svag och omsättningen minskade
med 5 procent organiskt. Merparten av länderna i regionen hade en
negativ eller oförändrad omsättningstillväxt och framförallt utvecklingen i Frankrike påverkade negativt.
Omsättningen i Region Asia-Pacific ökade med 20 procent organiskt.
Förbättringen var främst hänförlig till Indien där tillväxten uppgick till
24 procent. En positiv utveckling noterades även i region Americas där
omsättningen steg med 7 procent.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 222,2 Mkr (179,0) och rörelsemarginalen
till 4,2 procent (3,4). Förvärvade enheter bidrog med 32,4 Mkr. Valuta
effekter påverkade resultatet negativt med cirka 19 Mkr.
Kostnader för omstrukturering samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med 84,0 Mkr (87,0). Merparten av
dessa kostnader var hänförliga till personalneddragningar och andra
strukturella åtgärder i koncernens europeiska säljbolag och tillverkande
enheter. Justerat för engångskostnader uppgick rörelseresultatet till
306,2 Mkr (266,0) och rörelsemarginalen till 5,8 procent (5,1).
Finansnettot uppgick till –75,2 Mkr (–66,1) och belastades av nedskrivningar av finansiella tillgångar om 44,7 Mkr (44,7) hänförliga till den
under 2011 avyttrade verksamheten Perimeter Protection. Justerat för
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nedskrivningar försämrades finansnettot till –30,5 Mkr (–21,4), främst
på grund av högre upplåning till följd av förvärvet av Hamilton Safe.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 147,0 Mkr
(112,9). Nettoresultatet för perioden uppgick till 101,6 Mkr (24,2) och
resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till
1,29 kronor per aktie (0,26 kronor per aktie).
Skattekostnaden uppgick till –45,4 Mkr (–88,7) och skattesatsen till
31 procent (79). Årets skattekostnad påverkades positivt av förbättrade
resultat i länder där resultatförbättringar ännu inte uppnåtts i den omfattning som krävs för redovisning av uppskjutna skattefordringar. Den
höga skattekostnaden föregående år berodde främst på sänkningen
av den svenska bolagsskatten, vilken resulterade i omvärdering av uppskjutna skattefordringar avseende svenska underskottsavdrag.

Förvärv i Sydkorea
Den 5 juli 2013 förvärvades ATG Entrance Corporation, distributör av
Gunnebos produkter för tillträdeskontroll i Sydkorea. Den övertagna
verksamheten omsätter årligen cirka 45 Mkr och har 13 anställda.
Köpeskillingen uppgick till 15,2 Mkr. Det koncernmässiga övervärde
som uppstod vid förvärvet uppgick till 8,6 Mkr. Förvärvskostnaderna,
som belastat resultatet, uppgick till 1,3 Mkr.

Investeringar och avskrivningar
Under perioden genomförda investeringar i immateriella tillgångar
och materiella anläggningstillgångar uppgick till 71,8 Mkr (116,4).
Avskrivningarna uppgick till 84,2 Mkr (86,7).

Produktutveckling
Koncernens utgifter för att utveckla befintliga produktprogram samt
för att ta fram helt nya produkter inom befintliga eller nya marknadssegment har uppgått till 73,7 Mkr (69,2). Av dessa har under året 14,8
Mkr (17,4) aktiverats i balansräkningen.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten steg med 74,4 Mkr och
uppgick till 210,8 Mkr (136,4). Förbättringen förklaras framförallt av
ett högre rörelseresultat. Utbetalningar avseende omstruktureringsåtgärder belastade årets kassaflöde med 68,5 Mkr (48,2) och en ökad
rörelsekapitalbindning påverkade negativt med 6,9 Mkr (19,6) Mkr.

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 392,0 Mkr
(349,6). Det egna kapitalet uppgick till 1 463,6 Mkr (1 533,6) och soliditeten till 34 procent (36).
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Nettoomsättning

Minskningen av eget kapital förklaras främst av den till aktieägarna
lämnade utdelningen om 75,9 Mkr samt övrigt totalresultat bestående
av aktuariella vinster och förluster, omräkningsdifferenser, säkringar
av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa
komponenter hänförlig inkomstskatt, vilka påverkade det egna kapitalet negativt med 97,6 Mkr.
Nettolåneskulden ökade till 1 088,5 Mkr (1 025,9). Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital, uppgick till 0,7 (0,7). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 727,9 Mkr (683,7).
Koncernens långsiktiga garanterade kreditram uppgick per den 31
december 2013 till 1 252,0 Mkr. Koncernens totala kreditram, inklusive
icke garanterade lånefaciliteter, uppgick till 1 782,9 Mkr.
Efter räkenskapsårets utgång har Gunnebo träffat överenskommelse om en förnyad lånefacilitet bestående av en kreditram om 140
MEUR samt förvärvsfinansiering om 35 MUSD, vilket möjliggör att
finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med
februari 2019. Den nya lånefaciliteten ersätter Gunnebos tidigare
bilaterala lånefaciliteter.
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Inkl. poster av engångskaraktär
Exkl. poster av engångskaraktär

Medarbetare
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 612 personer
(5 673). Antalet medarbetare i utlandet vid periodens utgång uppgick
till 5 432 personer (5 476).

Försäljning per marknad
Frankrike

2013

2012

Mkr

%

Mkr

%
22

1 023

19

1 134

USA

447

8

217

4

Indien

390

7

326

6
6

Storbritannien

255

5

310

Tyskland

251

5

250

5

Spanien

232

4

240

5

Kanada

198

4

226

4

Sverige

189

4

161

3

Belgien

174

3

176

3

Indonesien

165

3

180

3

Australien

161

3

170

3

Italien

159

3

172

3

Danmark

158

3

157

3

Brasilien

145

3

158

3

Övriga

1 324

26

1 359

27

Totalt

5 271

100

5 236

100
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Ersättningar till ledande b
 efattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 godkänner att nu gällande
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för Gunnebos
koncernledning skall gälla även för 2014. Principerna avser verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen och gäller
för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av
årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs
därefter.
Gunnebo skall erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor
som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till
koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet skall
således vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning
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 aktiekursanknutet 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 uppsägningstiden 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 uppsägningsti-

der som får förekomma i Sverige. Styrelsen har rätt att frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit till betalning
vid årsstämman 2014, faller inom ramen för dessa riktlinjer förutom
att verkställande direktören har rätt till 12 månaders avgångsvederlag
vid uppsägning från bolagets sida.

Aktieslag
Vid årets utgång uppgick Gunnebo ABs aktiekapital till 379,6 Mkr fördelat på 75 914 098 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 1,29 kronor (0,26).
Antalet aktieägare uppgick till cirka 10 900 (9 900).

Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00
kronor per aktie (1,00) för verksamhetsåret 2013.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernföretag
samt tillhandahålla koncernövergripande funktioner och tjänster inom
koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/
finans, IT, kvalitet, logistik, miljö och kommunikation.
Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till
204,1 Mkr (137,4), varav 0,0 Mkr (2,3) avsåg externa kunder. Netto
resultatet för perioden uppgick till –50,1 Mkr (44,6). Koncernbidrag
påverkade nettoresultatet negativt med 90,0 Mkr (positivt med 67,0).
Investeringar och avyttringar av aktier och andelar i dotterbolag
uppgick till 0,0 Mkr (900,0) respektive 0,0 Mkr (0,0). Investeringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar uppgick till
1,4 Mkr (0,1). Likvida medel vid årets utgång uppgick till 2,8 Mkr (0,7).

Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per region, Mkr
Nettoomsättning

Region Europe, Middle East & Africa
Region Asia-Pacific
Region Americas
Totalt
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Rörelseresultat

2013

2012

3 474
954

Rörelsemarginal, %

2013

2012

2013

2012

3 736

–27

–10

–0,8

–0,3

868

126

92

13,2

10,6

843

632

123

97

14,6

15,3

5 271

5 236

222

179

4,2

3,4
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Miljöpåverkan

Skuldsättningsgrad

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 bedriver ingen verksamhet som är
anmälningspliktig eller kräver tillstånd enligt svensk miljölagstiftning.
För mer information se avsnittet Miljöstyrning, sidorna 29–30.

ggr

Risker och osäkerhetsfaktorer

0,2

Gunnebo är med sin internationella verksamhet exponerat för
finansiella risker, strategiska risker och operativa risker. De finansiella
riskerna är kopplade till förändringar i räntenivåer, valutakurser samt
refinansierings- och motpartsrisker och utgörs främst av finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och valutarisk. Dessa risker omfattas av
och regleras i koncernens finanspolicy.
Strategiska och operativa risker innefattar främst marknadsrisker,
råvarurisker, produktionsrisker och legala risker. Utöver ovanstående
risker övervakar koncernen löpande risker relaterade till miljö, 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 34 samt avsnittet om Riskoch känslighetsanalys på sidorna 88–91.

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

1,0
0,8
0,6
0,4

11

12

13

Investeringar och avskrivningar
Mkr
120
90
60
30

11

12

13

Investeringar
Avskrivningar

Antal anställda vid årets slut

Utsikter för framtiden

Antal

Gunnebo lämnar ingen prognos för 2014.

8 000
6 400

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång
förutom att Gunnebo träffat överenskommelse om en förnyad låne
facilitet som sträcker sig till och med februari 2019.

4 800
3 200
1 600

11

12

13

Totalt

Balansomslutning och eget kapital
Mkr
6 000
4 800
3 600
2 400
1 200

11

12

13

Balansomslutning
Varav eget kapital
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Finansiell information

Definitioner
Bruttomarginal:

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Direktavkastning:

Utdelning i förhållande till noteringskurs per
den 31 december.

Innehåll
Koncernens resultaträkningar

39

Koncernens totalresultat

39

Koncernens balansräkningar

40

Förändringar i koncernens egna kapital

42

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

Koncernens kassaflödesanalyser

43

Moderbolagets resultaträkningar

44

Moderbolagets totalresultat

44

Kapitalomsättningshastighet:

Moderbolagets balansräkningar

45

Förändringar i moderbolagets
egna kapital

47

Moderbolagets kassaflödesanalyser

48

Noter		

49

Förslag till vinstdisposition

72

Revisionsberättelse

73

Eget kapital per aktie:

Nettoomsättningen i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital.

Kassaflöde per aktie:

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat
med genomsnittligt antal aktier.

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.

Organisk tillväxt:

Tillväxt i nettoomsättning, alternativt orderingång,
justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter.

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
räntekostnader 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 nettoomsättningen.
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Koncernens resultaträkningar
Mkr

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Not

2013

2012

5

5 270,5
–3 688,7
1 581,8

5 236,2
–3 665,9
1 570,3

–739,6
–629,1
–0,1
21,5
–12,3
222,2

–791,8
–596,5
0,9
14,4
–18,3
179,0

11,3
1,2
–33,8
–53,9
–75,2

14,2
1,8
–25,9
–56,2
–66,1

147,0

112,9

–45,4
101,6

–88,7
24,2

98,1
3,5
101,6

19,5
4,7
24,2

32
16
6
7
5, 8, 9, 10, 22, 27, 31

11
11

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

12

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före utspädning, kr

13

1:29

0:26

Resultat per aktie efter utspädning, kr

13

1:29

0:26

Not

2013

2012

101,6

24,2

–21,0
5,2
–15,8

–23,0
6,3
–16,7

–80,9
—
–3,0
—
2,1
–81,8

–61,0
–437,8
–3,3
437,8
–4,1
–68,4

–97,6

–85,1

Årets totalresultat

4,0

–60,9

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

2,7
1,3
4,0

–63,4
2,5
–60,9

Koncernens totalresultat
Mkr

Årets resultat redovisat i resultaträkningen
Årets övriga totalresultat
Poster som inte kommer att återföras till resultatet
Aktuariella vinster och förluster
Skatt avseende aktuariella vinster och förluster
Summa poster som inte kommer att återföras till resultatet
Poster som kan komma att återföras till resultatet
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet*
Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från avvecklad verksamhet
Säkring av nettoinvesteringar
Återföring av säkringar avseende avvecklad verksamhet
Kassaflödessäkringar
Summa poster som kan komma att återföras till resultatet
Summa övrigt totalresultat

21
21
21
21
21

* Varav –2,2 Mkr (–2,2) avser innehav utan bestämmande inflytande.
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Finansiell information

Koncernens balansräkningar
Tillgångar, Mkr

Not

2013

2012

Immateriella tillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Summa immateriella tillgångar

14
14

1 322,4
172,1
1 494,5

1 319,7
182,0
1 501,7

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

15
15
15
15

129,6
86,6
80,1
7,4
303,7

140,2
93,8
76,8
16,5
327,3

16

10,1
0,3
6,0
16,4

11,2
0,3
48,4
59,9

12

306,9

262,5

2 121,5

2 151,4

17

609,2

579,8

18

1 038,5
54,3
65,2
54,2
1 212,2

1 015,7
51,9
75,4
59,2
1 202,2

392,0

349,6

Summa omsättningstillgångar

2 213,4

2 131,6

SUMMA TILLGÅNGAR

4 334,9

4 283,0

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag
Övriga aktier och andelar
Övriga långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

40 
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20
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr

Eget kapital
Aktiekapital (75 914 098 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Not

2013

2012

21

379,6
980,6
–260,8
347,7
1 447,1

379,3
979,0
–181,2
341,3
1 518,4

16,5
1 463,6

15,2
1 533,6

64,1
360,6
848,8
1 273,5

64,9
342,2
1 020,8
1 427,9

555,3
34,3
167,1
472,3
277,1
91,7
1 597,8

507,5
30,5
179,6
456,6
60,9
86,4
1 321,5

4 334,9

4 283,0

—
146,5

—
140,9

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
Upplåning
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplåning
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder

12
22
24

25
24
23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Finansiell information

Förändringar i koncernens egna kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserade vinstmedel
Reserver

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget
kapital

Mkr

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående balans 2013-01-01

379,3

979,0

–181,2

341,3

1 518,4

15,2

1 533,6

—
—
—

—
—
—

—
–79,6
–79,6

98,1
–15,8
82,3

98,1
–95,4
2,7

3,5
–2,2
1,3

101,6
–97,6
4,0

0,3
—
0,3

1,6
—
1,6

—
—
—

—
–75,9
–75,9

1,9
–75,9
–74,0

—
—
—

1,9
–75,9
–74,0

379,6

980,6

–260,8

347,7

1 447,1

16,5

1 463,6

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget
kapital

Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Nyemission*
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2013-12-31

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserade vinstmedel
Reserver

Mkr

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående balans 2012-01-01

379,3

978,4

–115,0

520,0

1 762,7

12,7

1 775,4

Byte av redovisningsprincip - IAS 19
Justerad ingående balans 2012-01-01

—
379,3

—
978,4

—
–115,0

–105,6
414,4

–105,6
1 657,1

—
12,7

–105,6
1 669,8

Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat

—
—
—

—
—
—

—
–66,2
–66,2

19,5
–16,7
2,8

19,5
–82,9
–63,4

4,7
–2,2
2,5

24,2
–85,1
–60,9

Nyemission*
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare

—
—
—

0,6
—
0,6

—
—
—

—
–75,9
–75,9

0,6
–75,9
–75,3

—
—
—

0,6
–75,9
–75,3

379,3

979,0

–181,2

341,3

1 518,4

15,2

1 533,6

Utgående balans 2012-12-31

Summa

* Avser emission av aktier och teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.
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Koncernens kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2013

2012

29
28

222,2
112,2
–31,4
–85,3

179,0
67,4
–10,2
–80,2

217,7

156,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Summa rörelsekapitalförändring

–26,2
–23,0
42,3
–6,9

–13,5
3,4
–9,5
–19,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

210,8

136,4

–23,7
–48,1
5,5
–8,4
—
–74,7

–19,5
–96,9
1,5
–408,3
19,4
–503,8

–2,0
14,5
1,9
–75,9
–61,5

41,5
531,0
0,6
–75,9
497,2

74,6

129,8

349,6
–32,2

238,8
–19,0

392,0

349,6

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Kassaflödespåverkande finansnetto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före f örändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av verksamhet
Avyttring av andelar i intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14
15
30

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande fordringar
Förändring av räntebärande skulder
Nyemission
Utdelning till aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets ingång
Omräkningsdifferenser på likvida medel
Likvida medel vid årets utgång
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Moderbolagets resultaträkningar
Mkr

Nettoomsättning
Administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Not

2013

2012

52
37, 47, 49, 50, 52

204,1
–147,1
57,0

137,4
–135,7
1,7

38
38
38
38
38

–0,3
0,7
—
–14,1
–0,1
–13,8

455,0
9,6
1,1
–22,2
–595,0
–151,5

43,2

–149,8

–90,0
–3,3
–50,1

67,0
127,4
44,6

2013

2012

–50,1
—
–50,1

44,6
—
44,6

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatter
Årets resultat

39
40

Moderbolagets totalresultat
Mkr

Årets resultat redovisat i resultaträkningen
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Årets totalresultat
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Moderbolagets balansräkningar
TILLGÅNGAR, Mkr

Not

2013

2012

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Summa immateriella tillgångar

41

5,7
5,7

8,3
8,3

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

42

2,4
2,4

3,1
3,1

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

43
40

1 595,3
130,7
1 726,0

1 562,6
130,7
1 693,3

1 734,1

1 704,7

—
134,4
2,0
4,0
140,4

0,3
56,2
4,1
6,3
66,9

2,8

0,7

143,2

67,6

1 877,3

1 772,3

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Forts. Moderbolagets balansräkningar
EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr

Not

2013

2012

Bundet eget kapital
Aktiekapital (75 914 098 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

379,6
539,3
918,9

379,3
539,3
918,6

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

441,3
121,6
–50,1
512,8

439,7
152,9
44,6
637,2

1 431,7

1 555,8

13,1
406,0
2,8
21,2
2,5
445,6

10,1
180,3
1,0
25,1
—
216,5

1 877,3

1 772,3

—
1 310,3

—
1 251,0

Eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder

51
45

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Förändringar i moderbolagets egna kapital
Bundet eget kapital

Mkr

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserad
vinst och årets
resultat

379,3

539,3

439,7

197,5

1 555,8

—
—
—

—
—
—

—
—
—

–50,1
—
–50,1

–50,1
—
–50,1

—
0,3
0,3

—
—
—

—
1,6
1,6

–75,9
—
–75,9

–75,9
1,9
–74,0

379,6

539,3

441,3

71,5

1 431,7

Fritt eget kapital
Balanserad
vinst och årets
resultat
Överkursfond

Summa eget
kapital

Ingående balans 2013-01-01
Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Utdelning
Nyemission*
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2013-12-31

Bundet eget kapital
Mkr

Summa eget
kapital

Aktiekapital

Reservfond

379,3

539,3

439,1

228,8

1 586,5

Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat

—
—
—

—
—
—

—
—
—

44,6
—
44,6

44,6
—
44,6

Utdelning
Nyemission*
Summa transaktioner med aktieägare

—
—
—

—
—
—

—
0,6
0,6

–75,9
—
–75,9

–75,9
0,6
–75,3

379,3

539,3

439,7

197,5

1 555,8

Ingående balans 2012-01-01

Utgående balans 2012-12-31
* Avser emission av aktier och teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.
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Moderbolagets kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2013

2012

57,0
7,2
–8,5
–3,3

1,7
4,5
1 085,5
–3,3

52,4

1 088,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Summa rörelsekapitalförändring

–73,5
–1,5
–75,0

51,4
5,2
56,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–22,6

1 145,0

–1,4
—
—
–1,4

—
–0,1
–900,0
–900,1

—
33,1
67,0
1,9
–75,9
26,1

588,1
–831,1
74,0
0,6
–75,9
–244,3

Årets kassaflöde

2,1

0,6

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

0,7
2,8

0,1
0,7

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflödespåverkande finansnetto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
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Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

41
42
43

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande fordringar
Förändring av räntebärande skulder
Erhållna koncernbidrag
Nyemission
Utdelning till aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Not 1

Belopp i Mkr om inte annat anges.

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 NASDAQ OMX
Stockholm listan Mid Cap.
Koncernredovisningen för det verksamhetsår som slutar den 31 december
2013 har godkänts av styrelsen den 5 mars 2014 och kommer att föreläggas
årsstämman den 10 april 2014 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
redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättas enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom 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 2013 tillämpar Gunnebo följande nya standarder
och ändringar:
Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Ändringen innebär att
poster i övrigt totalresultat skall grupperas i två kategorier. Poster som kommer
att återföras till resultaträkningen om vissa kriterier är uppfyllda redovisas i en
separat kategori skild från poster som aldrig kommer att återföras till resultaträkningen. Ändringen har inte inneburit att det faktiska innehållet i övrigt totalresultat ändrats utan ändringen har endast påverkat presentationen och upplysningarna i de finansiella rapporterna.
Ändring i IAS 19 Ersättningar till anställda: Den reviderade IAS 19 innehåller
flera ändringar och den mest väsentliga avser redovisning av förmånsbestämda
pensionsplaner och förvaltningstillgångar. Ändringarna ställer krav på att aktuariella vinster och förluster redovisas omedelbart via övrigt totalresultat, vilket
innebär att den så kallade ”korridormetoden” som Gunnebo tidigare tillämpat
tagits bort. Därutöver beräknas avkastningen på förvaltningstillgångar med
användande av samma diskonteringsränta som används för att beräkna pensionsförpliktelsen. Detta innebär att det inte längre är tillåtet att redovisa
avkastning på förvaltningstillgångar utifrån en uppskattad avkastning.
I och med att Gunnebo räkenskapsåret 2013 börjat tillämpa ändringarna i
IAS 19 så tillämpas ej längre UFR 4, Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Istället har särskild löneskatt och avkastningsskatt redovisats enligt
reglerna i IAS 19, vilket innebär att de aktuariella antaganden som görs vid
beräkning av förmånsbestämda pensionsplaner även inkluderar de skatter som
belöper på pensionsförmåner.
Ändringarna i IAS 19 har resulterat i att den i balansräkningen redovisade
pensionsskulden per den 31 december 2012 har ökat med 150 Mkr samt att
eget kapital har minskat med 119 Mkr. Vidare innebär ändringarna i IAS 19 att
resultaträkningen och övrigt totalresultat för år 2012 har omräknats i enlighet
med de nya principerna. Härigenom har övrigt totalresultat minskat med 15
Mkr, medan koncernens resultat har påverkats marginellt.
Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar: Ändringen innebär
utökade upplysningskrav för finansiella instrument som omfattas av rättsligt
bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal. Tillämpningen av den nya
standarden har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller finansiella
ställning, men har påverkat upplysningarna i de finansiella rapporterna.
IFRS 13 Fair Value Measurement fastställer ett regelverk för värdering till
verkligt värde när en sådan värdering skall eller får användas enligt andra standarder. IFRS 13 förtydligar även vad begreppet verkligt värde avser samt anger
att upplysningar skall lämnas om de värderingsmodeller som tillämpats samt
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den data som används i dessa modeller. IFRS 13 har endast påverkat presentationen och upplysningarna i de finansiella rapporterna.
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 2013 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 tolkningar har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan följer en preliminär
bedömning av den påverkan som införandet av dessa nya och ändrade standarder och tolkningar kan få på Gunnebos finansiella rapporter:
Ändringarna i IAS 32 avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder förtydligar hur kvittningsreglerna i IAS 32 ska tillämpas. Ändringarna, vilka gäller från och med den 1 januari 2014, bedöms inte få någon materiell påverkan på koncernens räkenskaper, men kan komma att påverka
presentationen och upplysningarna i de finansiella rapporterna.
IASB har publicerat ett paket om fem standarder innehållande tre nya standarder, IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra koncernföretag, samt ändringar i två befintliga standarder, IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och IAS 28
Innehav i intresseföretag och joint ventures. Nedan beskrivs de mest väsentliga
kraven i dessa standarder, vilka skall tillämpas från och med den 1 januari 2014.
IFRS 10 Koncernredovisning ersätter de delar av IAS 27 Koncernredovisning
och separata finansiella rapporter som reglerar när och på vilket sätt koncern
redovisning skall upprättas. Styrande för kravet på konsolidering i IFRS 10 är
bestämmande inflytande och det oavsett karaktären på investeringsobjektet.
Definitionen av bestämmande inflytande baseras på delkomponenterna:
inflytande över investeringsobjektet, rätt till rörlig avkastning från investeringsobjektet samt möjlighet att använda inflytandet över investeringsobjektet till
att påverka sin avkastning. Därutöver innehåller IFRS 10 vägledning om hur ett
företag skall tillämpa principen om bestämmande inflytande i ett antal olika
situationer.
IFRS 11 Samarbetsarrangemang ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures och
SIC-13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till gemensamt
styrt företag. Samarbetsarrangemang kategoriseras som gemensam verksamhet eller joint venture i IFRS 11 och avgörande för klassificeringen är parternas
rättigheter och förpliktelser enligt avtal. IFRS 11 anger även att kapitalandelsmetoden skall användas vid redovisning av andelar i joint ventures. Klyvningsmetoden som i nuläget får användas för redovisning av joint ventures kommer
inte längre att vara tillåten att använda.
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag innehåller upplysningskrav
avseende dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag eller strukturerade företag som inte konsolideras. Syftet med de nya upplysningskraven är
att företag ska lämna information som hjälper användare av dess finansiella
rapporter att bedöma de risker som är hänförliga till innehav i andra enheter,
samt den påverkan som dessa innehav har på företagets finansiella rapporter.
I juni 2012 publicerade IASB ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12 för att
tydliggöra vissa övergångsbestämmelser vid första tillämpningen av dessa
standarder och sammanfattningsvis bedöms att ovanstående nya rekommendationer och ändringar inte kommer att ha någon betydande påverkan på
Gunnebos finansiella ställning eller resultat. Detta eftersom Gunnebo inte är
delägare i bolag som påverkas av de nya reglerna om sammarbetsarrangemang
samt att den nya definitionen av bestämmande inflytande i IFRS 10 inte
bedöms resultera i några ändringar avseende vilka bolag som skall omfattas av
koncernredovisningen.
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 tillämpas
för första gången. Standarden är en del i en fullständig omarbetning av den
nuvarande standarden IAS 39 och innebär en reducering av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och skulder. Upplupet anskaffningsvärde och
verkligt värde via resultaträkningen kommer att vara huvudkategorierna vid
värdering av finansiella tillgångar och skulder.
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
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Forts. not 2
dotterföretag tillhörande innehav utan bestämmande inflytande vid förvärvstidpunkten 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. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
För varje rörelseförvärv värderas innehav utan bestämmande inflytande i det
förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade
bolagets identifierbara nettotillgångar.
Vid stegvisa förvärv omvärderas de tidigare egetkapitalandelarna i det förvärvade bolaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten, det vill säga då
bestämmande 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 röstetalet. Aktieinnehav i intresseföretag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens balansräkning, under rubriken finansiella
anläggningstillgångar, redovisas anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller
minskad med koncernens andel av intresseföretagens resultat, med avdrag för
erhållen utdelning. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt under rubriken Resultatandelar i intresseföretag.
Koncernens 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 uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då
vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Motsvarande gäller även för monetära poster som utgör en del av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet.
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 rapporterna över totalresultat omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida
denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket
fall intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen),
(iii)	alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas 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 utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet
och omräknas till balansdagens kurs.
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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.
Derivatinstrument
Koncernen tillämpar redovisningsstandarden IAS 39, Finansiella instrument;
redovisning och värdering. Detta innebär att alla derivatinstrument redovisas
i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende derivatinstrument redovisas i resultaträkningen förutom i de fall då derivatinstrumentet är
ett 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 totalresultat 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 varandra 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 nettoförsäljningsvärde 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 kassaflöden.
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 sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som
redovisas i övrigt totalresultat redovisas också 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. För
ändringen av posten 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 avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Pensionsförpliktelser
IAS 19 tillämpas vid redovisning av pensioner, sjukvårdsförmåner och andra
ersättningar till anställda efter avslutad tjänstgöring. I rekommendationen görs
åtskillnad mellan avgiftsbestämda och 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. De avgifter som betalas i utbyte mot
att den anställde utför tjänster åt företaget kostnadsförs i den period som
tjänsterna utförs.
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Övriga planer är förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår inom
koncernen. Dessa förpliktelser och de till planerna relaterade kostnaderna avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt med tillämpning av den så kallade ”Projected unit credit method”. Externa aktuarier
används för dessa beräkningar och metoden fördelar kostnaden för pensioner i
takt med att de anställda utför tjänster som ökar deras rätt till framtida ersättning. 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. Vad gäller diskonteringsräntan så motsvarar den räntan på förstklassiga företagsobligationer
alternativt statsobligationer, vars löptid överensstämmer med den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna.
Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonderade eller externt
fonderade. Avsättningar i balansräkningen för ofonderade planer utgörs av
nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna.
För de planer som är fonderade avskiljs planernas förvaltningstillgångar från
koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skuld eller tillgång som redovisas i balansräkningen och som hänför sig till fonderade planer, representerar det
belopp varmed marknadsvärdet på förvaltningstillgångar över- eller understiger
de förmånsbestämda förpliktelsernas nuvärde. Emellertid redovisas en nettotillgång endast i den utsträckning den representerar framtida ekonomiska fördelar
som är möjliga för koncernen att utnyttja, till exempel i form av reducerade
framtida avgifter eller återbetalning av i planen ansamlade medel. När sådana
överskott inte är möjliga att utnyttja redovisas de ej, utan upplyses om i not.
Aktuariella vinster eller förluster uppkommer vid förändringar av aktuariella
antaganden samt vid skillnad mellan aktuariella antaganden och faktiska utfall.
Ändrad förväntad livslängd, löneförändringar och förändringar av diskonteringsräntan är exempel på ändrade antaganden som kan ge upphov till aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster redovisas i sin helhet
i övrigt totalresultat i den period de uppstår och de överförs inte till resultaträkningen i en efterföljande period.
Räntekostnader på pensionsskulder och ränteintäkter på förvaltningstillgångar redovisas netto som finansiella intäkter eller kostnader. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande och tidigare perioder, reduceringar och
regleringar samt övriga komponenter i årets pensionskostnad redovisas i rörelseresultatet.
En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier till
Alecta/Collectum. Detta arrangemang utgör en förmånsbestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare. Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla den information som krävs för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Som
en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade hos Alecta som avgiftsbestämda 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 uppskattningar 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
garantianspråk och uppskattas med hjälp av statistik över tidigare anspråk,
förväntade 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 räkning tillämpas successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden 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.
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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 realisationsresultatet.
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar består främst av varumärken, kundrelationer,
produktutvecklingskostnader samt utgifter för inköp och utveckling av programvara. Internt upparbetade immateriella tillgångar redovisas endast som
tillgång om en identifierbar tillgång har skapats, det är sannolikt att tillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och utgifterna för att
utveckla t illgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det inte är möjligt
att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas utgifter
för utveckling som en kostnad i den period de uppkommer.
Kundrelationer
Förvärvade kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde efter ackumulerade
av- och nedskrivningar. Kundrelationer har en bestämbar nyttjandeperiod och
avskrivningar görs linjärt under tillgångens förväntade nyttjandeperiod.
Avskrivningstiden uppgår till 5–10 år.
Varumärken
Förvärvade varumärken redovisas till anskaffningsvärde efter eventuella ackumulerade av- och nedskrivningar. Varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen vad gäller nedskrivningsbehov på motsvarande sätt som för goodwill. Nyttjandeperioden anses vara obestämbar om
det inte finns någon förutsägbar gräns för den tidsperiod under vilken varumärket förväntas användas och generera nettoinbetalningar.
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
nyttjandeperioden 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 kostnadsförs. 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 anskaffningsvärdet ingår kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda ökar tillgångens redovisade
värde om investeringen beräknas generera ekonomiska fördelar. Utgifter för
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt ned till tillgångens 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 nyttjandeperioder:
F ordon 5 år
D
 atorer 3–5 år
M
 askiner och övriga inventarier 5–15 år
B
 yggnader och markanläggningar 20–50 år
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Forts. not 2
Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar.
Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Goodwill och andra
tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod har allokerats till minsta
kassagenererande enheter och är föremål för årliga nedskrivningsprövningar
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 nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut.
Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs
en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning återförs 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. Nedskrivningar 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. Motsvarande förpliktelse 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 leasingperioden.
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 rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare,
och för vilken det finns fristående finansiell information. Gunnebos rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till
den högste verkställande beslutsfattaren och definitionen av rörelsesegment
bygger även på ledningens beslut att organisera koncernen utifrån geografiska
områden som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig åt. Koncernens
rörelsesegment utgörs av de tre regionerna Europe, Middle East & Africa, AsiaPacific samt Americas. Regionerna konsolideras enligt samma principer som
gäller för koncernen i dess helhet.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. 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
Moderföretaget har bytt redovisningsprincip avseende koncernbidrag till följd
av en ändring i RFR 2 som skall tillämpas för räkenskapsår som börjar den
1 januari 2013.
Som en konsekvens av de nya reglerna skall ett koncernbidrag som moder
företaget erhåller från ett dotterföretag redovisas som en finansiell intäkt.
Koncernbidrag lämnade av moderföretaget till dotterföretag redovisas som en
ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande dotterföretag.
Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel innebärande
att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas som bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln innebärande att erhållna
och lämnade koncernbidrag, vilka tidigare redovisats som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad, redovisas som bokslutsdisposition. Principförändringen har inte inneburit att moderbolagets nettoresultat ändrats eftersom
koncernbidrag enligt tidigare princip redovisats i resultaträkningen som finansiell intäkt/kostnad.
Övriga förändringar i RFR 2, som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret
2013, har inte haft någon väsentlig effekt på moderföretagets finansiella rapporter.
Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Förvärvskostnader ingår som en del i anskaffningsvärdet.
Koncernbidrag
Enligt RFR 2 skall koncernbidrag lämnade av moderföretaget till dotterföretag
redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande
dotterföretag. Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel
innebärande att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas som
bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln innebärande
att erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Pensioner
Moderföretagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på
tryggandelagen. Tillämpning av tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.

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
emissionslikviden. 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.
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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 sammanlagda utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kreditlöften om minst tolv månader.
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 och genom ingående av
fastränteavtal i form av räntesäkringar. 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 outnyttjade 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 koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom ”cash pools” en centraliserad likviditetshantering 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 överskottslikviditet 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 valutariskerna 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 finanspolicyn 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.
Kreditrisk
Finansiell kreditrisk

Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtaganden. 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
derivatinstrument.
Kassalikviditet skall i första hand användas för att reducera utestående
skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.
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Kundkreditrisk

Gunnebo har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna skall hanteras,
vilket bland annat omfattar beslutsnivåer för beviljande av kreditlimiter. Respektive 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.

Långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Maximal exponering för kreditrisk

2013

2012

6,0

48,4

1 038,5

1 015,7

65,2

75,4

392,0

349,6

1 501,7

1 489,1

Finansiella instrument – Riskhantering under året
Räntebärande skulder
Vid årets slut hade Gunnebo kreditlöften om sammanlagt 1 783 Mkr. Därav var
1 126 Mkr utnyttjade. Den genomsnittliga löptiden för avtalade k reditlöften var
1,5 år.
De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av bilaterala låneavtal om 140
MEUR med löptid till juli 2015. Därutöver har koncernen en förvärvsfinansiering om
35 MUSD med löptid till januari 2014 samt cirka 281 Mkr i kortfristiga kreditlöften
och extern lokal finansiering hos dotterbolag*. Anledningen till att enskilda dotterbolag har extern finansiering är att s katter och andra regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att uppta lån från utländska koncernbolag.
* Efter räkenskapsårets utgång har Gunnebo träffat överenskommelse om en förnyad lånefacilitet bestående av en kreditram om 140 MEUR samt förvärvsfinansiering om 35 MUSD,
vilket möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med
februari 2019. Den nya lånefaciliteten ersätter Gunnebos tidigare bilaterala lånefaciliteter.

Låneförfallostruktur
Kreditlöfte

Varav
utnyttjat

2014

509

277

2015

1 274

849

2016

—

—

2017

—

—

2018 och senare

—

—

1 783

1 126

Totalt

Ränterisk
Den genomsnittliga räntebindningstiden* var vid årets utgång 2 månader (4)
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen* var vid samma tidpunkt 1,8
procent (1,9). Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider som vid
årets utgång skulle en förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet förändra koncernens räntekostnad med cirka 9 Mkr på årsbasis.
En förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet resulterar även i en
förändring av marknadsvärdet på utestående räntederivat om cirka 10 Mkr
vilken påverkar övrigt totalresultat.
* Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom säkrings
redovisning.

Valutarisker
Valutakurseffekter har påverkat rörelseresultatet med cirka –19 Mkr.
Transaktionsexponering
Det prognostiserade kommersiella valutaflödet efter nettoberäkningar av motriktade flöden i samma valutor uppgår till 430 Mkr (555) på årsbasis. Kurssäkringen
av detta flöde uppgick till 0 procent på balansdagen (0). Terminskontrakt som har
förfallit under året har påverkat resultatet med 0,0 Mkr (1,0) jämfört med om
valutaflödena växlats till gällande avistakurs vid varje tillfälle. Totalt utestående
terminssäkringar vid årets slut uppgick nominellt till 0,0 Mkr (0,0).
En förändring av värdet på den svenska kronan om 10 procent påverkar
resultatet med sammanlagt cirka 29 Mkr. Därav hänförs cirka 25 Mkr till
transaktionsexponeringen, terminssäkringar obeaktat. Resterande 4 Mkr är
hänförliga till omräkningsexponeringen (resultaträkningen).
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Forts. not 3
Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 718 Mkr (780) per den
31 december 2013. Koncernen värdesäkrar en mindre del av dessa tillgångar
genom lån och terminskontrakt i motsvarande valutor. Vid värdesäkring beaktas även skatteeffekten.
Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering
beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument, och om så är
fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen identifierar 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 därefter 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.
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 resultaträkningen 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
omedelbart i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (till exempel när den prognostiserade försäljningen som är säkrad äger rum).
När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs, eller när säkringen inte längre
uppfyller villkoren för säkringsredovisning och ackumulerade vinster eller förluster avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster i eget
kapital 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
omedelbart 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. Vinster eller förluster som hänför sig till
den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och
förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten
avyttras eller avvecklas.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Vid säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta används valutaterminskontrakt. 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 balansdagens valutakurs
samt att valutakursförändringarna redovisas över r esultaträkningen.
Ränteswappar
Det nominella värdet för utestående ränteswapavtal avseende kassaflödes
säkringar uppgick per 31 december 2013 till 537 Mkr (560). Några ränteswap
avtal hänförliga till säkringar av verkligt värde förelåg ej på balansdagen.

Likviditetsrisk
Nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende koncernens
finansiella instrument. Beloppen är nominella och inkluderar räntebetalningar.
Mindre än
6 mån

Finansiella tillgångar och skulder

Långfristiga finansiella fordringar
Kundfordringar
Likvida medel

Mellan
6–12 mån

Mellan
1–2 år

Mellan
2–3 år

Mellan
3–6 år

Totalt
kontrakterat
kassaflöde

—

—

6

—

—

6

1 038

—

—

—

—

1 038

392

—

—

—

—

392

–1 141

–15

–30

–30

–90

–1 306

–555

—

—

—

—

–555

utflöde

–2

–2

–4

–4

–1

–13

inflöde

0

1

1

1

0

3

-V
 alutaterminskontrakt som säkringsredovisas

utflöde

—

—

—

—

—

—

inflöde

—

—

—

—

—

—

- Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas

utflöde

–662

—

—

—

—

–662

Banklån och checkräkningskrediter*
Leverantörsskulder
Derivat
- Ränteswapavtal

inflöde
Totalt

665

—

—

—

—

665

–265

–16

–27

–33

–91

–432

* Upplåningen under koncernens bilaterala kreditfaciliteter har ränteförfall inom 6 månader men de garanterade kreditlöftena förfaller inte förrän år 2015.
För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig räntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per 2013-12-31. Valutaterminkontraktets
basvaluta har omräknats enligt gällande bokslutskurs per 2013-12-31 medan det andra valutaslagets framtida flöde är enligt kontrakterad kurs.

54 

Gunnebo Årsredovisning 2013

Derivatinstrument
Nominella belopp

2013

2012

Ränteswapavtal
179

43

Löptid 1–2 år

Löptid mindre än 1 år

—

172

Löptid 2–5 år

358

345

Ränteswapavtal totalt

537

560

Valutaterminskontrakt*
Totalt
		

665

694

1 202

1 254

* Bruttobelopp beräknat på framtida terminskurs.

Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av nettningsavtal eller
liknande avtal
I nedanstående tabell åskådliggörs koncernens derivat per balansdagen med
hänsyn till möjligheten att kvitta.
Derivat

Tillgångar
Skulder

Brutto

Nettningsavtal

3,9

–1,7

2,2

–6,2

1,7

–4,5

Netto

Koncernen har ingått ramavtal (ISDA) med samtliga motparter avseende transaktioner i derivatinstrument. Därmed är samtliga fordringar och skulder hänförliga till sådana instrument fullt ut kvittningsbara mot respektive motpart. Per
den 31 december 2013 har koncernen inte tillämpat nettoredovisning för derivatinstrument och inte heller för några andra väsentliga tillgångar och skulder.
Koncernens kapitalstruktur
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som inte
understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 34 procent (36).
Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på det sysselsatta kapitalet skall uppgå till 15 procent. För år 2013 uppgick avkastningen på sysselsatt
kapital till 7,9 procent.
Gunnebos upplåning sker utan ställande av säkerhet. Upplåningen begränsas
dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av så kallade covenants. Dessa
utgörs främst av de finansiella nyckeltalen räntetäckningsgrad och nettolåne-

skuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till 370 Mkr vid årets slut, då samtliga finansiella åtaganden
i form av covenants var uppfyllda. Koncernen räknar med att alla covenants
kommer att vara uppfyllda även under år 2014.
Värdering till verkligt värde
Redovisat värde och verkligt värde för koncernens finansiella instrument framgår 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 värdehierarkin i IFRS 13 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 marknadsräntor. 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 förväntade 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.
Metoderna för att fastställa verkligt värde för andra finansiella instrument
klassificeras som nivå 2* enligt verkligt värdehierarkin i IFRS 13.
*I IFRS 13 klassificeras finansiella instrument i en hierarki i tre olika nivåer utifrån den information 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 information 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.

2013

Finansiella tillgångar

2012

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde*

3,9

3,9

11,1

11,1

- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas

3,9

3,9

11,1

11,1

- varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
- varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet

—

—

—

—

—

—

—

—

Andra finansiella tillgångar**

1 436,5

1 436,5

1 413,7

1 413,7

Totala finansiella tillgångar

1 440,4

1 440,4

1 424,8

1 424,8

Finansiella skulder värderade till verkligt värde***

6,2

6,2

11,9

11,9

- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas

1,4

1,4

4,4

4,4

- varav ränteswapavtal där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas

4,8

4,8

7,5

7,5

Finansiella skulder

- varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas

—

—

—

—

—

—

—

—

Andra finansiella skulder ****

1 681, 2

1 681, 2

1 589,2

1 589,2

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning inte tillämpas

1 144,6

1 144,6

1 029,1

1 029,1

536,6

536,6

560,1

560,1

1 687,4

1 687,4

1 601,1

1 601,1

- varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
Totala finansiella skulder
* Tillgångarna redovisas som övriga kortfristiga fordringar i koncernbalansräkningen.
** Tillgångarna redovisas som långfristiga och kortfristiga övriga fordringar, kundfordringar
samt likvida medel i koncernbalansräkningen.
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*** 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 bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som anses rimliga under rådande förhållanden. I de fall då det ej är möjligt
att fastställa det redovisade värdet på t illgångar och skulder genom information 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 k ommer sällan att exakt motsvara det uppskattade. De antaganden och uppskattningar som bedöms ha störst inverkan
på Gunnebos ställning och resultat diskuteras nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
Koncernen prövar varje år om det föreligger något nedskrivningsbehov för
goodwill och varumärken som har en obestämbar nyttjandeperiod i enlighet
med den i not 2 ovan beskrivna redovisningsprincipen. P
 rövningen 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 nyttjandevärden. I not
14 återfinns en redogörelse för gjorda väsentliga antaganden vid prövning av
nedskrivningsbehov av goodwill och andra tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod, samt en beskrivning av effekten av rimligt möjliga
förändringar i de antaganden som ligger till grund för beräkningarna. Per den
31 december 2013 uppgår det redovisade värdet på g
 oodwill och varumärken
med en obestämbar nyttjandeperiod till 1 381 Mkr.
Värdering av uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader om 96 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 underskottsavdrag uppgående till 211 Mkr per den 31 december 2013. 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 2013, outnyttjade förlustavdrag
och andra avdragsgilla temporära skillnader uppgående till drygt 600 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 produktgarantier
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 2013 till 40 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.
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Aktiverade produktutvecklingskostnader
Utgifter avseende utvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning som utgifterna
kan förväntas generera ekonomiska fördelar. Aktiveringen påbörjas när ledningen 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 nedskrivningsprövning då det finns indikationer på en värdeminskning. Såväl fastställande av avskrivningstid som prövning av nedskrivningsbehov kräver ledningens
bedömningar. Per den 31 december 2013 uppgick koncernens aktiverade utvecklingskostnader 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 tvister 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 koncernens räkenskaper. Koncernens avsättning för tvister uppgår till 23 Mkr på
balansdagen. Till detta kommer avsättningar för skattetvister om 2 Mkr.
Ersättningar efter avslutad anställning
Redovisningen av avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner och andra
pensionsförmåner baseras på aktuariella beräkningar som utgår från antaganden
om diskonteringsränta, framtida 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 pensionsförsäkringar i Alecta skall redovisas som en avgiftsbestämd plan
eller ej. Den 31 december 2013 uppgick koncernens avsättning för pensioner till
361 Mkr.
Inkuransreserv
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). Varulagrets värde är justerat med
uppskattad värdeminskning för fysiska skador, utgångna artiklar, överdimensionerat lager samt andra former av inkurans. Per den 31 december 2013 uppgår
koncernens reserv för inkurans till 67 Mkr.
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 tillgångens 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
1 038 Mkr på balansdagen.
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Rapportering per segment

Rörelsesegment
2013

Nettoomsättning
Rörelseresultat*

2012

Region Europe,
Middle East
& Africa

Region
Asia-Pacific

Region
Americas

3 474

954

–27

126

Totalt

Region Europe,
Middle East
& Africa

Region
Asia-Pacific

Region
Americas

Totalt

843

5 271

3 736

868

632

5 236

123

222

–10

92

97

179

Finansiella intäkter

13

16

Finansiella kostnader

–88

–82

Skatt

–45

–89

Årets resultat

102

24

Operativt kapital**
Operativa tillgångar

1 549

276

418

2 243

1 611

255

374

2 240

Operativa skulder

–849

–146

–200

–1 195

–846

–134

–164

–1 144

700

130

218

1 048

765

121

210

1 096

Summa operativt kapital
Övriga upplysningar
Investeringar

55

13

4

72

96

12

8

116

Avskrivningar

60

11

13

84

62

12

13

87

Geografisk information

Nettoomsättning***

Operativt kapital**

Investeringar

2013

2012

2013

2012

2013

2012

1 023

1 134

171

171

25

43

USA

447

217

156

145

1

0

Indien

390

326

33

22

8

19
10

Frankrike

Storbritannien

255

310

66

69

4

Tyskland

251

250

93

121

6

8

Spanien

232

240

39

33

4

0

Kanada

198

226

29

24

0

0

Sverige

189

161

45

86

6

5

Belgien

174

176

13

22

1

4

Övriga

2 112

2 196

403

403

17

27

Summa

5 271

5 236

1 048

1 096

72

116

*

Intäkter och kostnader av engångskaraktär har påverkat koncernens resultat med –84 Mkr (–87). Region Europe, Middle East & Africa har belastats med –74 Mkr (–63), Region Asia-Pacific
med –8 Mkr (–19) och Region Americas med –2 Mkr (–5).
** Operativa tillgångar består av övriga immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, lager, kundfordringar, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Operativa skulder består av leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
*** Vid presentation av geografisk försäljning har kundens lokalisering varit avgörande för vilket geografiskt område som försäljningen allokerats till.
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Övriga rörelseintäkter

Realisationsvinster
Kursvinster
Övrigt
Summa

Övriga finansiella intäkter och kostnader

2013

2012

3,4

1,4

Övriga finansiella intäkter

2013

2012

11,0

7,0

Kursvinster

0,5

0,7

7,1

6,0

Övrigt

0,7

1,1

21,5

14,4

Summa

1,2

1,8

Kursförluster

–0,5

–2,7

Bankavgifter och bankgarantikostnader

–8,5

–7,6

–44,7

–44,7

Övriga finansiella kostnader

Not 7

Övriga rörelsekostnader
2013

2012

Realisationsförluster

7,4

8,6

Kursförluster

3,2

5,8

Övrigt

1,7

3,9

12,3

18,3

Summa

Not 8

Nedskrivning av finansiella tillgångar*
Övrigt

–0,2

–1,2

Summa

–53,9

–56,2

* Avser nedskrivning av finansiella fordringar hänförliga till den under 2011 avyttrade verksamheten Perimeter Protection.
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Avskrivningar per funktion

Skatter

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader

2013

2012

55,5

56,3

7,0

7,0

Administrationskostnader

21,7

23,4

Summa

84,2

86,7

Not 9

Kostnader av engångskaraktär

Rörelseresultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär enligt följande:
2013

2012

Kostnad för sålda varor

32,8

16,1

Försäljningskostnader

19,3

35,3

Administrationskostnader

30,1

27,8

1,8

7,8

84,0

87,0

Övriga rörelsekostnader
Summa

Årets kostnader av engångskaraktär är främst hänförliga till personalneddragningar och andra strukturella åtgärder i koncernens europeiska säljbolag och tillverkande enheter.

Not 10

Direkt material
Ersättningar till anställda

2013

2012

1 767,4

1 697,7

11,9

1,1

1 834,6

1 837,4
325,4

Inhyrd personal och underleverantörer

293,1
121,8

139,7

Fordons- och resekostnader

206,5

213,9

Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader*

86,2

95,1

735,9

743,9

5 057,4

5 054,2

2013

2012

–86,7

–70,2

41,3

–18,5

Summa
–45,4
–88,7
		
Koncernens skattekostnad uppgick till –45,4 Mkr (–88,7). Årets skattekostnad
påverkades positivt av förbättrade resultat i länder där resultatförbättringar ännu
inte uppnåtts i den omfattning som krävs för redovisning av uppskjutna skattefordringar. Den höga skattekostnaden föregående år berodde främst på sänkningen av den svenska bolagsskatten, vilken resulterade i omvärdering av uppskjutna skattefordringar avseende svenska underskottsavdrag.
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:
Skatt beräknad enligt nationella skattesatser
gällande för respektive land

2013

2012

–39,1

–32,3

Skatter hänförliga till tidigare år

–3,4

–3,8

Effekter av skattemässiga underskott för vilken
ingen uppskjuten skattefordran redovisats

–0,3

–14,9

—

–25,5

Omvärdering av uppskjutna
skattefordringar som en effekt av ändringar
i nominella skattesatser

Skattekostnad

Transportkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Uppskjuten skatt

Effekter av ej avdragsgilla kostnader och ej
skattepliktiga intäkter m.m.

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag

Förändring i lager

Aktuell skatt

–2,6

–12,2

–45,4

–88,7

* Avser kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.
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Immateriella tillgångar

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförbara till följande poster:
Uppskjutna skattefordringar

Underskottsavdrag

2013

2012

Räkenskapsåret 2013

211,2

172,3

Säkringstransaktioner

1,3

2,7

Investeringar

Varulager

2,9

3,1

Förvärv

60,7

56,5

Avsättningar

19,7

19,8

Övriga avdragsgilla temporära skillnader

11,1

8,1

306,9

262,5

Pensionsförpliktelser

Summa
		
Uppskjutna skatteskulder

2013

2012

Anläggningstillgångar

56,1

56,5

Övriga skattepliktiga temporära skillnader
Summa
Uppskjutna skattefordringar och
skatteskulder, netto
		

Omräkningsdifferenser
Uppskjuten skatt i resultaträkningen
Uppskjuten skatt som redovisas i övrigt
totalresultat
Förvärv av verksamhet

Resultat per aktie, kr*

–4,3

–5,9

2,3

Ackumulerade anskaffningsvärden
2013-12-31

1 322,4

437,7

Av- och nedskrivningar 2013-01-01

—

234,0

Försäljningar/utrangeringar

—

–2,4

Avskrivningar

—

30,1

—

3,9

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2013-12-31

—

265,6

242,8

197,6

Utgående redovisat värde 2013-12-31

1 322,4

172,1

Räkenskapsåret 2012

Goodwill

Övriga immateriella
tillgångar

Anskaffningsvärde 2012-01-01

1 104,0

319,9

2013

2012

197,6

240,6

0,1

–2,3

41,3

–18,5

3,8

10,3

—

–32,5

2012

98,1

19,5

75 863

75 856

1:29

0:26

Investeringar
Förvärv
Försäljningar/utrangeringar

—

19,5

279,2

90,0

—

–0,6

–63,5

–12,8

Ackumulerade anskaffningsvärden
2012-12-31

1 319,7

416,0

Av- och nedskrivningar 2012-01-01

—

209,2

Försäljningar/utrangeringar

—

–0,6

Avskrivningar

—

29,6

Nedskrivningar

—

1,8

Omräkningsdifferenser

—

–6,0

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2012-12-31

—

234,0

Omräkningsdifferenser

Utgående redovisat värde 2012-12-31
1 319,7
182,0
		
Övriga immateriella tillgångar i koncernen består främst av förvärvsrelaterade
tillgångar i form av varumärken och kundrelationer samt utgifter för programvara och balanserade utgifter för utveckling av produkter. Förutom varumärken
är nyttjandeperioden begränsad för samtliga i posten ingående tillgångsslag.
Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden.
Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgår till 59,2 Mkr (59,5). Under
året gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt uppgår till 14,8 Mkr (17,4).
Utgående redovisat värde för kundrelationer och varumärken uppgår till
31,4 Mkr (37,9) respektive 58,2 Mkr (58,3). Andra i posten ingående tillgångsslag
avser främst programvara och det utgående redovisade värdet för dessa
tillgångar uppgår till 23,3 Mkr (26,3).
Prövning av nedskrivningsbehov
Goodwill fördelas på koncernens affärsområden enligt följande:
Specifikation av goodwill

Bank Security & Cash Handling

2013

2012

638,8

646,9
181,9

Secure Storage

185,9

Global Services

270,2

269,5

Entrance Control

198,2

192,1

Gateway
Redovisat värde
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—

—

Omräkningsdifferenser

Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden.
Utdelningen per aktie föreslås uppgå till 1,00 kronor (1,00).
* Resultat per aktie före och efter utspädning.

23,7

8,6

8,4

2013

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

416,0

—

64,9

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare, Mkr

Omräkningsdifferenser

1 319,7

8,0

Utgående värde, netto
242,8
197,6
		
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast om det
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Vid utgången av 2013 fanns underskottsavdrag uppgående till drygt 600 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 underskottsavdrag inte bedöms kunna utnyttjas.

Not 13

Försäljningar/utrangeringar

Övriga immateriella
tillgångar

64,1

Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
Ingående värde, netto

Anskaffningsvärde 2013-01-01

Goodwill

29,3

29,3

1 322,4

1 319,7
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod 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 och varumärken med en obestämbar
nyttjandeperiod hänförliga 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 godkänts av styrelsen.
För de kassagenererande enheter som innefattar tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod har kassaflöden bortom denna treåriga period fastställts
med en tillväxttakt motsvarande 2,0 procent. Denna tillväxttakt baseras på
ett försiktigt antagande och bedöms vara i linje med säkerhetsbranschens
långsiktiga tillväxttakt i de länder där Gunnebo bedriver verksamhet.

Känslighetsanalys

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonterings
ränta om 10,5 procent före skatt (10,5). 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 risk
premie om 7,5 procent.
Med användande av en diskonteringsränta om 10,5 procent överstiger nyttjandevärdet redovisat värde för samtliga kassagenererande enheter.
Negativa förändringar i form av en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet eller en minskning av rörelsemarginalen med 20 procent skulle var
och en för sig inte få så stora effekter att återvinningsvärdet reduceras till ett
värde som motsvarar eller understiger det redovisade värdet för någon kassa
genererande enhet.
* Enligt IAS 36 skall nedskrivningsprövning av goodwill baseras på den minsta grupp av tillgångar till vilken goodwill är allokerad och som ger upphov till inbetalningar. För Gunnebo
utgörs dessa så kallade kassgenererande enheter av dess affärsområden.

Bank Security & Cash Handling

Secure Storage

Global Services

Entrance Control

Gateway

1 191

286

477

303

70

Diskonteringsräntan
före skatt ökas till
11,5 procent

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Rörelsemarginalen
minskas med
20 procent

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Nyttjandevärdet minskar
men överstiger ändå det
redovisade värdet

Redovisat värde
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Materiella anläggningstillgångar

Räkenskapsåret 2013

Anskaffningsvärde 2013-01-01
Investeringar
Förvärv

Pågående
nyanläggningar

Byggnader
och mark

Maskiner

Inventarier

472,8

396,1

293,6

16,5

Anskaffningsvärde 2012-01-01

3,9

8,1

21,3

14,8

Investeringar

1,7

—

1,0

—

–28,5

–39,5

–30,7

–1,3

Omklassificeringar

2,2

10,6

10,0

–22,8

Omräkningsdifferenser

6,1

–4,7

–4,3

0,2

Försäljningar/utrangeringar

Ackumulerade anskaffnings
värden 2013-12-31

458,2

370,6

290,9

Räkenskapsåret 2012

Förvärv

Maskiner

Inventarier

468,8

350,7

307,8

3,1

14,9

12,6

34,5

34,9
—

8,2

43,2

3,8

–5,8

–2,3

–42,3

—

5,1

12,9

3,1

–21,1

Omräkningsdifferenser

–18,4

–21,0

–13,3

–0,4

7,4

Ackumulerade anskaffnings
värden 2012-12-31

472,8

396,1

293,6

16,5

323,7

254,4

236,1

—

6,4

42,6

1,2

—

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

332,6

302,3

216,8

—

Av- och nedskrivningar
2012-01-01

0,2

—

0,8

—

Förvärv

–23,8

–38,8

–27,5

—

Försäljningar/utrangeringar

–4,7

–2,2

–33,7

—

10,1

19,7

24,3

—

Avskrivningar

13,0

21,0

23,1

—

Nedskrivningar

2,0

—

—

—

Nedskrivningar

6,6

—

—

—

Omräkningsdifferenser

7,5

0,8

–3,6

—

Omräkningsdifferenser

–12,4

–13,5

–9,9

—

332,6

302,3

216,8

—

140,2

93,8

76,8

16,5

Av- och nedskrivningar
2013-01-01
Förvärv
Försäljningar/utrangeringar
Avskrivningar

Ackumulerade av- och
nedskrivningar 2013-12-31

328,6

284,0

210,8

—

Ackumulerade av- och
nedskrivningar 2012-12-31

Utgående redovisat värde
2013-12-31

129,6

86,6

80,1

7,4

Utgående redovisat värde
2012-12-31
Specifikation byggnader och mark

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde mark
Summa redovisat värde
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Pågående
nyanläggningar

Byggnader
och mark

2013

2012

102,9

113,2

26,7

27,0

129,6

140,2
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Innehav i intresseföretag
2013

2012

Ingående bokfört värde

11,2

29,1

Andelar i intresseföretags resultat

Kundfordringar
2013

2012

Kundfordringar, ej förfallna

794,9

766,4
174,1

–0,1

0,9

Förfallna, 1–30 dagar

163,6

Förvärv

—

1,3

Förfallna, 31–60 dagar

56,1

59,0

Avyttring

—

–18,3

Förfallna, 61–90 dagar

26,8

22,0

–1,1

–1,2

Förfallna, över 90 dagar

0,1

–0,6

Summa

10,1

11,2

Utdelningar
Valutakursdifferenser
Utgående bokfört värde

Avsättning för osäkra fordringar
Bokfört värde
Koncernens innehav av andelar
i intresseföretag

Kapital
andel, %

2013

2012

FBH Fichet Ltd, Storbritannien

49

1,1

Ritzenthaler Ltd, Storbritannien

45

0,0

–20,1

–17,2
8,9
3,8

0,0

Förvärv av verksamhet

–0,4

–6,8

Valutakursdifferenser
48

6,1

6,1

K/H Enterprises Inc, USA

31

1,3

1,3

10,1

11,2

Gunnebos andel av intresseföretagens intäkter och nettovinst uppgår till 49,0
Mkr (70,5) respektive –0,1 Mkr (0,9). Andelen av deras totala tillgångar uppgår
till 31,5 Mkr (32,3) och andelen av deras skulder uppgår till 21,4 Mkr (21,1).
Lagstadgad specifikation av innehav i intresseföretag med uppgift om organisationsnummer och säte kan erhållas från Gunnebos huvudkontor i Göteborg.

Varulager

Pågående installationsarbeten

Reservering för befarade förluster

7,7

Prodimo AB, Sverige

Färdiga varor

–41,8

Infriad betalning av reserverad fordran

2,6

Varor under tillverkning

2012

–50,4

1,2

1,6

Råvarulager

2013

Avsättning vid årets ingång

8,9

55
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44,6
1 066,1

Konstaterade förluster

Gateway Security Portugal Ltda,
Portugal

Summa

50,8
1 092,2

2013

2012

193,2

186,4

22,9

24,9

401,1

400,8

Avsättning vid årets utgång
Utgående redovisat värde

Not 19

2,7

–53,7

–50,4

1 038,5

1 015,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013

2012

Förutbetalda försäkringspremier

7,3

12,6

Förutbetalda hyror

7,3

9,9

Upplupna räntor

1,0

0,9

Övriga poster

38,6

35,8

Summa

54,2

59,2

2013

2012

Not 20

Likvida medel

74,0

60,1

Avgår: förskott från kunder

–82,0

–92,4

Kortfristiga placeringar

Summa

609,2

579,8

Av varulagret är 567,8 Mkr värderat till anskaffningsvärde och 41,4 Mkr till nettoförsäljningsvärde. Per den 31 december 2013 uppgår koncernens reserv för
inkurans till 66,8 Mkr (63,8). Se även not 4, avsnittet Inkuransreserv.

0,6

39,1

40,3

Kassa och bank

352,9

309,3

Summa

392,0

349,6

Not 21

Reserver i eget kapital
Säkringsreserv

Omräkningsreserv

Summa
reserver

–6,1

–175,1

–181,2

- Dotterbolag

—

–78,8

–78,8

- Intresseföretag

—

0,1

0,1

Säkring av nettoinvesteringar

—

–3,0

–3,0

2,7

—

2,7

–0,6

—

–0,6

—

—

—

Ingående balans 2013-01-01
Valutakursdifferenser:

Kassaflödessäkringar:
- Förändringar av verkligt värde
under året
- Skatt på förändringar av
verkligt värde
- Ö verföringar till r esultaträkningen
- Skatt på överföringar till
resultaträkningen
Utgående balans 2013-12-31
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—

—

—

–4,0

–256,8

–260,8
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Säkringsreserv

Omräkningsreserv

Summa
reserver

–2,0

–113,0

–115,0

- Dotterföretag

—

–58,2

–58,2

- Intresseföretag

—

–0,6

–0,6

Ingående balans 2012-01-01
Valutakursdifferenser:

Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från avvecklad verksamhet

—

Säkring av nettoinvesteringar

—

–3,3

–3,3

Återföring av säkringar avseende
avvecklad verksamhet

—

437,8**

437,8

–437,8*

–437,8

Kassaflödessäkringar:
- Förändringar av verkligt värde
under året
-S
 katt på förändringar av
verkligt värde
-Ö
 verföringar till r esultaträkningen
-S
 katt på överföringar till
resultaträkningen
Utgående balans 2012-12-31

–4,8

—

–4,8

0,9

—

0,9

–0,3

—

–0,3

0,1

—

0,1

–6,1

–175,1

–181,2

* A
 vser återföring av ackumulerade valutakursdifferenser hänförliga till Gunnebo Treasury
SA. Bolaget är likviderat och tillfört eget kapital har återbetalats till moderbolaget
Gunnebo AB.
** Avser återföring av säkringar hänförliga till Gunnebo Treasury SA. Bolaget är likviderat
och tillfört eget kapital har återbetalats till moderbolaget Gunnebo AB.
Antal aktier

Vid årets ingång
Emitterade aktier avseende företrädesemission
Vid årets utgång
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2013

2012

75 855 598

75 855 598

58 500

—

75 914 098

75 855 598

Pensionsförpliktelser

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, såsom pensioner, sjukvårdsförmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande del genom betalningar till försäkringsbolag eller myndigheter som därmed övertar förpliktelserna 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). Andra förmånsbestämda planer finns i Kanada,
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Indonesien, Indien och Sydafrika.
Beträffande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader samt
värdet på utestående förpliktelser med hjälp av aktuariella beräkningar vilka
syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser.
Per den 31 december 2013 uppgick koncernens totala förmånsbestämda
pensionsförpliktelse till 875,3 Mkr (835,9). Tillskjutna medel för att täcka dessa
förpliktelser, så kallade förvaltningstillgångar, uppgick till 514,7 Mkr (493,7). Förvaltningstillgångarna består huvudsakligen av aktier och räntebärande kortfristiga fordringar. Inga förvaltningstillgångar består av finansiella instrument i
Gunnebo AB eller tillgångar som används inom koncernen.
Koncernens nettoavsättning avseende pensioner, vilken redovisas i balansräkningen, uppgick till 360,6 Mkr (342,2). I jämförelse med föregående år har
pensionsförpliktelsen ökat i framförallt Storbritannien.
Den förmånsbestämda pensionskostnaden redovisad i resultaträkningen
uppgick till 31,4 Mkr (33,1), varav 12,5 Mkr (14,8) avsåg finansiella kostnader.
Aktuariella vinster och förluster redovisade i övrigt totalresultat uppgick netto
till –21,0 Mkr (–23,0).
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Storbritannien
I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetalningar till en förmånsbestämd pensionsplan. Planen är stängd för nyanställda
men är fortfarande öppen för de anställda som omfattas av den. Till följd av
legala krav utgörs planen av en oberoende stiftelse samt är fonderad.
Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse bestående av representanter för
Gunnebo och de anställda som är medlemmar av planen. Förvaltningen sker i
enlighet med nationell lagstiftning och i samarbete med professionella rådgivare och fondförvaltare. Förmånerna baseras på de anställdas slutlön och förpliktelsens återstående genomsnittliga löptid är 20 år.
Den totala förmånsbestämda förpliktelsen steg till 527,6 Mkr (459,6).
Ökningen berodde på ändrade antaganden avseende diskonteringsränta och
inflation samt erfarenhetsbaserade justeringar avseende demografiska förhållanden. Värdet på stiftelsens förvaltningstillgångar uppgick till 413,7 Mkr
(389,9), vilket gav en nettoavsättning om 113,9 Mkr (69,7).
Den förmånsbestämda förpliktelsen har beräknats med en diskonteringsränta baserad på högkvalitativa företagsobligationer med en löptid motsvarande den genomsnittliga återstående löptiden på förpliktelsen.
Kostnaderna för förmånsbestämda pensionsplaner i Storbritannien redovisade i resultaträkningen uppgick till 8,8 Mkr (10,0), varav 2,8 Mkr (3,5) avsåg
finansiella kostnader.
Sverige
Den största delen av koncernens pensionsarrangemang i Sverige utgörs av en
förmånsbestämd pensionsplan. Förpliktelsen avser livsvariga ålderspensioner
och förmånerna baseras främst på de anställdas slutlön. Den genomsnittliga
återstående löptiden på förpliktelsen uppgår till 27 år.
Storleken på pensionsförpliktelsen uppgick till 83,1 Mkr (89,5) vid årets
utgång. Förvaltningstillgångar förekommer inte. I jämförelse med föregående
år har förpliktelsen minskat på grund av högre diskonteringsränta samt erfarenhetsbaserade justeringar avseende demografiska förhållanden.
Pensionsförpliktelsen har beräknats med en diskonteringsränta som är baserad på avkastningen på marknadsräntan på svenska bostadsobligationer. Dessa
bedöms som högkvalitativa eftersom de säkras med tillgångar samt att
bostadsobligationsmarknaden i Sverige anses vara djup och likvid. Löptiden på
obligationerna motsvarar den genomsnittliga löptiden på förpliktelsen.
Kostnaderna för förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige redovisade i
resultaträkningen uppgick till 4,5 Mkr (5,0), varav 2,9 Mkr (3,1) avsåg finansiella
kostnader. Kostnader för avgiftsbestämda planer uppgick till 10,7 Mkr (9,4) och
har belastat rörelseresultatet.
Av kostnaden för avgiftsbestämda planer utgör 4,1 Mkr (4,1) 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 148 procent (129) vid årets utgång.
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av skillnaden mellan tillgångarna och
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
Övriga länder
Totala förmånsbestämda förpliktelser i övriga länder uppgick till 264,6 Mkr
(286,8) och tillhörande förvaltningstillgångar uppgick till 101,0 Mkr (103,8).
Nettoavsättningen redovisad i balansräkningen uppgick till 163,6 Mkr (183,0).
De största pensionsavsättningarna avsåg Frankrike och Tyskland där avsättningarna uppgick till 74,3 Mkr (68,3) respektive 43,1 Mkr (37,9).
Den vägda genomsnittliga löptiden för den totala förpliktelsen avseende
övriga länder uppgår till 13 år.
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Väsentliga aktuariella antaganden, %

2013

2012

Diskonteringsränta

Specifikation av förändringar i förvaltningstillgångar

Vid årets början

2013

2012

493,7

455,4

Storbritannien

4,5

4,6

Administrationskostnader

–2,0

–2,0

Sverige

3,7

3,5

Ränteintäkt på förvaltningstillgångar

21,2

22,2

Övriga länder (viktat genomsnitt)

4,3

4,0

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive
belopp som ingår i ränteintäkt

3,4

17,9

Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen

2,0

2,3

25,7

24,9

Utbetalningar av pensionsersättningar

–28,3

–16,5

Tillgångar som använts för regleringar

–5,0

—

4,0

–10,5

514,7

493,7

2013

2012

342,2

329,9

Förväntad löneökningstakt
Storbritannien

3,9

3,4

Sverige

3,0

3,0

Övriga länder (viktat genomsnitt)

3,4

3,5

Inbetalningar till planen gjorda av företaget

Valutakursdifferenser på utländska planer

Inflation
Storbritannien

3,4

2,9

Sverige

1,8

1,8

Övriga länder (viktat genomsnitt)

2,6

2,6

Vid årets utgång
Specifikation av förändringar i avsättningar för pensioner

Vid årets början
Avstämning
av pensionsförpliktelser

Stor
britannien

Nuvärdet av förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde
Nettoavsättning i
balansräkningen

Sverige

Övriga
länder

2013
Totalt

527,6

83,1

264,6

875,3

–413,7

—

–101,0

–514,7

113,9

83,1

163,6

360,6

Stor
britannien

Sverige

Övriga
länder

2012
Totalt

459,6

89,5

286,8

835,9

Nettokostnad redovisad i resultaträkningen

31,4

33,1

Aktuariella vinster (–) eller förluster (+)

21,0

23,0

Utbetalning av förmåner
Erlagda avgifter till fonderade planer
Valutakursdifferenser på utländska planer
Vid årets utgång
Specifikation av pensionskostnader i resultaträkningen

Avstämning
av pensionsförpliktelser

Nuvärdet av förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde
Nettoavsättning i
balansräkningen

–389,9

—

–103,8

–493,7

69,7

89,5

183,0

342,2

Av nuvärdet av förpliktelser avser 696,9 Mkr (643,5) fonderade pensions- och
övriga planer och 178,4 Mkr (192,4) ofonderade pensions- och övriga planer.
Koncernen förväntas göra utbetalningar under 2014 avseende förmåns
bestämda planer uppgående till 36,7 Mkr (36,9).

–9,7

–9,4

–25,7

–24,9

1,4

–9,5

360,6

342,2

2013

2012

Kostnader avseende förmånsbestämda planer:
Kostnader avseende tjänstegöring under innevarande år

17,2

16,1

Nettoränta

12,5

14,8

2,0

2,0

Administrationskostnader
Kostnad/intäkt avseende tjänstgöring under
tidigare perioder

–0,3

—

Vinst/förlust på reduceringar och regleringar

—

0,2

Kostnader avseende förmånsbestämda planer

31,4

33,1

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer

49,0

45,3

Totala pensionskostnader i resultaträkningen

80,4

78,4

varav:
Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser

Vid årets början

2013

2012

835,9

785,3

Kostnader avseende tjänstgöring under
innevarande år

17,2

16,1

Räntekostnad på förpliktelserna

33,7

37,0

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av
förändrade demografiska antaganden

–1,0

4,0

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av
förändrade finansiella antaganden

16,0

30,6

Erfarenhetsbaserade vinster (–) eller förluster (+)

10,7

6,6

Löneskatt på aktuariella förändringar

–1,3

–0,3

Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen

2,0

2,3

–38,0

–25,9

Kostnad/intäkt avseende tjänstgöring under
tidigare perioder

–0,3

—

Reduceringar och regleringar

–5,0

0,2

5,4

–20,0

875,3

835,9

Utbetalningar av pensionsersättningar

Valutakursdifferenser på utländska planer
Vid årets utgång
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Belopp som belastat rörelseresultatet

67,9

63,6

Belopp som belastat finansiella kostnader

12,5

14,8

Totala pensionskostnader i resultaträkningen

80,4

78,4

Specifikation av aktuariella vinster och förluster redovisade i övrigt totalresultat

2013

2012

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive ränteintäkt

–3,4

–17,9

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av förändrade demografiska antaganden

–1,0

4,0

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av förändrade finansiella antaganden

16,0

30,6

Erfarenhetsbaserade vinster (–) eller förluster (+)

10,7

6,6

Löneskatt på aktuariella förändringar

–1,3

–0,3

Totala aktuariella vinster (–) och förluster (+) redovisade i övrigt totalresultat

21,0

23,0
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Specifikation av förvaltningstillgångar

2013

2012

Statsobligationer

70,3

93,0

Företagscertifikat

155,4

138,3

Aktier

276,7

Likvida medel
Summa förvaltningstillgångar

250,5

12,3

11,9

514,7

493,7

Räntekostnad på pensionsförpliktelser och ränteintäkt på förvaltningstillgångar
klassificeras som finansiell kostnad. Övriga kostnadsposter redovisas i rörelse
resultatet och allokeras till kostnad för sålda varor, försäljningskostnader eller
administrationskostnader beroende på den anställdes funktion.
Känslighetsanalys
Av nedanstående tabell framgår hur den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen påverkas i miljoner kronor om de aktuariella antagandena diskonteringsränta, förväntad löneökningstakt samt inflation var och en för sig förändras
med 1 procentenhet.
Antagande

+1 procentenhet

– 1 procentenhet

–148

168

Diskonteringsränta
Förväntad löneökningstakt

40

–24

Inflation

45

–47

Not 23

Räkenskapsåret 2013

Skatter

Övrigt

Totalt

17,1

19,0

40,0

3,2

7,1

86,4

Förvärv av
verksamhet

—

—

0,0

1,5

—

1,5

Avsättningar
under året

9,7

10,5

23,8

—

4,5

48,5

–10,9

–3,9

–21,8

–0,3

–1,4

–38,3
–8,3

Vid årets ingång

Ianspråktaganden
under året
Återföringar
under året
Kursdifferenser
Vid årets utgång

Räkenskapsåret 2012

Tvister Garantier

—

–3,0

–2,3

–2,4

–0,6

0,5

0,8

0,5

0,1

0,0

1,9

16,4

23,4

40,2

2,1

9,6

91,7

Tvister Garantier

Omstruk
tureringsprogram

Skatter

Övrigt

Totalt

47,7

23,3

38,2

3,5

8,5

121,2

Förvärv av
verksamhet

—

—

4,6

—

—

4,6

Omklassificeringar

—

2,3

–2,3

—

—

—

8,4

9,2

26,2

0,2

3,2

47,2

–35,9

–11,2

–21,4

—

–3,9

–72,4

Vid årets ingång

Avsättningar
under året
Ianspråktaganden
under året
Återföringar
under året

–1,7

–4,0

Kursdifferenser

–1,4

Vid årets utgång

17,1

–3,7

–0,4

–0,4

–10,2

–0,6

–1,6

–0,1

–0,3

–4,0

19,0

40,0

3,2

7,1

86,4

Avsättning för omstruktureringsåtgärder har gjorts huvudsakligen på grund av
avveckling av verksamhet och omorganisation. Utnyttjande av avsättningarna
beräknas ske under 2014.
För information angående gjorda antaganden och bedömningar vid
redovisning av avsättningar se not 4.
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Upplåning

Långfristig upplåning

2013

2012

Skulder till kreditinstitut

848,8

1 020,8

Summa

848,8

1 020,8

11,4

21,8

Kortfristig upplåning

Checkräkningskrediter
Skulder till kreditinstitut

265,7

39,1

Summa

277,1

60,9

1 125,9

1 081,7

Summa upplåning*

* Förfallostrukturen avseende koncernens upplåning redovisas i not 3.

Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld

2013

2012

108,0

110,6

Upplupna löner

92,6

74,0

Sociala avgifter

64,1

63,3

Förutbetalda intäkter

43,7

45,3

Upplupna räntor

Övriga avsättningar
Omstruk
tureringsprogram

Not 24

4,3

5,1

Övriga poster

159,6

158,3

Summa

472,3

456,6

2013

2012

Not 26

Eventualförpliktelser

Garantier

146,5

140,9

Summa

146,5

140,9

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.
Gunnebo är även part i olika juridiska tvister som en följd av den normala
affärsverksamheten. Vid utgången av år 2013 bedöms det inte föreligga några
tvister som kan medföra en väsentligt negativ inverkan på koncernens resultat
och finansiella ställning. För ytterligare information om tvister se not 4 och not 34.

Not 27

Operationell leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig enligt följande:
2014

88,1

2015

65,4

2016

41,6

2017

25,0

2018

16,7

2019 och senare

24,9

Summa

261,7

Årets kostnader avseende förhyrning av tillgångar uppgick till 104,7 Mkr (113,0).
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Kassaflödespåverkande finansnetto
2013

2012

Erhållna räntor

11,2

22,4

Betalda räntor

–34,6

–22,9

Övriga kassaflödespåverkande poster
Summa

Not 29

–8,0

–9,7

–31,4

–10,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Förvärv 2013
Förvärv av ATG Entrance Corporation
Den 5 juli 2013 förvärvades ATG Entrance Corporation, distributör av Gunnebos
produkter för tillträdeskontroll i Sydkorea. Den övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 45 Mkr och har 13 anställda. Köpeskillingen uppgick till 15,2
Mkr. Goodwill som uppstod vid förvärvet uppgick till 8,6 Mkr och är hänförlig till
främst geografisk täckning. Förvärvskostnaderna, som belastat resultatet, uppgick till 1,3 Mkr. Efter förvärvet har bolaget omsatt 20,5 Mkr, med ett rörelse
resultat om 4,6 Mkr.

ATG Entrance Corporation

Redovisat
värde i
koncernen

Materiella anläggningstillgångar

1,7

2013

2012

Finansiella anläggningstillgångar

0,3

Avskrivningar av immateriella tillgångar

30,1

29,6

Varulager

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

54,1

57,1

Kortfristiga fordringar

5,3

—

1,8

Likvida medel

1,0

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2,0

6,6

Kortfristiga skulder

–7,3

Ej utdelade resultatandelar i intressebolag

1,2

0,3

Långfristiga skulder

–4,8

Nedskrivningar av immateriella tillgångar

Justering för avsättningar
Ej kassapåverkande omstruktureringskostnader
Betalda omstruktureringskostnader,
tidigare kostnadsförda
Återföring av ackumulerade omräkningsdifferenser
från avvecklad verksamhet

3,0

–7,8

27,2

15,7

–11,7

–39,7

—

–594,1

Återföring av säkringar avseende
avvecklad verksamhet

—

594,1

Realisationsresultat från avyttring av
intresseföretag

—

–1,1

Realisationsresultat försäljning/utrangering
av materiella anläggningstillgångar
Övrigt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Not 30

6,3

8,3

—

–3,4

112,2

67,4

2013

2012

Förvärv av verksamhet

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter

Immateriella tillgångar

Identifierbara nettotillgångar
Goodwill
Totala köpeskillingar

–5,8

Likvida medel i förvärvade verksamheter

–1,0

Påverkan på koncernens likvida medel

8,4

Förvärv 2012
Förvärv av Hamilton Safe
Den 8 augusti 2012 förvärvades 100 procent av Hamilton Safe, USAs näst
största tillverkare och leverantör av fysiska säkerhetsprodukter till banker och
offentlig förvaltning. Köpeskillingen uppgick till 408,3 Mkr. Goodwill som uppstod vid förvärvet uppgick till 279,2 Mkr och är hänförlig till framtida integrationssynergier inom områdena kunder, geografisk täckning, försäljning samt
distribution, vilka inte uppfyller kriterierna för redovisning som övriga immateriella tillgångar.

Hamilton Safe

—

90,0
5,0

Immateriella tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

0,3

1,3

Materiella anläggningstillgångar

10,4

26,8

5,3

79,8

Finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel

8,6
15,2

Ej utbetalda köpeskillingar

1,7

Kortfristiga fordringar

6,6

Avgår:

Materiella anläggningstillgångar
Varulager

10,4

Redovisat
värde i
koncernen

90,0
5,0
1,3

Varulager

26,8

Kortfristiga fordringar

79,8

1,0

0,0

Kortfristiga skulder

–7,3

–41,3

Långfristiga skulder

–4,8

–32,5

Identifierbara nettotillgångar

6,6

129,1

Långfristiga skulder

–32,5

Goodwill

8,6

279,2

Identifierbara nettotillgångar

129,1

15,2

408,3

Goodwill

279,2

Totala köpeskillingar

408,3

Totala köpeskillingar
Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar

–5,8

—

Likvida medel i förvärvade verksamheter

–1,0

0,0

8,4

408,3

Påverkan på koncernens likvida medel
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Likvida medel
Kortfristiga skulder

0,0
–41,3

Avgår:
Likvida medel i förvärvad verksamhet
Påverkan på koncernens likvida medel

0,0
408,3
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Not 31

ett styrelsearvode om 255 Tkr per person. Till Charlotte Brogren och Katarina
Mellström har utgått ett styrelsearvode om 225 Tkr respektive 172 Tkr.

Personal

Medelantal anställda

2013

2012

181

177

75

88

Belgien

83

88

Brasilien

110

98

Danmark

76

77

7

8

1 045

1 100

Sverige
Australien

Finland
Frankrike
Förenade Arabemiraten

16

15

1 108

1 036

Indonesien

843

845

Italien

154

155

Kanada

147

152

69

65

7

5

31

7

Indien

Kina/Hong Kong
Luxemburg
Malaysia
Mexiko

42

30

305

326

Norge

29

34

Polen

42

41

Portugal

42

48

Nederländerna

Saudiarabien
Schweiz
Singapore

1

1

39

33

19

14

Spanien

240

284

Storbritannien

248

254

Sydafrika

187

178

Sydkorea

5

—

Tjeckien

16

16

Turkiet
Tyskland

1

1

262

269

Ungern
USA

9

9

209

100

Österrike
Totalt

8

9

5 656

5 563

Av medelantalet anställda uppgick antalet kvinnor till 859 (869). Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom koncernen uppgår till 8 procent. Medelantalet anställda i utlandet uppgick till 5 475 (5 386).

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande b
 efattningshavare
Lön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

Summa

Per Borgvall, 
verkställande
direktör

4 015

—

232

1 366

5 613

Andra
ledande
befattningshavare (7 personer)

12 664

—

1 071

4 191

17 926

Summa

16 679

—

1 303

5 557

23 539

Tkr

Övriga förmåner avser främst bostadsförmån samt bilförmån.
Pensioner, avgångsvederlag och rörlig ersättning
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 uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader under vilken normal lön och andra förmåner utgår.
Efter uppsägningstidens slut utgår ett avgångsvederlag som uppgår till en årslön (exklusive rörlig ersättning) samt u
 tbetalas 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. Avgångsvederlag tillämpas inte.
Pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare i Sverige (fyra personer)
finns en premiebaserad pensionsplan. Avtalad premieavsättning kan, beroende på
ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av grundlön.
Rörlig ersättning för den verkställande direktören och andra medlemmar av
koncernledningen är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och är maximerad till högst 50 procent av den fasta lönen.
Incitamentsprogram
Vid årsstämman 2010 antogs ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram som
sträcker sig till 2014 för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner
inom koncernen. Bakgrunden är att styrelsen finner det angeläget att dessa
personer har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Årsstämman 2011 och årsstämman 2012 beslutade att implementera liknande program vilket innebär att för 2013 löper tre program parallellt.
Teckningsoptioner

Personalkostnader
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2013

Koncernen totalt

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2012

Koncernen totalt

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

1 413,3

421,3

67,9

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

1 424,2

413,2

63,6

Av ovanstående har totalt 50,2 Mkr (51,5) utgått i löner och andra ersättningar till
verkställande direktörer, varav 4,6 Mkr (6,3) avsåg rörliga ersättningar. Av koncernens pensionskostnader avsåg 4,5 Mkr (4,8) verkställande direktörer.
Ersättning till styrelsen
Under året utbetald ersättning till styrelsen i moderbolaget uppgick till 1 917
Tkr (1 888), varav 185 Tkr (200) utgör ersättning för utskottsarbete. Till styrelsens ordförande, Martin Svalstedt, har utgått ett styrelsearvode om 450 Tkr. Till
Mikael Jönsson och Bo Dankis har utgått ett styrelsearvode om 285 Tkr respektive 275 Tkr. Till styrelseledamötena Göran Bille och Tore Bertilsson har utgått
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Incitamentsprogram 2010

Incitamentsprogram 2011

Incitamentsprogram 2012

Vid årets ingång

381 500

154 500

146 500

Utnyttjade

–58 500

—

—

Vid årets utgång

323 000

154 500

146 500

Förändringar i incitamentsprogram

Teckningsoptioner
Specifikation av incitamentsprogram

Verkställande direktör
Andra ledande
befattningshavare

Incitamentsprogram 2010

Incitamentsprogram 2011

Incitamentsprogram 2012

30 000

30 000

40 000
60 000

40 000

25 000

Övriga

253 000

99 500

46 500

Vid årets utgång

323 000

154 500

146 500

Incitamentsprogram 2010
Vid årsstämman 2010 beslutades om att införa 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
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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.
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 marknadsvärderats 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 perioder år 2014–2015.
Incitamentsprogram 2012
I samband med årsstämman 2012 antogs ännu ett incitamentsprogram för 50
ledande befattningshavare. Teckningsoptionerna har marknadsvärderats
externt med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell och priset per option
fastställdes till 4:00 kronor. En option ger innehavaren rätt att teckna en aktie i
Gunnebo AB för 31:40 kronor under vissa bestämda perioder under åren
2015–2016.
Eftersom deltagarna inom ramen för ovanstående incitamentsprogram har
erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris, kommer programmen ej att resultera i redovisningsmässiga personalkostnader enligt IFRS 2.
Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid komma att utgå i vissa
länder.

Not 32

Arvode till revisorer

Deloitte innehar revisionsuppdraget för hela koncernen.
2013

2012

Arvode till Deloitte
Revisionsuppdrag

7,0

7,8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0,1

0,4

Skatterådgivning

0,5

0,9

Övriga tjänster

0,2

0,3

Summa arvode till Deloitte

7,8

9,4

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor

0,8

0,7

Summa arvode till revisorer

8,6

10,1

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen.
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av förvaltning 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 33

Transaktioner med närstående

Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 31. I övrigt har det inte förekommit några närståendetransaktioner.

Not 34

Verksamhetsrelaterade risker

Riskexponering och osäkerhet om framtida utveckling är en naturlig del av all
affärsverksamhet. Riskmedvetenhet och god riskhantering utgör förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande och för att säkerställa en god lönsamhet. Gunnebo utvärderar därför löpande de risker verksamheten är exponerad
för och följer noga utvecklingen av de faktorer som påverkar de huvudsakliga
risker som identifierats.
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Gunnebo är en internationell koncern med stor geografisk spridning. Koncernen har idag verksamhet i 33 länder och har tillverkande enheter i tio länder.
Detta innebär att koncernen har en exponering för olika former av strategiska,
operativa samt finansiella risker. Strategiska och operativa risker omfattar bland
annat omvärldsrisker, råvarurisker, produktionsrisker och legala risker.
Riskhanteringen inom koncernen utgör en betydelsefull del av styrningen
och kontrollen av koncernens verksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera och hantera förekommande risker och att därigenom reducera de potentiella effekterna av dessa risker.
Ledningsgrupperna i koncernens affärsområden och säljbolag ansvarar för
att utveckla strategier och identifiera risker på sin marknad eller inom sitt
ansvarsområde. Dessa ledningsgrupper har stöd av resurser inom centrala koncernfunktioner såsom finans, juridik, operations, marketing & service och
human resources samt av koncernövergripande principer, riktlinjer och instruktioner. Koncernens riskhantering följs systematiskt upp av koncernledningen,
bland annat genom ett system med månadsrapporter, där ledningsgrupperna
beskriver utvecklingen i sina respektive enheter samt identifierade risker. Ytterligare kontroll uppnås genom att en representant från koncernledningen ingår i
samtliga interna styrelser. Vd rapporterar löpande till styrelsen om utvecklingen
av koncernens risker och det är Gunnebos styrelse som har det övergripande
ansvaret för koncernens riskhantering samt beslutar om koncernens strategiska
inriktning.
Marknadsrisker
Gunnebos verksamhet och resultat är exponerat mot marknadsrisker i form av
konjunkturens påverkan på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster
samt förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer.
Koncernens relativt stora bredd i produktutbud och kundstruktur samt för
hållandet att koncernen har en stor marknadstäckning med försäljning och tillverkning i ett stort antal länder ger dock en god riskspridning ägnad att
begränsa effekten av en förändring i efterfrågan som är avgränsad till en viss
bransch, en viss region eller ett visst land. Dock skall noteras att banker idag
utgör koncernens enskilt största kundgrupp och att marknaden för banksäkerhet påverkats av att antalet bankkontor i Europa minskat. Verksamhetens geografiska spridning innebär av naturliga skäl exponering mot omvärldsrisker
såsom landspecifika risker i form av politiska beslut och förändringar i regelverk.
Råvarurisker
Koncernen är exponerad för risker relaterade till tillgång och prisvariationer på
insatsvaror i form av råmaterial och komponenter. Konkurrensen på marknaden
kan begränsa möjligheten att fullt ut kompensera kostnadsökningar genom
prishöjningar även om koncernen eftersträvar att ingå försäljningsavtal som
medger att prisökningar förs vidare till kund.
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen. Koncernens
inköp av stål sker på olika marknader och avser en mängd olika sorter och kvaliteter med en differentierad prisutveckling som följd. Med syfte att kortsiktigt
begränsa effekten av prisfluktuationer upphandlas en stor del av behovet med
indexbaserade kontrakt.
Risker relaterade till koncernens inköp av viktigare insatsvaror hanteras av att
aktiviteterna samordnas och styrs av en central inköpsfunktion, som bland
annat utser övergripande ansvariga personer för vissa kategorier av råvaror eller
komponenter.
Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker vid tolv produktionsanläggningar och
består av en kedja av processer där avbrott eller störningar kan få konsekvenser
för Gunnebos förmåga att uppfylla sina åtaganden mot kund. Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens egendom och driftsavbrott genom ett program för identifiering och värdering av sådana risker. Programmet tillämpas vid
samtliga produktionsanläggningar och syftar till att förebygga förekommande
risker eller, om en händelse ligger utom Gunnebos kontroll, mildra dess effekter.
Flertalet av de komponenter som ingår i koncernens produkter köps in från
underleverantörer. I syfte att minimera konsekvenserna av att någon av dessa
underleverantörer av någon anledning inte skulle kunna leverera komponenten,
eller inte leverera i tid, arbetar Gunnebo aktivt med att säkerställa alternativa
leverantörer för kritiska komponenter. På så sätt finns det i stor utsträckning
mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Vidare arbetar
koncernens inköpsfunktion aktivt och kontinuerligt med att utvärdera och analysera koncernens leverantörer från bland annat ett riskperspektiv.
Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktionsprocessen genom material
åtgång och energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt uppkomst av
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buller och avfall. För att begränsa miljöpåverkan från produktionen har koncernen som mål att samtliga tillverkande enheter skall vara certifierade enligt ISO
14001. Riskanalyser görs i samband med sådan certifiering samt genom kemikalieanalyser vid bland annat REACH-arbete. Dessa riskanalyser ger god information om de olika risker som finns vid produktionsanläggningarna och relevanta
åtgärdsprogram kan därmed implementeras.

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

Förvärv av nya verksamheter
Gunnebo har som mål att växa. Tillväxten skall vara organisk men skall kompletteras med förvärv. Målsättningen är att löpande genomföra fler förvärv på
vissa definierade marknader. Förvärv kan medföra svårigheter att i olika avseenden integrera den förvärvade verksamheten vilket kan leda till betydligt högre
kostnader för förvärvet än beräknat och/eller att synergieffekterna tar längre
tid att realisera än planerat.
Förvärv som inte utvecklas såsom avsett kan även leda till höga nedskrivningskostnader för goodwill och andra immateriella tillgångar, vilket kan medföra en
väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.
Förvärvsprocessen genomförs i enlighet med fastlagda instruktioner och
riktlinjer. Koncernens funktion för Mergers & Acquisitions har det övergripande
ansvaret för att utvärdera och genomföra förvärv samt för att tillse att upprättade integrationsplaner genomförs.

Not 35

Legala risker
Den legala avdelningen har ansvaret för att bevaka och styra den legala riskhanteringen i koncernen. En koncernövergripande legal policy har införts som bland
annat anger att vissa ärenden av legal karaktär måste eskaleras till den legala
avdelningen. Detta gäller bland annat börsrelaterade frågor, konkurrensrättsliga frågor samt frågor rörande koncernens immaterialrättsliga tillgångar. I
syfte att eliminera oönskade risker i koncernens kund- och leverantörsavtal och
för att säkerställa kvalitet i dessa har instruktioner och riktlinjer beträffande
viktigare avtalsvillkor utfärdats, till exempel villkor rörande ansvar och ansvarsbegränsningar. Dessutom har koncernens affärsenheter tillgång till avtalsmallar
för de mer vanligt förekommande avtalstyperna. Utöver ovanstående finns rutiner kring godkännanden av avtal.
Som en följd av den normala affärsverksamheten är Gunnebo part i olika juridiska tvister. Dessa tvister inkluderar till exempel kommersiella tvister och tvister rörande skatte- eller arbetslagstiftning. Sådana utestående och potentiella
tvister inrapporteras regelbundet till koncernens legala avdelning. Tvister kan
pågå under lång tid och kan medföra stora kostnader. Det kan också vara svårt
att förutse utgången av många tvister. Ett negativt utfall i en viss tvist kan
medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska
ställning. Vid utgången av 2013 bedöms det inte föreligga några tvister som kan
medföra en sådan inverkan.
Försäkringsbara risker
Gunnebo har etablerat ett koncernövergripande försäkringsprogram varigenom
koncernens försäkringsbara tillgångar och intressen skyddas. Programmet
omfattar bland annat egendoms- och avbrottsförsäkring, allmänt ansvar och
produktansvar, transportförsäkring, förmögenhetsbrott samt skadeståndskrav
mot styrelsen och ledande befattningshavare. Kopplat till försäkringsprogrammet är ett program för identifiering och värdering av risker relaterade till fysiska
skador på koncernens produktionsanläggningar och därmed sammanhängande
finansiella konsekvenser. Resultatet av dessa genomgångar summeras i ett
poängsystem för riskexponeringen vid varje anläggning, vilket ger ledningen en
möjlighet att kontrollera riskerna samt att bedöma behovet av riskbegränsande
åtgärder och vidare att prioritera bland dessa.
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
rörelseresultatet med cirka 53 Mkr.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång förutom
att Gunnebo träffat överenskommelse om en förnyad lånefacilitet bestående av
en kreditram om 140 MEUR samt förvärvsfinansiering om 35 MUSD, vilket möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med
februari 2019.

Not 36

Effekter av byte av redovisningsprincip – IAS 19

Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Gunnebo den reviderade IAS 19
Ersättningar till anställda. Jämförelsesiffrorna för 2012 har räknats om i enlighet med den nya principen och i det följande visas skillnader mellan den reviderade IAS 19 och den tidigare tillämpade principen. Hur eget kapital justerats till
följd av den ändrade redovisningsprincipen framgår av rapporten ”Förändringar
i koncernens egna kapital”.
Koncernens resultaträkning, justerad för byte av redovisningsprincip

Nettoomsättning

Enligt tidigare
principer, helår
2012

Effekt byte av
redovisningsprincip

Enligt nya
principer,
helår 2012

5 236,2

—

5 236,2

–3 665,9

—

–3 665,9

1 570,3

—

1 570,3

Försäljningskostnader

–793,7

1,9

–791,8

Administrationskostnader

–598,0

1,5

–596,5

0,9

—

0,9

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Resultatandelar i intresseföretag
Övriga rörelseintäkter
och rörelsekostnader

–3,9

—

–3,9

175,6

3,4

179,0

Finansiella poster, netto

–65,0

–1,1

–66,1

Resultat efter finansiella poster

110,6

2,3

112,9

Skatter

–88,3

–0,4

–88,7

22,3

1,9

24,2

17,6

1,9

19,5

Rörelseresultat

Årets resultat
Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande
inflytande

4,7

—

4,7

22,3

1,9

24,2

Resultat per aktie före
utspädning, kr

0:23

0:03

0:26

Resultat per aktie efter
utspädning, kr

0:23

0:03

0:26

Lönekostnader
En förändring av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent
påverkar rörelseresultatet med cirka 18 Mkr.
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Koncernens totalresultat, justerad för byte av redovisningsprincip
Enligt tidigare
principer, helår
2012

Årets resultat redovisat i
resultaträkningen

22,3

Effekt byte av
redovisningsprincip

1,9

Enligt nya
principer,
helår 2012

24,2

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag
2013

2012

Ersättningar till anställda

49,3

43,5

Inhyrd personal och underleverantörer

68,0

62,1

Fordons- och resekostnader

9,3

7,9

Årets övriga totalresultat

Av- och nedskrivningar

4,7

4,5

Poster som inte kommer att
återföras till resultatet

Summa rörelsekostnader

Övriga kostnader

Aktuariella vinster och förluster

—

–23,0

–23,0

Skatt avseende aktuariella
vinster och förluster

—

6,3

6,3

Summa poster som inte kommer
att återföras till resultatet

—

–16,7

–16,7

Säkringar m.m.
Summa poster som kan komma
att återföras till resultatet

–62,7

1,7

–61,0

–7,4

—

–7,4

–70,1

1,7

–68,4

Summa övrigt totalresultat

–70,1

–15,0

–85,1

Årets totalresultat

–47,8

–13,1

–60,9

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande
inflytande
Summa

–13,1

–63,4

2,5

—

2,5

–47,8

–13,1

–60,9

Enligt tidigare
principer, 31
december 2012

Effekt byte av
redovisningsprincip

Enligt nya
principer,
31 dec 2012

1 501,7

—

1 501,7

Materiella anläggningstillgångar

327,3

—

327,3

Finansiella anläggningstillgångar

59,9

—

59,9

Uppskjutna skattefordringar

231,7

30,8

262,5

Varulager

579,8

—

579,8

1 202,2

—

1 202,2

349,6

—

349,6

Summa tillgångar

4 252,2

30,8

4 283,0

Eget kapital

1 652,3

–118,7

1 533,6

64,9

—

64,9

192,7

149,5

342,2

Upplåning

1 020,8

—

1 020,8

Kortfristiga skulder

1 321,5

—

1 321,5

Summa eget kapital och skulder

4 252,2

30,8

4 283,0

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
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2013

2012

Finansiella intäkter och kostnader

Utdelningar

—

1 680,6

Nedskrivningar

—

–1 225,6

Likvidation av dotterbolag

–0,3

—

Summa

–0,3

455,0

Ränteintäkter
Ränteintäkter, externa

0,7

2,7

Ränteintäkter, koncernföretag

0,0

6,9

Summa

0,7

9,6

Övriga finansiella intäkter
Kursvinster

—

1,1

Summa

—

1,1

Räntekostnader
–50,3

Koncernens balansräkning, justerad för byte av redovisningsprincip

Immateriella tillgångar

17,7
135,7

Resultat från andelar i koncernföretag

Poster som kan komma att
återföras till resultatet
Omräkningsdifferenser på
utländsk verksamhet

Not 38

15,8
147,1

Räntekostnader, koncernföretag

–14,1

–22,2

Summa

–14,1

–22,2

Kursförluster hänförliga till avveckling av säkringar

—

–594,1

Övriga kursförluster

—

–0,6

Övriga finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader

–0,1

–0,3

Summa

–0,1

–595,0

2013

2012

—

67,0

Not 39

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

–90,0

—

Summa

–90,0

67,0

2013

2012

Not 40

Skatter

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

–3,3

–3,3

—

130,7

–3,3

127,4

Uppskjutna skattefordringar om 130,7 Mkr (130,7) avser i sin helhet
underskottsavdrag.
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Finansiell information

Not 41

Not 44

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

23,2

23,2

Investeringar

1,4

—

Försäljningar/utrangeringar

–0,3

—

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

24,3

23,2

Ingående avskrivningar

14,9

11,1

Försäljningar/utrangeringar

–0,3

—

Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 42

4,0

3,8

18,6

14,9

5,7

8,3

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar

2013

2012

6,4

6,3

—

0,1

6,4

6,4

Ingående avskrivningar

3,3

2,6

Avskrivningar

0,7

0,7

Utgående ackumulerade avskrivningar

4,0

3,3

Utgående redovisat värde

2,4

3,1

Ingående bokfört värde
Lämnade aktieägartillskott
Nedskrivningar
Likvidation av dotterbolag
Förvärv

2013

2012

1 562,6

1 838,2

40,0

50,0

—

–1 225,6

–7,3*

—

—

Utgående bokfört värde

1 595,3

900,0
1 562,6

Specifikation av aktier
i dotterbolag

Antal aktier

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %

Bokfört
värde

Gunnebo Nordic AB

251 000

100

100

388,3

1 000

100

100

900,0

48 000

100

100

8,5

Gunnebo Sverige AB

5 500

100

100

1,3

Gunnebo Holding ApS

1 000

100

100

91,4

8 059 880

100

100

115,5

Gunnebo India Ltd

0,6

Övriga poster

3,4

5,7

Summa

4,0

6,3

Not 45

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

2012

5,0

4,0

11,9

11,7

Upplupna löner

2,3

3,2

Övriga poster

2,0

6,2

21,2

25,1

2013

2012

Not 46

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser avseende dotterbolag

1 310,3

1 251,0

Summa

1 310,3

1 251,0

Not 47

Operationell leasing

2014

2,5

2015

2,2

2016

2,1

2017

0,7

2018

—

2019 och senare

—

Summa

7,5

Leasingkostnaderna i moderbolaget uppgick till 2,8 Mkr (3,5).

*Avser likvidation av Gunnebo Treasury SA.

Gunnebo Entrance
Control AB

2012

0,6

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

Aktier i dotterbolag

Gunnebo Treasury AB

2013

Förutbetalda hyror

Summa

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 43

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 48

Kassaflödespåverkande finansnetto
2013

2012

Erhållna räntor

0,7

17,5

Betalda räntor

–16,1

–18,7

Erhållna utdelningar

—

1 680,6

Kursförluster hänförliga till avveckling av säkringar

—

–594,1

Gunnebo SafePay AB

1 000

100

100

0,1

Utdelning i samband med likvidation av
dotterbolag

7,0

—

Hidef Industri AB

1 000

100

100

0,1

Övriga kassaflödespåverkande poster

–0,1

0,2

Gunnebo Holding AB

1 000

100

100

90,0

Summa

–8,5

1 085,5

1

100

100

0,1

Gunnebo Holding GmbH
Summa

1 595,3

Specifikation av aktier i dotterbolag med uppgift om organisationsnummer och
säte kan erhållas från Gunnebos huvudkontor i Göteborg.
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Not 49

Not 53 Effekter av byte av redovisningsprincip – koncernbidrag

Personal

Medelantalet anställda
För verksamhetsåret 2013 har medelantalet anställda i moderbolaget uppgått
till 31 personer (26), varav 15 kvinnor (12).
I moderbolaget finns en kvinna i styrelsen och en kvinna i ledningsgruppen.

Som en konsekvens av en ändring i RFR 2 har moderbolaget bytt redovisningsprincip avseende koncernbidrag. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas
nu som bokslutsdisposition mot att tidigare redovisats som finansiell intäkt/
kostnad. Effekterna av den ändrade redovisningsprincipen framgår nedan.

Personalkostnader

Moderbolagets resultaträkning, justerad för byte av redovisningsprincip

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2013

Summa

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2012

Summa

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

30,5

18,8

7,3

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

27,1

16,4

6,1

För ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse se not 31.

Not 50

Mkr
Nettoomsättning
Administrationskostnader
Rörelseresultat

137,4

—

137,4

–135,7

—

–135,7

Enligt nya
principer,
helår 2012

1,7

—

1,7

–84,5

–67,0

–151,5

Resultat efter finansiella poster

–82,8

–67,0

–149,8

—

67,0

67,0

127,4

—

127,4

44,6

—

44,6

Skatter
Årets resultat
2013

Effekt byte av
redovisningsprincip

Finansiella poster, netto
Bokslutsdispositioner

Arvode till revisorer

Enligt tidigare
principer,
helår 2012

2012

Arvode till Deloitte
Revisionsuppdrag

1,2

1,1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0,0

0,2

Skatterådgivning

0,1

—

Övriga tjänster

0,1

0,1

Summa arvode till Deloitte

1,4

1,4

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av förvaltning 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 51

Kortfristiga skulder till koncernföretag

Bolaget ingår i Gunnebo Treasury ABs koncernkontosystem där bolagets beviljade kredit uppgår till 137,9 Mkr. Skulden vid årets utgång uppgick till 106,4 Mkr
och redovisas i posten kortfristiga skulder hos koncernföretag.

Not 52

Transaktioner med närstående

Av nettoomsättningen i moderbolaget avsåg 100 procent (98) koncernföretag,
medan inköpen från koncernföretag uppgick till 26 procent (22).
Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 31. I övrigt har det inte
förekommit några närståendetransaktioner.

Gunnebo Årsredovisning 2013 

71

Finansiell information

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår:

Överkursfond

441,3

Balanserade vinstmedel

121,6

att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie*

Årets resultat

–50,1

samt att återstående belopp balanseras

436,9

Summa

512,8

Summa

512,8

75,9

* För hos VPC registrerade ägare föreslås avstämning för utdelning ske den 15 april 2014. Antalet
utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen beräknas uppgå till 75 914 098.
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. 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 Kapitlet §14 Årsredovisningslagen.

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 r ättvisande bild av
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moder
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

			

Göteborg den 5 mars 2014

			
Martin Svalstedt
			Styrelseordförande
		
		

Tore Bertilsson
Styrelseledamot

		
		

Göran Bille
Styrelseledamot

Charlotte Brogren
Styrelseledamot

Bo Dankis
Styrelseledamot

Irene Thorin
Styrelseledamot

Per Borgvall
Verkställande direktör

Crister Carlsson
Styrelseledamot

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

			Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 mars 2014
			
Deloitte AB
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Jan Nilsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gunnebo AB (publ)
Organisationsnummer 556438-2629
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Gunnebo AB för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 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 International Financial
Reporting Standards, 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.

bolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gunnebo
AB för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Revisorns ansvar

Styrelsens och verkställande direktörens 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 säkerhet 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 koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 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 utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision
av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 5 mars 2014
Deloitte AB
Jan Nilsson
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport
Gunnebo är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013
års bolagsstyrningsrapport.

G

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 organiserad och hur
den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhets
året 2013. Gunnebo följer Kodens bestämmelser i alla avseenden.

Ny organisation
Gunnebo har i syfte att åstadkomma ett ökat kundfokus och en för
bättrad marknadsnärvaro justerat organisationen från och med fjärde
kvartalet 2013. Denna rapport beskriver hur koncernen styrs utifrån

den justerade strukturen. Justeringen innebar att affärsområdena
Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services samt
Developing Businesses har avvecklats och att den tidigare region
baserade organisation har förstärkts. De avvecklade affärsområdenas
uppgifter och resurser har huvudsakligen överförts till regionerna.
Således baseras koncernens organisation på de tre regionerna Europe,
Middle East & Africa (EMEA), Asia-Pacific och Americas, vilka samlar
koncernens samtliga säljbolag, Entrance Control, Operations (produk
tion, inköp, logistik, kvalitet, miljö och FoU) samt stabsfunktioner.
I det följande tar denna rapport sin utgångspunkt i den justerade
organisationsstrukturen. För information om hur koncernen tidigare
styrdes hänvisas till Bolagsstyrningsrapport 2012, vilken finns tillgäng
lig på www.gunnebogroup.com.

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo

Externrevisorer

Viktiga externa regelverk

Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedning

Styrelse

Ersättningsutskott
Revisionsutskott

Verkställande direktör
och koncernledning

Staber

Operativa styrelser

Svensk lag
 ASDAQ OMX Stockholm ABs
N
Regelverk för emittenter

Aktieägare
Årsstämma

Ledningsgrupper i regioner, säljbolag,
Entrance Control och Operations

Viktiga interna styrdokument
Bolagsordning
I nstruktioner och arbetsordningar (styrelse,
verkställande direktör och styrelseutskott)
Policies och riktlinjer
Koncernens Uppförandekod och Kärnvärden

För mer information
Svensk aktiebolagslag, www.regeringen.se
Nasdaq OMX Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
 vensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler
S
för bolagsstyrning: www.bolagsstyrning.se
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Styrning och ansvarsfördelning

Årsstämman 2013

En bolagsstyrning utformad efter koncernens verksamhet är väsentlig
för affärsmässiga framgångar och ökad lönsamhet. God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägarna
och marknaden samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens
verksamhet för att säkerställa att den följer uppsatta mål, tillämplig
lagstiftning och övrigt regelverk.
Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har
under 2013 främst utövats av:
Aktieägarna
Styrelsen
Verkställande direktören
Koncernledningen
O
 perativa ledningar inom regioner, säljbolag, Entrance Control och
Operations
Koncernens stabsfunktioner

Årsstämman 2013 avhölls den 9 april på Chalmers kårhus i Göteborg.
Vid stämman deltog 105 aktieägare, vilka tillsammans representerade 62 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans
ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samtliga
styrelseledamöter valda av stämman var närvarande.
Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats,
www.gunnebogroup.com. Stämman fattade bland annat beslut om:
Utdelning i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens
förslag om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2012
Omval av samtliga styrelseledamöter
Omval av styrelsens ordförande Martin Svalstedt
Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Process för valberedningens tillsättande

Aktieägare

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo kommer att hållas på
Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg torsdagen den 10
april 2014. Mer information om årsstämman finns på sista uppslaget i
denna årsredovisning samt publiceras på www.gunnebogroup.com.

Vid utgången av 2013 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till 10 860.
Andelen svenskt finansiellt ägande var cirka 20 procent och andelen
utländskt ägande uppgick till 9 procent. 15 procent av aktiekapitalet
ägdes av svenska fysiska personer, vilket innebar att 85 procent ägdes
av juridiska personer eller av utländska fysiska personer.
En tabell över de största ägarna 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 extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta beslutande
organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift eller annan framställning av aktieboken viss tid före stämman och som har anmält sitt
deltagande 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 styrelsen genom att skicka ett e-mail till info@
gunnebo.com alternativt per post, se adress till Gunnebo AB på denna
årsredovisnings omslag. Sådant förslag skall lämnas inom sådan tid att
förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.
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Årsstämman 2014

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför Årsstämman lämna förslag till
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamöter
(antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för
utskottsarbete, revisorsarvode, procedur för utseende av valberedning
samt, i förekommande fall, val av revisor. Vid årsstämman 2013 beslöts att Gunnebos valberedning fram till årsstämman 2014 skall bestå
av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30
september 2013 samt styrelsens ordförande. Det innebär att följande
ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 2014: Dan
Sten Olsson, Stena Adactum; Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest;
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring och Martin Svalstedt, styrelsens
ordförande och sammankallande. Ordförande i valberedningen är Dan
Sten Olsson. Enligt valberedningens bedömning är samtliga ledamöter
i valberedningen oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms Nils-Olov Jönsson och Ricard Wennerklint vara
oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Någon ersättning
för arbete i valberedningen utgår inte från bolaget till medlemmarna.
Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande haft
ett möte.
För att kontakta valberedningen, skicka e-post till valberedningen@
gunnebo.com alternativt per post, se adress till Gunnebo AB på denna
årsredovisnings omslag.
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Sammanträdesrapport

Styrelsens övergripande uppdrag är att förvalta bolagets och samtliga
aktieägares intressen. 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 2013 beslöt att Gunnebos styrelse för tiden intill års
stämman 2014 skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Därutöver har Gunnebos svenska fackliga organisationer rätt att utse
två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Under året har Kata
rina Mellström i förtid avgått från sitt uppdrag som styrelseledamot
i bolaget. Någon ersättare för Katarina Mellström har inte utsetts då
styrelsen varit beslutsför med kvarstående ledamöter.
Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Ingen av Gunnebos
ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Verkställande direktören
samt ekonomi- och finansdirektören deltar vid styrelsens sammanträ
den, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande
befattningshavare vid behov.

Styrelsen har under 2013 haft sex ordinarie sammanträden (utöver det
konstituerande mötet) samt två extra sammanträden. Under dessa
möten har vd-rapporter, bokslut för avslutade perioder, budget för
2014, delårs- och årsrapporter, finansrapporter, avrapportering från
utskott och valberedning samt årsstämmoärenden behandlats. Där
utöver har bland annat följande ärenden avhandlats:
Strategiska frågor
Investeringsfrågor
Organisationsjustering
Förvärv av ATG Entrance Corporation, Sydkorea
Nyetableringar
Årsstämmofrågor
Styrelseutvärdering
Vd-utvärdering

Styrelseledamöternas oberoende

Utvärdering av styrelsearbetet

Enligt Koden skall majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamö
terna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst
två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess led
ning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktie
ägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i för
hållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare
samt övriga uppdrag i andra företag framgår av tabellen på sidan 78
och av presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 82-83.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en enkät, vars resultat
ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet. Utvär
deringen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar bland
annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrel
sematerial, utskotten samt hur väl styrelseordföranden och styrelsen
fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Utvärderingen utgör även
underlag för valberedningen vad avser förslag till styrelseledamöter
samt ersättningsnivåer.

Styrelsens arbetsordning

Ordförande

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och
av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen vid det
konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande arbetsord
ningen följer att styrelsen ska ha minst sex ordinarie sammanträden
mellan varje årsstämma samt vad som ska behandlas vid respektive
sammanträde. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvars
fördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och verk
ställande direktören.
Styrelsens uppgift är bland annat att fastställa strategier, affärspla
ner, verksamhetsmål samt delårsrapporter och bokslutskommunikéer.
Vidare ankommer det på styrelsen att besluta om betydande föränd
ringar i Gunnebos organisation och verksamhet samt löpande utvär
dera den verkställande direktörens arbete.

Vid Årsstämman den 9 april 2013 omvaldes Martin Svalstedt till styrel
sens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att säkerställa att
styrelsens arbete bedrivs på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat
att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verk
samhetens 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 tillämpligt regelverk. Styrel
seordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Under året har ingen av styrelsens ledamöter reserverat sig mot något
beslutsärende.

Utskott
Styrelsen i Gunnebo har under 2013 haft två utskott: ersättningsut
skottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses
av styrelsen bland styrelsens ledamöter.
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Ersättningsutskott

Verkställande direktör och koncernledning

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som
rör koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering och
övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av koncernledningen
och koncernens personaldirektör. Ersättningsutskottet utvärderar
även tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befatt
ningshavare som årsstämman har antagit. Ersättningsutskottet följer
en skriftlig arbetsordning.
Efter Årsstämman den 9 april 2013 har utskottet utgjorts av Martin
Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille. Samtliga med
lemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare. Under året har utskottet haft två möten
vid vilka bland annat frågor kring bonusmodeller, bonusutfall och rikt
linjer för ersättning till ledande befattningshavare diskuterats. Med
lemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabell på sidan 78.

Per Borgvall är Gunnebos Verkställande direktör tillika Koncernchef
och leder Gunnebos löpande verksamhet. Verkställande direktören
ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt
beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt håller kon
tinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och
bolagets finansiella ställning och utveckling.
Det är Verkställande direktörens ansvar att implementera och
säkerställa genomförande av de strategier, affärsplaner och verksam
hetsmål som styrelsen beslutar om.
Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående
av chefer för regioner, Entrance Control, Operations och staber. Vid
utgången av 2013 bestod koncernledningen av åtta personer. Dessa
personer presenteras på sidorna 84-85 i denna årsredovisning. Under
2013 hade koncernledningen 13 möten. Mötena har i huvudsak varit
fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt
resultatuppföljning.

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 och interna
kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella
risker.
Efter Årsstämman den 9 april 2013 har utskottet utgjorts av Bo
Dankis (ordförande), Mikael Jönsson och Tore Bertilsson. Samtliga
medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bola
get och bolagsledningen samt, förutom Mikael Jönsson, till bolagets
större aktieägare.
Under året har utskottet haft sex möten och revisorerna har del
tagit vid fyra av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett sty
relsesammanträde för redovisning av sin granskning. Under året har
bland annat frågor kring års- och kvartalsbokslut, revisorernas gransk
ning, riskhantering samt internkontroll diskuterats. Medlemmarnas
närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 78.

Extern revision
Gunnebos revisorer väljs av Årsstämman. Vid Årsstämman 2013 valdes
det registrerade revisionsbolaget Deloitte till revisor med Jan Nilsson
som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid
årsstämman 2014. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet och
styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår
Deloitte med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Utförda uppdrag
bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersätt
ningar till revisorer återfinns i not 32.
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Stabsfunktioner
På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för samordning
av Operations (produktion, miljö, kvalitet, logistik och inköp), CFO
(finans, koncernredovisning, affärscontrolling, juridik, IT, investerar
relationer och förvärv), Human Resources samt Marknad och Service.
Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernöver
gripande strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvars
områden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i
organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Operativ ledning
Gunnebos operativa verksamhet består av regionerna EMEA, AsiaPacific och Americas med säljbolag, affärsområdet Entrance Control
samt Operations. Varje enhet har en operativ styrelse som är ansvarig
för respektive enhets affärsverksamhet. De operativa styrelserna är
de organ under koncernledningen som ansvarar för att säkerställa och
följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa styrelserna ingår
medlemmar av koncernledningen samt representanter från enheter
nas respektive ledningsgrupper. Dessa ledningsgrupper ansvarar för
ledningen av den dagliga verksamheten i respektive enhet. Lednings
grupperna utgörs vanligen av chefen för respektive enhet samt de
viktigaste funktionscheferna.

Finansiell rapportering
Varje region och säljbolag, Entrance Control samt Operations rappor
terar sitt ekonomiska utfall varje månad. Större säljbolag rapporterar
även vissa nyckeltal veckovis.
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Rapporterna sammanställs av centrala stabsfunktioner inom finans,
koncernredovisning och business control och ligger till grund för vidare
analyser och kvartalsrapporteringar till aktieägare och aktiemarkna
den.

Incitamentsprogram
Vid årsstämman 2010 antogs en första del i ett rullande incitaments
program bestående av teckningsoptioner (Incitamentsprogram
2010/2014). 46 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i
koncernen erbjöds att teckna totalt 550 000 optioner. Optionerna har
marknadsvärderats externt enligt Black & Scholes och priset per op
tion 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.
I samband med årsstämman 2011 antogs en andra del i det rullande
incitamentsprogrammet (Incitamentsprogram 2011/2015). 49 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen erbjöds att

teckna totalt 575 000 optioner. Optionerna har marknadsvärderats ex
ternt 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.
I samband med årsstämman 2012 antogs en tredje del i det rullande
incitamentsprogrammet (Incitamentsprogram 2012/2016). 50 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen erbjöds att
teckna totalt 585 000 optioner. Optionerna har marknadsvärderats ex
ternt enligt Black & Scholes och priset per option fastställdes till 4:00
kronor. En option ger rätt att teckna en aktie i Gunnebo AB för 31:40
kronor under vissa bestämda perioder under åren 2015–2016.
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.
Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid komma att utgå
i vissa länder.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2013
Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda

Invald

Styrelsemöten

Ersättnings-
utskott

Martin Svalstedt

2003

9 (O)

2 (O)

Tore Bertilsson

2012

9 (L)

Göran Bille

2008

9 (L)

Charlotte Brogren

2012

8 (L)

Bo Dankis

2006

9 (L)

Mikael Jönsson

2000

9 (L)

Katarina Mellström*

2010

4 (L)

Crister Carlsson

2010

9 (L)

Irene Thorin

2012

9 (L)

Revisionsutskott

Bolaget och
bolagsledningen

Bolagets större
aktieägare

Totalt arvode, kr

Ja

Nej

450 000

Ja

Ja

255 000

Ja

Ja

255 000

Ja

Ja

225 000

6 (O)

Ja

Ja

275 000

4 (L)

Ja

Nej

285 000

2 (L)

Ja

Ja

171 884

6 (L)
2 (L)

2 (L)

Arbetstagarrepresentanter

Antal möten:

9

38 700
38 700
2

6

Summa: 1 994 284

*Avgick som styrelseledamot i juni 2013.
O=Ordförande L=Ledamot
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STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolags
lagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Gunnebo AB tillämpar och
följer kraven för intern styrning och kontroll enligt svensk lagstiftning
(ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden”. Rapporten
är därmed begränsad till en beskrivning av hur intern kontroll avse
ende den finansiella rapporteringen är organiserad.

befattningar, system eller i nyetablerad verksamhet och förvärv. De
risker som identifieras hanteras genom koncernens kontrollstrukturer
och följs upp löpande med syfte att implementera åtgärder, identifiera
och utvärdera processer samt säkerställa god kvalité av den finansiella
rapporteringen. Mer information om koncernens risker finns i avsnittet
Risk- och känslighetsanalys, se sidorna 88–91 samt i not 3, Finansiell
riskhantering och finansiella instrument.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Kontrollaktiviteter

Den interna styrnings- och kontrollprocessen involverar styrelse, revi
sionsutskott, Verkställande direktören, den exekutiva ledningsgrup
pen, staber, operativa styrelser samt övrig personal. Processen syftar
till att säkerställa att koncernens mål uppnås avseende ändamålsen
liga och effektiva processer, att ge en rimlig försäkran om tillförlitlig
het i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter,
årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den är upprättad
i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och
övriga krav på noterade bolag.

Kontrollaktiviteter utförs på olika nivåer inom Gunnebo. Koncernled
ningen har det yttersta ansvaret för att kontroller implementeras och
utförs på såväl en övergripande som detaljerad verksamhetsnivå.
Detta sker genom löpande styrning och kontroll av bokföring och
finansiell rapportering som utförs av ekonomifunktionerna i de lokala
bolagen, regionerna och på stabsfunktionerna för ekonomi och finans i
samband med rapportering och konsolidering. Controllernätverket i de
olika organisatoriska enheterna utför detaljerade ekonomiska analyser
av resultat, nyckeltal, kapitalbindning, trender samt uppföljning mot
budget och prognoser. Därutöver kan ytterligare fördjupade 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 redovisningsinstruktioner samt etablerade uppföljningsrutiner syftar till att mini
mera dessa risker.

Kontrollmiljö
Gunnebos kontrollmiljö baseras på och styrs utifrån principerna fast
ställda i koncernens Kärnvärden och Uppförandekod vilka är kopplade
till strategi, affärsplaner och verksamhetsmål. Grundprinciper som be
tonar den kultur, de värderingar och den etik som styrelsen, revisions
utskottet, Verkställande direktören och koncernledningen kommunice
rar och verkar utifrån. Här ingår också koncernens policies och riktlinjer
inom en rad områden som till exempel delegering av befogenheter
från ledning till personal. Grundläggande är även den koncernövergri
pande bolagsstyrningsmodell som beskrivs på sidorna 74–78.

Riskbedömning
Riskbedömning är en integrerad del av koncernens verksamhet, från
strategiprocess till budget, finansiella prognoser, implementation och
uppföljning. Detta kombineras också med annan information som kan
påverka riskerna så som större förändringar i organisation, ledande
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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 kommu
nikation ska vara ändamålsenlig, aktuell och korrekt samt att den ska
finnas tillgänglig för målgrupperna i rätt tid.

79

Bolagsstyrning

Intern information
Interna styrdokument och riktlinjer angående den finansiella rapporte
ringen finns tillgängliga för berörd personal på Gunnebos intranät och
kommuniceras även genom möten och andra kanaler. Intranätet inne
håller policies, riktlinjer och särskilda instruktioner avseende finansiell
rapportering, intern kontroll, boksluts-, budget- och prognosarbete.
Gunnebos Training Centre (GTC) är ett verktyg som används för utbild
ning och för att underlätta kommunikation av till exempel koncernens
vision, mål och strategi samt etiska dilemman kopplade till koncernens
Uppförandekod och Kärnvärden.
Styrelsen får regelbunden återrapportering avseende finansiella
rapporter och resultatutveckling, analyser och kommentarer till utfall,
planer och prognoser. De får också återrapportering från revisionsutskottsmöten 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 webbplatsen, www.gunnebogroup.com. Där
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återfinns publikationer, kvartalsrapporter och annan finansiell infor
mation, pressmeddelanden samt uppgifter om Gunnebos organisation
och marknadserbjudande. Denna informationsgivning kompletteras
även genom möten med investerare och analytiker vilka loggas i en
intern databas.

Uppföljning
Regelbunden uppföljning och rapportering av verksamheten sker på
olika nivåer från styrelse, revisionsutskott, Vd, koncernledning, kon
cernstab ekonomi- och finans samt i de operativa styrelserna. Uppfölj
ning av Koncernbolagen inbegriper månads- och kvartalsuppföljning
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, för
värv och avyttringar. Koncernens internkontrollfunktion är en inte
grerad del av koncernstab ekonomi- och finans. Styrelsen, som årligen
utvärderar behovet därav, har bedömt att befintliga strukturer för
uppföljning, kontroll och utvärdering ger ett tillfredställande underlag.
För vissa specialgranskningar används externa revisorer.
För information om hur kommunikationen och uppföljningen av
koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet Informa
tion till Kapitalmarknaden på sidorna 86–87.
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till Årsstämman i Gunnebo AB
Org nr 556438-2629
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31, som ingår i den tryckta versio
nen 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 tillräcklig
grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genom
gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt
ning 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.

Göteborg den 5 mars 2014
Deloitte AB
Jan Nilsson
Auktoriserad revisor

Gunnebo Årsredovisning 2013

81

Bolagsstyrning

Styrelse

Martin Svalstedt

Tore Bertilsson

Göran Bille

Charlotte Brogren

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Invald år: 2003, ordförande
sedan 2008

Invald år: 2012

Invald år: 2008

Invald år: 2012

Född år: 1951

Född år: 1955

Född år: 1963

Född år: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Vd Stena Adactum AB

Huvudsaklig sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och
industriell rådgivare

Huvudsaklig sysselsättning:
Vd och koncernchef AB Lindex

Huvudsaklig sysselsättning:
Generaldirektör Vinnova

Utbildning: Civilekonom

Utbildning: Teknisk Doktor

Utbildning: Civilekonom

Utbildning: Civilekonom

Professionell bakgrund: CFO Capio
AB, ledande finansiella befattningar
inom Stora och ABB

Professionell bakgrund:
Vice Vd och Finansdirektör AB SKF,
bankdirektör SEB

Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom ABB

Övriga styrelseuppdrag: Ordföran
de i Ballingslöv International AB,
Envac AB, Mediatec BroadcastAB
och Stena Renewable AB samt
ledamot i Stena Adactum AB

Övriga styrelseuppdrag: Ordfö
rande i PRI Pensionsgaranti och
AB Ludvig Svensson samt ledamot
i JCE Group AB, Gamla Livförsäk
ringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och
Salinity AB

Professionell bakgrund: Ett flertal
ledande befattningar inom H&M,
bland annat Vd för H&M Rowells,
landschef för H&M i Sverige och
divisionschef för H&M dam

Aktieinnehav: 180 000 (varav
60 000 i kapitalförsäkring)
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Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ordförande i Industrifonden.
Styrelseledamot i HMS Industrial
Networks AB och QFree AS

Ledamot i Synsam Nordic AB

Aktieinnehav: 3 000

Aktieinnehav: —

Aktieinnehav: 8 000
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Bo Dankis

Mikael Jönsson

Crister Carlsson

Irene Thorin

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Invald år: 2006

Invald år: 2000

Arbetstagarrepresentant
för Unionen

Arbetstagarrepresentant
för Unionen

Född år: 1954

Född år: 1963

Invald år: 2010

Invald år: 2011

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Född år: 1965

Född år: 1959

Huvudsaklig sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och
industriell rådgivare

Huvudsaklig sysselsättning:
Vd Vätterledens Invest AB

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Elteknisk utbildning

Utbildning: Gymnasieekonom

Utbildning: Högskolestudier
i ekonomi

Aktieinnehav: —

Aktieinnehav: —

Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Vd och
företagsledare inom Forsheda
AB, ABB, Assa Abloy AB och
Perstorp-gruppen
Övriga styrelseuppdrag: Ord
förande i The Swedish Trade &
Invest Council, IV Produkt, Clean
ergy, Gadelius Gruppen Tokyo och
Sweden-Japan Foundation samt
ledamot i Ung Företagsamhet.
Aktieinnehav: 8 666 (varav 2 000 i
kapitalförsäkring)
Gunnebo Årsredovisning 2013

Professionell bakgrund: Aktie
mäklare, ledande befattningar
inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Lids Industri AB och
ledamot i AB Trätälja, Vätterle
dens Invest AB med dotterbolag,
Kopparbergs bryggeri AB, Nanoxis
AB, Wipcore AB samt i Nordic
E-commerce Knowledge
Aktieinnehav: 153 333
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Koncernledning

Per Borgvall

Christian Johansson

Anna Almlöf

Morten Andreasen

Vd och Koncernchef,
SVP Region Asia-Pacific

Ekonomi- och finansdirektör*

SVP Marketing & Service

Anställd år: 2013

Anställd år: 2011

SVP Region EMEA (Europe, Middle
East & Africa)

Anställd år: 2009

Född år: 1963

Född år: 1967

Anställd år: 2012

Född år: 1958

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Född år: 1958

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom HHS
och Executive MBA, Instituto
de Empresa, Madrid

Medborgarskap: Danskt

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
1982

Utbildning: INSEAD (Fountainbleau,
Frankrike) och Civilekonom,
Stockholms universitet

Professionell bakgrund: Vd och
Koncernchef AB Fagerhult, affärs
områdeschef Indoor Climate Divi
sion på brittiska IMI Plc, Vd Tour &
Andersson AB och Uponor AB

Professionell bakgrund: Ledande
finansiella befattningar inom Volvo,
ABB och Alfa Laval, regionchef for
Central- och Östeuropa inom ABB
Service

Professionell bakgrund: Chef för
Munters division Moisture Control
Services (MCS), SVP Lufthansa
Service Gesellschaft och Vd Top
Flight Catering

Styrelseuppdrag:
Nederman Holding AB

Styrelseuppdrag: —

Professionell bakgrund: Director
of Product Management, Ericsson
Global Services samt andra ledan
de befattningar inom försäljning
och service inom Ericsson AB och
Unisys i Sverige och utlandet

Aktieinnehav: 6 000

Styrelseuppdrag: —

Styrelseuppdrag: Kosan
Crisplant A/S

Aktieinnehav: 130 000 (varav
98 000 i kapitalförsäkring)

Tecknings- och aktieoptioner: —

Aktieinnehav: —

Aktieinnehav: 5 000

* Tillträdde den 1 april 2013

Tecknings- och aktieoptioner:
5 000

Tecknings- och aktieoptioner:
40 000

Tecknings- och aktieoptioner:
100 000
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Utbildning: Civilekonom, IMD
(PED)
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Robert Hermans

Magnus Lundbäck

Lars Thorén

Tomas Wängberg

SVP Entrance Control

SVP Human Resources
& Sustainability*

SVP Operations

SVP Region Americas

Anställd år: 1996

Anställd år: 2012

Anställd år: 2009

Född år: 1968

Anställd år: 2013

Född år: 1961

Född år: 1958

Medborgarskap: Svenskt

Född år: 1969

Medborgarskap: Svenskt

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Uppsala
universitet och MBA HHS

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjör Chalmers
och Executive MBA, Handelshög
skolan i Göteborg

Utbildning: Sjöingenjör, Chalmers
1981

Professionell bakgrund: Landschef
Gunnebo Sydafrika, Chef Gunnebo
Lifting, Vd Cargo Control Systems
(Sydafrika) samt andra ledande
befattningar inom marknadsfö
ring och försäljning i Gunnebo
Industrier-koncernen
Styrelseuppdrag: Tsarmedia AB
och Satpack Travel, Sydafrika

Utbildning: Teknologie licentiat
och Ekonomie doktor i Strategi och
organisation från Luleå tekniska
universitet
Professionell bakgrund: Executive
Vice President Human Resources
and Sustainability hos Getinge
Group, Vice President of Human
Resources hos Volvo Car Corporation
Styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 2 000

Aktieinnehav: –

Tecknings- och aktieoptioner:
20 000

* Tillträdde den 1 september 2013
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Professionell bakgrund: Ledande
befattningar för affärsområden
och industrioperationer hos Volvo
Bussar, Sandvik Materials Techno
logy, ESAB och SKF

Professionell bakgrund: Vd och
Koncernchef ABS Group, AB Phar
madule, ABB Carbon AB, ledande
positioner inom marknadsföring,
försäljning och produktion inom
ABB-koncernen

Styrelseuppdrag: —

Styrelseuppdrag: HTC Group AB

Aktieinnehav: 300

Aktieinnehav: 2 850

Tecknings- och aktieoptioner: —

Tecknings- och aktieoptioner:
60 000

Tecknings- och aktieoptioner: —
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Information till kapitalmarknaden
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.

G

unnebos målsättning är att förse marknaden med öppen,
konsekvent och transparent finansiell information. All extern och intern kommunikation skall vara rättvisande och
ändamålsenlig. Aktuell information skall 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.

Anmälan

Informationskanaler

Utdelning

På Gunnebo ABs webbplats, www.gunnebogroup.com, återfinns publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt uppgifter om
Gunnebos organisation och erbjudanden.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår årsstämman utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00 kr per aktie) för verksamhetsåret 2013.

Ägare

Målet med Gunnebos IR-verksamhet är att genom kommunikationsaktiviteter bidra till att ge alla intressenter en så rättvisande bild av
koncernens verksamhet och finansiella resultat som möjligt. Förtroendefulla kontakter med marknaden förutsätter ett välfungerande
internt rapporteringssystem som ger snabb och exakt rapportering
från alla koncernens verksamheter.
Gunnebo håller viktig finansiell information hemlig tills den, samtidigt och konsekvent, offentliggörs till aktiemarknaden och till NASDAQ
OMX Stockholm. All extern finansiell information om Gunnebo hanteras centralt. Finansiella rapporter kommenteras av Vd och Ekonomioch finansdirektören. Någon av dessa personer är alltid tillgänglig.
Förtroende för Gunnebo-aktien bygger på efterlevnad av NASDAQ
OMX Stockholms regler för noterade bolag och på Gunnebos förmåga
och vilja att tillhandahålla tydlig och relevant information.

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 delårsrapporter och årsredovisning samt kundtidningen Global och webbplatsen. 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 årsredovisningar och delårsrapporter från koncernens huvudkontor på telefon 010-209 50 00, från
webbplatsen eller via e-postadressen ovan.

Aktiemarknaden
Gunnebos målsättning är att alltid vara tillgängliga för frågor från
aktiemarknaden. Frågor besvaras primärt av koncernens tre tales
personer, som är Vd, Ekonomi- och finansdirektör samt Informationsdirektören. Vidare finns det utförlig information om såväl koncernens
verksamhet som finansiella resultat på koncernens webbplats,
www.gunnebogroup.com.

Årsstämma
Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 10 april 2014 klockan 16:00
på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1 i Göteborg.
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Aktieägare som vill delta på årsstämman måste fredagen den 4 april
2014 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt
senast fredagen den 4 april 2014, helst före 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 4 april 2014 ha omregistrerat aktierna i eget namn.

IR-policy

Aktiviteter 2013
Gunnebo har under 2013 genomfört enskilda analytikermöten
med Carnegie, SEB och Swedbank samt bjudit in till analytikerträff
iS
 tockholm i samband med rapportering av första kvartalet 2013.
Under året har även tolv telefonkonferenser och fysiska möten med
analytiker arrangerats. Därutöver har bolaget deltagit vid seminarier,
frukost, lunch- eller middagsmöten samt aktiesparträffar. Efter varje
delårsrapport arrangerar Gunnebo en telefonkonferens med 20–30
deltagare per tillfälle. Konferensen spelas in och finns tillgänglig för
avlyssning via webbplatsen.

Gunnebo Årsredovisning 2013

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

Koncernens kapitalstruktur
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som
inte understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till
34 procent. Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på
det sysselsatta kapitalet ska uppgå till minst 15 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 koncernens finansiering och gällande villkor i låneavtalen uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till drygt 1 783 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 2013 föreslås
bli 1,00 kr per aktie.

Analytiker som följer Gunnebo
Carnegie
Investment Bank AB
Fredrik Villard
+46 8 676 88 00
fredrik.villard@carnegie.se

Swedbank Markets
Mats Liss
+46 8 585 900 00
mats.liss@swedbank.se

SEB Enskilda Equities
Christopher Lyrhem
+46 8 522 296 74
christopher.lyrhem@seb.se

Ekonomisk information och
rapportering 2014
2014-03-05

Kapitalmarknadsdag 2014

2014-04-10

Årsstämma 2014

2014-04-29

Delårsrapport januari–mars 2014

2014-07-16

Delårsrapport januari–juni 2014

2014-10-23

Delårsrapport januari–september 2014

2015-02-04

Bokslutskommuniké 2014
IR-Kontakt

Christian
Johansson
Ekonomi- och finansdirektör
Gunnebo AB

+46 10-209 50 46
christian.johansson@gunnebo.com
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Risk- och känslighetsanalys
Riskexponering och osäkerhet om framtida utveckling är en naturlig del av all affärsverksamhet. Riskmedvetenhet
och god riskhantering utgör förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande och säkerställer 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.

G

unnebo är en internationell koncern med stor geografisk
spridning. Koncernen har idag verksamhet i 33 länder och har
tillverkande enheter i tio länder. Detta innebär att koncernen
har en exponering mot olika former av strategiska, operativa samt
finansiella risker. Strategiska och operativa risker omfattar bland annat omvärldsrisker, råvarurisker, produktionsrisker och legala risker. De
finansiella riskerna är främst kopplade till förändringar i räntenivåer
och valutakurser samt refinansierings- och motpartsrisker.
Riskhanteringen inom koncernen utgör en betydelsefull del av styrningen och kontrollen av koncernens verksamhet och syftar till att
identifiera, utvärdera och hantera förekommande risker och att därigenom reducera de potentiella effekterna av dessa risker.
Ledningsgrupperna i koncernens regioner och säljbolag ansvarar
för att utveckla strategier och identifiera risker på sin marknad eller
inom sitt ansvarsområde. Dessa ledningsgrupper har stöd av resurser
inom centrala koncernfunktioner såsom Finans, Juridik, Operations,
Marketing & Service och Human Resources samt av koncernövergripande principer, riktlinjer och instruktioner. Koncernens riskhantering
följs systematiskt upp av koncernledningen, bland annat genom ett
system med månadsrapporter, där ledningsgrupperna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter samt identifierade risker. Ytterligare kontroll uppnås genom att en representant från koncernledningen
ingår i samtliga interna styrelser. Vd rapporterar löpande till styrelsen
om utvecklingen av koncernens risker och det är Gunnebos styrelse
som har det övergripande ansvaret för koncernens riskhantering samt
beslutar om koncernens strategiska inriktning.

Strategiska och operativa risker
Marknadsrisker
Gunnebokoncernens verksamhet och resultat är exponerat mot marknadsrisker i form av konjunkturens påverkan på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster samt förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. Koncernens relativt stora bredd i
produktutbud och kundstruktur samt det förhållandet att koncernen
har en global marknadstäckning med försäljning och tillverkning i ett
stort antal länder ger dock en god riskspridning ägnad att begränsa
effekten av en förändring i efterfrågan som är avgränsad till en viss
bransch, en viss region eller ett visst land. Banker utgör koncernens
enskilt största kundgrupp. Den konsolidering av bankernas kontorsnätverk som skett i Europa har haft en viss påverkan på säkerhetsmarknaden för dessa kunder.
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Verksamhetens geografiska spridning innebär av naturliga skäl
exponering mot omvärldsrisker såsom landspecifika risker i form av
politiska beslut och förändringar i regelverk.

Råvarurisker
Gunnebokoncernen är exponerad för risker relaterade till tillgång och
prisvariationer på insatsvaror i form av råmaterial och komponenter.
Konkurrensen på marknaden kan begränsa möjligheten att fullt ut
kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar även om koncernen eftersträvar att ingå försäljningsavtal som medger att prisökningar förs vidare till kund.
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen.
Koncernens inköp av stål sker på olika marknader och avser en mängd
olika sorter och kvaliteter med en differentierad prisutveckling som
följd. Med syfte att kortsiktigt begränsa effekten av prisfluktuationer
upphandlas en stor del av behovet med indexbaserade kontrakt.
Risker relaterade till koncernens inköp av viktigare insatsvaror hanteras av att aktiviteterna samordnas och styrs av en central inköpsfunktion, som bland annat utser övergripande ansvariga personer för
vissa kategorier av råvaror eller komponenter.

Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker vid tolv produktionsanläggningar och består av en kedja av processer där avbrott eller störningar
kan få konsekvenser för Gunnebos förmåga att uppfylla sina åtaganden mot kund. Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens
egendom och driftsavbrott genom ett program för identifiering och
värdering av sådana risker. Programmet tillämpas vid samtliga produktionsanläggningar och syftar till att förebygga förekommande
risker eller, om en händelse ligger utom Gunnebos kontroll, mildra dess
effekter.
Flertalet av de komponenter som ingår i koncernens produkter köps
in från underleverantörer. I syfte att minimera konsekvenserna av
att någon av dessa underleverantörer av någon anledning inte skulle
kunna leverera komponenten, eller inte leverera i tid, arbetar
Gunnebo aktivt med att säkerställa alternativa leverantörer för kritiska komponenter. På så sätt finns det i stor utsträckning mer än en
underleverantör som kan leverera en viss komponent. Vidare arbetar
koncernens inköpsfunktion aktivt och kontinuerligt med att utvärdera och analysera koncernens leverantörer från bland annat ett
riskperspektiv.

Gunnebo Årsredovisning 2012
2013

Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktionsprocessen genom
materialåtgång och energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten
samt uppkomst av buller och avfall. För att begränsa miljöpåverkan
från produktionen har koncernen som mål att samtliga tillverkande
enheter skall vara certifierade enligt ISO 14001. Riskanalyser görs i
samband med sådan certifiering samt genom kemikalieanalyser vid
bland annat REACH-arbete. Dessa riskanalyser ger god information om
de olika risker som finns vid produktionsanläggningarna och relevanta
åtgärdsprogram kan därmed implementeras.

Förvärv av nya verksamheter
Gunnebokoncernen har som mål att växa. Tillväxten skall vara organisk men skall kompletteras med förvärv. Målsättningen är att löpande genomföra fler förvärv på vissa definierade marknader. Förvärv
kan medföra svårigheter att i olika avseenden integrera den förvärvade verksamheten vilket kan leda till betydligt högre kostnader för
förvärvet än beräknat och/eller att synergieffekterna tar längre tid att
realisera än planerat.
Förvärv som inte utvecklas såsom avsett kan även leda till höga
nedskrivningskostnader för goodwill och andra immateriella tillgångar,
vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.
Förvärvsprocessen genomförs i enlighet med fastlagda instruktioner och riktlinjer. Koncernens funktion för förvärv har det övergripande ansvaret för att utvärdera och genomföra förvärv samt för att tillse
att upprättade integrationsplaner genomförs.

Legala risker
Den legala avdelningen inom koncernen har ansvaret för att bevaka
och styra den legala riskhanteringen inom Gunnebo. En koncern
övergripande legal policy har införts som bland annat anger att vissa
ärenden av legal karaktär måste eskaleras till den legala avdelningen.
Detta gäller bland annat börsrelaterade frågor, konkurrensrättsliga
frågor samt frågor rörande koncernens immaterialrättsliga tillgångar. I
syfte att eliminera oönskade risker i koncernens kund- och leverantörsavtal och för att säkerställa kvalitet i dessa har instruktioner och rikt-

linjer beträffande viktigare avtalsvillkor utfärdats, till exempel villkor
rörande ansvar och ansvarsbegränsningar. Dessutom har koncernens
affärsenheter tillgång till avtalsmallar för de mer vanligt förekommande avtalstyperna. Utöver ovanstående finns rutiner kring godkännanden av avtal.
Som en följd av den normala affärsverksamheten är Gunnebo part
i olika juridiska tvister. Dessa tvister inkluderar till exempel kommersiella tvister och tvister rörande skatte- eller arbetslagstiftning. Sådana
utestående och potentiella tvister inrapporteras regelbundet till koncernens legala avdelning. Tvister kan pågå under lång tid och kan medföra stora kostnader. Det kan också vara svårt att förutse utgången av
många tvister. Ett negativt utfall i en viss tvist kan medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.
Vid utgången av 2013 bedöms det inte föreligga några tvister som kan
medföra en sådan inverkan.

Försäkringsbara risker
Gunnebo har etablerat ett koncernövergripande försäkringsprogram
varigenom koncernens försäkringsbara tillgångar och intressen skyddas. Programmet omfattar bland annat egendoms- och avbrottsförsäkring, allmänt ansvar och produktansvar, transportförsäkring,
förmögenhetsbrott samt skadeståndskrav mot styrelsen och ledande
befattningshavare. Kopplat till försäkringsprogrammet är ett program
för identifiering och värdering av risker relaterade till fysiska skador på
koncernens produktionsanläggningar och därmed sammanhängande
finansiella konsekvenser. Resultatet av dessa genomgångar summeras
i ett poängsystem för riskexponeringen vid varje anläggning, vilket ger
ledningen en möjlighet att kontrollera riskerna samt att bedöma behovet av riskbegränsande åtgärder och vidare att prioritera bland dessa.

Finansiella risker
Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att långsiktigt minimera
koncernens finansieringskostnad och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker som förändringar i räntenivåer, valutakurser samt refinansierings- och motpartsrisker.

Väsentliga förändringar i riskbilden
M
 akroindikatorer verkar ha bottnat ur,
åtminstone i USA och Asien, och i vissa fall
vänt uppåt, vilket kan tala för att konjunktur och investeringsvilja tar fart under 2014.

koncernen samt finansiera förvärv. Det är
dock sannolikt att rådande politik kommer
att driva upp inflationen och ränteläget på
sikt.

C
 entralbankernas extrema stimuleringspolitik har lett till att krisstämningen, åtminstone tillfälligt, lämnat finansmarknaderna
vilket ger bättre möjligheter att refinansiera

H
 ögre genomsnittlig lånevolym på grund
av förvärv påverkar finansiella åtaganden i
låneavtalen negativt.
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B
 esparingsprogram inom produktion, inköp
och fasta kostnader säkerställer rörelseresultat och kassaflöde.
U
 tökad verksamhet inom tillväxtmarknader
har lett till större geografisk spridning, och
därigenom minskad konjunkturkänslighet,
men samtidigt till ökad valutaexponering.
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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
upplåning samt bistår dotterbolagen med lån och placeringar. Genom
centraliseringen tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffekter
inom det finansiella området.
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen
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 finansieringen av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. För att begränsa finansieringsrisken
ska enligt koncernens finanspolicy den sammanlagda utestående
lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kreditlöften om
minst tolv månader.
 änterisk Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och
R
kassaflödespåverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan.
Resultatkänsligheten kan dock begränsas genom vald ränteförfallostruktur och genom att ingå fastränteavtal i form av räntesäkringar.
Koncernens genomsnittliga räntebindningstid 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.

Överskottslikviditeten i koncernen ska placeras hos internbanken
eller i lokala koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom cash
pools en centraliserad likviditetshantering inom de större europeiska
verksamhetsländerna.
Valutarisk Koncernen har verksamhet i ett stort antal länder och är
därmed exponerad mot valutarisker. Detta kan motverkas genom
valutasäkring av transaktioner i utländsk valuta inom ramen för
finanspolicyn. För mer detaljerad information om den finansiella riskhanteringen och redovisningen av finansiella instrument hänvisas till
not 3, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.
Motpartsrisk Med motpartsrisk eller kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtaganden.
Finansiell kreditrisk Exponeringen för kreditrisk 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 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.
 undkreditrisk Gunnebo har upprättat en kreditpolicy för hur kundK
krediterna ska hanteras, vilket bland annat omfattar beslutsnivåer
för beviljande av kreditlimiter. Respektive dotterbolag ansvarar för
kontroll och styrning av kreditrisk mot kund inom givna limiter. De
regler som gäller för den lokala kreditgivningen finns dokumenterade
i en lokal kreditpolicy som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och
kravrutiner. Leasingavtal och kundfinansieringsupplägg skall godkännas av Gunnebo Treasury AB. För ytterligare information se not 18,
Kundfordringar.

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.
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Förändring

Effekt

Försäljningspriser

En förändring av försäljningspriset med 1 procent ...

... påverkar intäkterna och rörelseresultatet
med cirka 53 Mkr.

Lönekostnader

En förändring av lönekostnaderna
inklusive sociala avgifter med 1 procent...

... påverkar rörelseresultatet med cirka 18 Mkr.

Stålpriser

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 SEK om 10 procent...

... påverkar rörelseresultatet med sammanlagt cirka
29 Mkr. Därav hänförs 25 Mkr till transaktions
exponeringen, terminssäkringar obeaktat.
Resterande 4 Mkr är hänförliga till omräknings
exponeringen.

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 9 Mkr för de därpå
följande 12 månaderna.

Gunnebo Årsredovisning 2013

Riskhantering inom Gunnebokoncernen
Riskkategori

Risker för Gunnebo

Riskhantering

Kommentar 2013

Marknadsrisk

Förändringar i konjunktur och efterfrågan,
kunders investeringsplaner och produktionsnivåer

Månadsrapportering, god riskspridning i fråga om
produkter, kunder och marknadstäckning

Den europeiska marknaden visar tecken på viss
stabilisering. God tillväxt i Amerika och Asien.

Råvarurisk

Ökade kostnader för insatsvaror och komponenter, brist på insatsvaror och komponenter,
prisökningar kan inte överföras till kunder

Stål köps in genom indexbaserade kontrakt, inköpsaktiviteter samordnas av central inköpsfunktion,
kategoriansvariga personer ansvarar för viktigare
inköpsområden

Råvarupriset på stål har under 2013 varit relativt stabilt och även sjunkande på vissa marknader. Ytterligare information om koncernens
materialinköp ges på sidan 31.

Produktionsrisk

Störningar och kapacitetsbrist i egna anläggningar eller hos underleverantörer, miljö
påverkan

Program för identifiering och värdering av risker
i egna anläggningar och hos underleverantörer,
miljöcertifieringar och riskanalyser med avseende
på miljö

Inga materiella störningar eller incidenter rapporterade för 2013.

Förvärv av nya verksamheter

Integrationsproblem, ökade kostnader, nedskrivning av goodwill

Koncernövergripande funktion för förvärv, instruktioner och riktlinjer för förvärvsprocessen (utvärdering, genomförande, integration)

Koncernens förvärv under 2013 redovisas i
förvaltningsberättelsen samt i not 30, Förvärv
av verksamhet.

Legala risker

Ekonomiska risker i kund- och leverantörskontrakt till följd av obalanserade avtal, tvister

Koncernövergripande policys och riktlinjer, system
med standardavtal, inrapportering av tvister till
legala avdelningen

Vid utgången av 2013 bedöms det inte föreligga
några tvister som kan medföra en väsentlig
negativ inverkan på koncernens resultat och
finansiella ställning.

Försäkringsbara risker

Fysiska skador på koncernens försäkringsbara
tillgångar och intressen

Omfattande koncernövergripande försäkringsprogram, program för identifiering och värdering av
risker för fysiska skador på produktionsanläggningar

Koncernens försäkringsskydd bedöms vara tillräckligt för den bedrivna verksamheten.

Finansiell motpartsrisk

Gunnebo är genom lån, leasingavtal, sälj
avtal, banksaldon och derivat exponerat mot
externa motparters betalningsförmåga

Koncernens exponering är reglerad i Finanspolicyn,
risk och exponering är löpande kontrollerad och
minimerad

Inga motpartsförluster under 2013.

Likviditet

Gunnebo har en viss säsongscykel, som påverkar kassaflödet

Finanspolicyn stipulerar att en finansiell beredskap
på 350 Mkr alltid ska bibehållas via en kombination
av kontanta medel och kreditavtal

En förlängning av finansieringsavtalen skedde
i juli 2012, nytt förfall juli 2015, den finansiella
beredskapen bibehölls under hela året. Efter
räkenskapsårets utgång har Gunnebo avtalat
om ny finansiering med förfall 2019.

Räntenivåer

Koncernen är nettolåntagare, vilket leder till
exponering mot förändringar av räntenivåer

Finanspolicyn stipulerar en mix av rörlig och fast
ränta upp till en maximal bindningstid av låneportföljen på 12 månader

Koncernens upplåningsränta har hållits nere
genom fortsatt låga marknadsräntor och kort
genomsnittlig räntebindningstid. Räntekostnaderna har ändå ökat på grund av högre
låneskuld till följd av förvärvet av Hamilton Safe.

Valutakurser

En ansenlig del av intäkter/kostnader och
tillgångar/skulder är i utländsk valuta, vilket
genererar valutakurseffekter

Aktiv bevakning och i vissa fall hedging av exponering, både härrörande från transaktioner och eget
kapital

Den geografiska spridningen av verksamheten
bidrar till att balansera valutaexponeringen.

Gunnebo Årsredovisning 2013 
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Gunnebo-aktien
Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och återfinns på listan
NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri.
Kortnamnet är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

V

id utgången av 2013 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till
10 860. Andelen svenskt finansiellt ägande var cirka 20 procent och andelen utländskt ägande uppgick till 9 procent.
15 procent av aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, vilket
innebar att 85 procent ägdes av juridiska personer eller av utländska
fysiska personer.

Kursutveckling

Aktiekapital och rösträtt

Omsättning och börsvärde

Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2013 till 379,6 Mkr
fördelat på 75 914 098 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor. Samtliga
aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och
resultat.

Under 2013 omsattes totalt 26 165 851 aktier (13 619 584) till ett
värde motsvarande 806 Mkr (389). Den genomsnittliga handeln per
börsdag var 104 663 aktier (54 478) eller 3 222 Tkr (1 558). Börsvärdet
uppgick den 30 december 2013 till 3 037 Mkr.

Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 40,00 kronor, vilket
är en ökning under året med 63 procent. Under samma period ökad
Stockholmsbörsens OMX 30-index med 21 procent. Lägsta betalkurs
under året var 24,00 kronor (den 2 till 4 januari) och högsta betalkurs
var 40,90 kronor (den 30 december).

Gunnebo-aktien 2013
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Omsatt antal aktier 1 000-tal
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Största aktieägare, grupperat

Antal aktier

Andel %

Stena Adactum
Vätterledens Invest, med närstående
IF Skadeförsäkring
Invest AB Öresund
Fjärde AP-fonden
Avanza Pension
JPN Chase
DnB Carlson Fonder
Muirfield Invest
Skandia fonder
AMF Försäkring och Fonder
SEB Life International Insurance
BP2S London/Henderson OEIC
Bjarne Holmqvist
Swedbank Robur fonder
NordNet Pensionsförsäkring
Handelsbanken fonder
Övriga
Totalt

19 852 329
14 977 913
8 849 114
2 326 275
1 889 183
1 203 118
956 078
953 921
850 000
770 578
718 000
625 416
617 290
468 004
441 810
406 073
350 009
19 658 987
75 914 098

26,2
19,7
11,7
3,1
2,5
1,6
1,3
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
25,8
100,0

Resultat per aktie
efter utspädning

Eget kapital per aktie

Kr

Kr

6

30

4
2

20

09

10

11

12

13
10

–2

09

Storleksklasser

Antal aktier

6 543
1 870
1 914

1 174 653
1 549 820
4 487 481

1,5
2,0
5,9

261
111
161
10 860

1 999 556
1 640 226
65 062 362
75 914 098

2,6
2,2
85,8
100,0

Förändring

Aktiekapital

Totalt antal
aktier

+96
+50
+3
+10
+4
+27
+4
+2
0
+6
+6
0
+7
0
0
+4
+5
+151
+1

4
4
100
150
153
163
167
194
198
200
200
206
212
212
219
219
219
223
228
379
380

4 000
400 000
10 000 000
15 000 934
15 280 783
16 275 819
16 715 819
19 351 121
19 813 150
19 973 150
19 982 310
20 625 881
21 204 528
21 211 198
21 889 974
43 779 948
43 854 548
44 578 523
45 513 359
75 855 598
75 914 098

1–500
501–1 000
1 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
20 001–
Summa

Aktiekapitalets
utveckling, Mkr
1991 Bildande
1992 Split 100:1
1992 Nyemission
1995 Nyemission
1995 Konvertering
1996 Konvertering
1997 Nyemission
1997 Konvertering
1998 Konvertering
1998 Nyemission
1999 Konvertering
1999 Nyemission
2000 Konvertering
2001 Konvertering
2003 Konvertering
2004 Split 2:1
2005 Nyemission
2006 Nyemission
2007 Nyemission
2009 Nyemission
2013 Nyemission
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Kassaflöde per aktie

Kr

Kr

1,5

10,0

13

8,0
1,0

6,0
4,0

09

Innehav och
röster, %

11

Utdelning per aktie

0,5

Antal
aktieägare

10

–4

10

11

12

13 *)

2,0

09

*) Styrelsens förslag.

Antal aktier
Antal aktier vid årets
utgång, tusental
Genomsnittligt antal
aktier, tusental

Data per aktie
Resultat per aktie
efter utspädning, kr

10

11

12

13

2013

2012

2011

2010

2009

75 914

75 856

75 856

75 856

75 856

75 863

75 856

75 856

75 856

59 974

2013

2012

20111)

20101)

20091)

1:29

0:26

3:00

2:35

–3:42

Eget kapital per aktie, kr

19:06

20:02

23:24

21:17

18:63

Kassaflöde per aktie, kr

2:78

1:80

0:86

1:91

10:06

Utdelning, kr2)

1:00

1:00

1:00

0:50

0:00

Kursrelaterad aktiedata

2013

2012

2011

2010

2009

Aktiekurs vid
årets utgång (sista
betalkurs), kr

40:00

24:50

24:00

53:00

27:30

Högsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

40:90

39:40

54:75

53:50

34:40

Lägsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

24:00

23:30

21:20

25:10

11:30

Börsvärde vid årets utgång,
Mkr

3 037

1 858

1 821

4 020

2 071

P/E, ggr

31

94

8

23

neg.

Direktavkastning, %2)

2,5

4,1

4,2

0,9

—

1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till
anställda.
2) Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00 kronor
per aktie för år 2013.

93

Kapitalmarknad

Femårsöversikt
2013

2012

20111)

20101)

20091)

5 271
–3 689
1 582
–1 360
222
–75
147
–45
102

5 236
–3 666
1 570
–1 391
179
–66
113
–89
24

5 137
–3 572
1 565
–1 241
324
–27
297
–52
245

5 263
–3 723
1 540
–1 343
197
–75
122
–41
81

5 480
–3 928
1 552
–1 493
59
–68
–9
–36
–45

–84

–87

7

–127

–175

Marginalmått, exklusive poster av e
 ngångskaraktär
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), %
Rörelsemarginal (EBIT), %
Vinstmarginal (EBT), %

30,6
7,4
5,8
5,2

30,3
6,9
5,1
4,7

30,8
7,7
6,2
5,7

30,2
7,7
6,1
4,7

29,0
6,1
4,3
3,0

Marginalmått, inklusive poster av e
 ngångskaraktär
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), %
Rörelsemarginal (EBIT), %
Vinstmarginal (EBT), %

30,0
5,9
4,2
2,8

30,0
5,2
3,4
2,2

30,5
7,9
6,3
5,8

29,3
5,3
3,7
2,3

28,3
2,9
1,1
–0,2

97
5 514
72
84
5 656

97
5 250
116
87
5 563

96
5 091
85
81
5 315

96
5 271
71
82
5 248

96
5 346
58
99
5 314

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Andra rörelsekostnader, netto
Rörelseresultat2)
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
2) Varav poster av engångskaraktär

Övriga uppgifter
Utlandsandel fakturering, %
Orderingång, Mkr
Investeringar, Mkr
Avskrivningar, Mkr
Medelantal anställda
1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda.
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2013

2012

20111)

20101)

20091)

Balansräkning, Mkr
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

1 494
304
17
307
609
1 212
392
4 335

1 502
327
60
263
580
1 201
350
4 283

1 215
316
139
253
564
1 239
239
3 965

1 048
367
94
241
543
1 253
189
3 735

1 199
547
66
240
644
1 468
172
4 336

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 463
1 274
1 598
4 335

1 533
1 428
1 322
4 283

1 776
800
1 389
3 965

1 606
639
1 490
3 735

1 413
584
2 339
4 336

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

218
–7
211

156
–20
136

234
–169
65

177
–32
145

99
504
603

Operativt kassaflöde, Mkr
Operativt kassaflöde

261

112

71

214

683

Räntabilitetsmått,
exklusive poster av engångskaraktär
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

10,7
15,6

10,2
9,7

13,2
13,7

13,5
14,3

7,5
8,5

Räntabilitetsmått,
inklusive poster av engångskaraktär
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

7,9
6,9

7,0
1,5

13,5
14,1

12,3
12,2

–2,5
–18,0

Övriga nyckeltal
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Skuldsättningsgrad, ggr

1,8
34
5,3
0,7

1,9
36
5,4
0,7

2,3
45
18,0
0,3

2,5
43
5,0
0,3

2,2
33
–1,1
0,7

Aktiedata
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde per aktie, kr
Utdelning, kr2)

1:29
1:29
19:06
2:78
1:00

0:26
0:26
20:02
1:80
1:00

3:00
3:00
23:24
0:86
1:00

2:35
2:35
21:17
1:91
0:50

–3:42
–3:42
18:63
10:06
0:00

Övriga uppgifter
Sysselsatt kapital, Mkr3)
Nettolåneskuld, Mkr3)

2 950
1 088

2 958
1 026

2 617
498

2 289
460

2 642
1 048

1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda.
2) Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00 kronor per aktie för år 2013.
3) Vid årets utgång.
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Huvudkontor
GUNNEBO AB
Box 5181
402 26 GÖTEBORG

Region EMEA
(Europe, Middle East and Africa)
SVP: Morten Andreasen

BELGIEN, LUXEMBURG
Gunnebo Belgium SA/NV
www.gunnebo.be
Tel: +32 2 464 19 11 (Belgien)
Tel: +35 2 49 05 06 (Luxemburg)
E-post: info.be@gunnebo.com
Landschef: Frederik De Broyer

DANMARK

A/S Gunnebo Nordic
www.gunnebo.dk
Tel: +45 70 10 56 00
E-post: info@gunnebo.dk
Landschef: Tom Christensen

FINLAND
Gunnebo Nordic Oy
www.gunnebo.fi
Tel: +358 10 219 3480
E-post: info@gunnebo.fi
Landschef: Päivi Laaksomies

FRANKRIKE
Gunnebo France S.A.S
www.gunnebo.fr
Tel: +33 1 34 65 65 34
E-post: info@gunnebo.fr
Landschef: Michael Gass

ITALIEN
Gunnebo Italia S.p.A.
www.gunnebo.it
Tel: +39 02 267 101
E-post: info.it@gunnebo.com
Landschef: Marco Depaoli

NEDERLÄNDERNA
Gunnebo Nederland BV
www.gunnebo.nl
Tel: +31 203 988 988
E-post: info.nl@gunnebo.com
Landschef: Patrick van Aart

NORGE
Gunnebo Nordic A/S
www.gunnebo.no
Tel: +47 22 90 03 00
E-post: info@gunnebo.no
Landschef: Torgeir Abusdal

POLEN
Gunnebo Polska Sp. z o.o.
www.gunnebo.pl
Tel: +48 62 76 85 570
E-post: polska@gunnebo.com
Landschef: Jurek Szkalej

PORTUGAL
Gunnebo Portugal S.A.
www.gunnebo.pt
Tel: +351 218 315 600
E-post: info.pt@gunnebo.com
Landschef: Carlos Valpradinhos

Region Asia-Pacific
www.gunnebogroup.com
Tel: +46 10 209 50 00
E-post: info@gunnebo.com
Vd och Koncernchef: Per Borgvall

SVP: Per Borgvall
Regionchef: William Mouat

SCHWEIZ

Gunnebo Australia Pty Ltd
www.gunnebo.com.au
Tel: +61 2 9852 0700
E-post: info.au@gunnebo.com
E-post: info.nz@gunnebo.com
Landschef: Dan Turner

Gunnebo Suisse SA
www.gunnebo.ch
Tel: +41 840 888 777
E-post: info.ch@gunnebo.com
Landschef: Mike Finders

SPANIEN
Gunnebo España S.A.
www.gunnebo.es
Tel: +34 902 100 076
E-post: info.es@gunnebo.com
Landschef: Darío Vicario

STORBRITANNIEN, IRLAND
Gunnebo UK Ltd
www.gunnebo.co.uk
Tel: +44 1902 455 111
E-post: marketing.uk@gunnebo.com
Landschef: Paul Hutchinson

INDIEN
Gunnebo India Ltd.
www.gunnebo.in
Tel: +91 22 67 80 35 00
E-post: info@gunnebo.in
Landschef: Sandeep Deshpande

INDONESIEN

Gunnebo Security (China) Co., Ltd.
www.gunnebo.cn
+86 21 54662978 (Försäljning och inköp)
+86 512 50338950 (Fabrik)
E-post: info.cn@gunnebo.com
Landschef: Chris Dai

MALAYSIA
Gunnebo Malaysia Sdn Bnd
www.gunnebo.com.my
Tel: +603 8024 3050
E-post: info@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

SINGAPORE
Gunnebo Singapore Pte Ltd
www.gunnebo.sg
Tel: +65 6270 6698
E-post: info.sg@gunnebo.com
Landschef: Elsie Tay

Gunnebo Indonesia
www.gunnebo.com/id
Tel: +62 21 314 8383
E-post: info.id@gunnebo.com
Landschef: Hindra Kurniawan

SYDKOREA

Region Americas

NORDAMERIKA

Gunnebo Korea Co. Ltd
www.gunnebo.com
Tel: +82 2 2081 1480
E-post: info@gunnebo.com
Landschef: Ryan Kim

SVERIGE
Gunnebo Nordic AB
www.gunnebo.se
Tel: +46 10 209 51 00
E-post: info@gunnebo.se
Landschef: Tom Christensen

TJECKIEN
Gunnebo CZ s.ro.
www.gunnebo.cz
Tel: +420 266 190 200
E-post: info.cz@gunnebo.com
Landschef: Viktor Bartušek

TYSKLAND, ÖSTERRIKE
Gunnebo Deutschland GmbH
Gunnebo Österreich GmbH
www.gunnebo.de
www.gunnebo.at
Tel: +49 89 95 96 0 (Tyskland)
Tel: +43 7229 820 50 (Österrike)
E-post: info@gunnebo.de
E-post: info@gunnebo.at
Landschef: Mike Finders

UNGERN
Gunnebo Magyarorzág Kft.
www.gunnebo.hu
Tel: +36 1 465 6080
E-post: iroda@gunnebo.com
Landschef: István Roszmann

MELLANÖSTERN
Gunnebo Middle East FZE
www.gunnebo.ae
Tel: +971 4 701 7837
E-post: info.ae@gunnebo.com
Landschef: Jacob Touma

SYDAFRIKA
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd
www.gunnebo.co.za
Tel: +27 11 878 23 00
E-post: info.za@gunnebo.com
Landschef: Nick Argo

GUNNEBO GATEWAY
www.gateway-security.com
Tel: +46 141 215 070
E-post: info.gateway@gunnebo.com
Chef: Björn Skoog

Centrala funktioner
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AUSTRALIEN, NYA ZEELAND

KINA

ENTRANCE CONTROL
Tel: +44 1825 746 120
SVP: Robert Hermans

MARKETING & SERVICE
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Anna Almlöf

OPERATIONS
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Lars Thorén

HUMAN RESOURSES & SUSTAINABILITY
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Magnus Lundbäck

SVP: Tomas Wängberg

BRASILIEN
Gunnebo Gateway S.A
www.gunnebo.com.br
www.gateway-security.com.br
Tel: +55 11 3732 6626
E-post: gunnebo@gunnebo.com.br
Landschef: Rubens Bulgarelli Filho

MEXIKO
Gunnebo Mèxico, S.A. de C.V.
www.gunnebo.com
Tel: +52 1 5544 4313 11
Landschef: Jordi Riart

Regionchef: John Haining

KANADA
Gunnebo Canada Inc.
www.gunnebo.ca
Tel: +1 905 595 4140
E-post: info.ca@gunnebo.com
Landschef: Troy McCleary

USA
Hamilton Safe Inc.
www.hamiltonsafe.com
Tel: +1 513 874 3733
E-post: info.sales@hamiltonsafe.com
Landschef: Bob Leslie

Inbjudan till Årsstämma 2014
Gunnebos årsstämma hålls torsdagen den 10 april 2014 klockan 16:00 på
Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1 i Göteborg.
Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste fredagen den 4 april 2014 vara
införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt senast fredagen den
4 april 2014, helst före 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 32.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt
på stämman, före den 4 april 2014 ha omregistrerat aktierna i eget namn.
Utdelning
Styrelsen och Verkställande direktör föreslår årsstämman utdelning med 1,00 kr
per aktie (1,00 kr per aktie) kronor för verksamhetsåret 2013.

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 uppfattningar kommer visa sig vara
korrekta. Faktiska framtida utfall kan variera väsentligt med de i denna rapport
lämnade uppgifterna, bland annat beroende på förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändrade lagkrav och andra politiska
åtgärder, variationer i valutakurser, affärsriskbedömningar
och andra faktorer som omnämns i denna årsredovisning.

Produktion: Gunnebo i samarbete med Newsroom
Tryck: INEKO
Papper, omslag: Tom&Otto Silk 300g
Papper, inlaga: Tom&Otto Silk 150g
Produkten kan återvinnas i pappersåtervinningen.
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Begrepp i Gunnebos värld
Brandsäkra skåp

Kontanthanteringslösningar

SafePay™

Ett säkerhetsskåp med certifierat brandskydd för
dokument och/eller digital media.

Lösningar utformade för att göra kontanthanteringen säkrare och effektivare. Kontanthantering
äger rum under hela kontantcykeln och involverar centralbanker, bankkontor, detaljhandlare,
värdetransportföretag och allmänheten.

Gunnebos egenutvecklade system för effektiv
och helt sluten kontanthantering i detaljhandelsmiljöer. Består av teknologi för kontanthantering
i kassamiljö, transportkassetter, tömnings
enheter samt mjukvara för administration
av kontanthanteringen.

CCTV
Closed Circuit Television. Begrepp för interna
videoövervakningssystem.
Certifierade säkerhetsskåp
Många av Gunnebos skåp klassas som ”certifierade”. Det innebär att de har genomgått
oberoende tester som graderar dem utifrån den
inbrottssäkerhet och/eller det brandskydd som
skåpen erbjuder. EN i Europa och UL i USA är två
av de mest välkända certifieringarna.
Distributör
Officiell leverantör av Gunnebos produkter.
EAS (Electronic Article Surveillance)

Offentlig och kommersiella fastigheter
Ett av Gunnebos kundsegment där såväl privata
som offentliga kontor, administrativa center och
allmänna byggnader ingår.
Operations
Enheten som ansvarar för produktion, upphandling, logistik samt forskning och utveckling inom
Gunnebo-koncernen.
Region Americas
Regionen samlar affärerna i säljbolagen för
Brasilien, Kanada, Mexiko och USA.

Säljbolag
Ett dotterbolag till Gunnebo som ansvarar för
lokal försäljning och marknadsföring. Gunnebo
har egna säljbolag i 33 länder.
Säkerhetstjänster
Tjänster som är relaterad till säkerhetsprodukter,
till exempel installation, underhåll och livscykelkontroll samt service relaterad till affärsprocesser så som fjärrövervakning och servertjänster.
Tillträdeskontroll

Regionen samlar affärerna i säljbolagen för
Australien, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia,
Nya Zeeland, Singapore och Sydkorea.

Lösningar som låter behöriga passera medan
obehöriga nekas tillträde till anläggningar och
byggnader. Här ingår snabbslussar, vändkors,
dörrslussar och säkerhetsdörrar men även boardingslussar för flygplatser och biljettslussar för
kollektivtrafiken.

E-lås

Region EMEA (Europe, Middle East & Africa)

Elektroniskt lås. Används på säkerhetsskåp, valv
och dörrar. Kan kopplas samman via nätverk och
är ofta certifierade.

Regionen samlar affärerna i säljbolagen
för B
 elgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Mellanöstern,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Värdetransportföretag

Elektroniska varularm. Stöldskyddslösningar
för detaljhandeln som säljs under varumärket
Gateway. Varor med aktiverad larmbricka utlöser
ett larm när de passerar larmbågarna vid butikens entré.

Elektronisk säkerhet
Lösningar för integration av säkerhetssystem.
Innefattar tillträdeskontroll, intrångsdetektering,
elektroniska lås och fjärrövervakningssystem.
Kollektivtrafik
Nätverk av spårbunden trafik, buss och tunnelbana som transporterar stora volymer passagerare samt flygplatser.
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Region Asia-Pacific

SDL (Safe Deposit Locker)
Ett mekaniskt eller elektroniskt fack som vanligen finns i ett valv eller i en bankfacksautomat
för förvaring av kontanter och värdesaker.

CIT eller ”cash in transit” på engelska. Företag
som transporterar pengar mellan olika enheter
i kontanthanteringsprocessen, till exempel från
detaljhandel eller centralbanker till uppräkningscentraler.
Uppräkningscentral
En värdedepå där värdetransportföretag
hämtar kontanter för att de sedan ska räknas
och autentiseras.
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Koncernen har en årlig omsättning på 5 300 Mkr och
5 600 anställda i 33 länder i Europe, Middle East &
Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av
distributörer på ytterligare 100 marknader.
Vi gör din värld säkrare.

SECURITY

THAT MAKES
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Säkerhetskoncernen Gunnebo är en global leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontant
hantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och
elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransport
företag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

A DIFFERENCE
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