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Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter,
kontroll, Säkerhetsskåp och valv samt Elektronisk säkerhet
till banker, detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och
kommersiella f astigheter samt industri- och högrisk
anläggningar.
Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och
5 600 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa,
Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer
på ytterligare 100 marknader.
Gunnebo gör din värld säkrare.
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service och l ösningar inom Kontanthantering, Tillträdes

Smart säkerhet

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad, kommunikationen
mellan produkter ökar och ”Internet of Things” blir vanligare har
nya möjligheter skapats för säkerhetsföretag. Kunderna blir mer
digitaliserade och söker samarbetspartners som kan hjälpa dem
att integreras oberoende av plattform. Säkerhetssystem – från
entrégrindar till slutna kontanthanteringslösningar – kommer
att skapa nya värden för kunderna när de kan kopplas upp mot
en plattform. Detta är den smarta säkerhetens tidsålder.

För en säkrare framtid
Genom att tillhandahålla förstklassiga produkter, service och lösningar inom säkerhetsbranschen
strävar Gunnebo efter att skapa en säkrare framtid och värde för sina kunder över hela världen.

Värdeskapande genom lösningar för
kontanthantering som förbättrar
säkerheten och gör hela kontantcykeln
mer effektiv.

Värdeskapande genom tillträdes
lösningar som balanserar kundgenomströmningen med de säkerhetsnivåer
som krävs.

Värdeskapande genom säkerhetsskåp
och valv med oberoende certifieringar
som garanterar en viss nivå av skydd
mot inbrott eller brand.

Värdeskapande genom integrerade
och automatiserade elektroniska
säkerhetssystem.

Sammanfattning 2016

Innehåll

•  Nettoomsättningen uppgick till 6 088 Mkr (6 052), organiskt
ökade den med 1 procent

Gunnebo-koncernen

•  Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade
till 438 Mkr (397) och rörelsemarginalen till 7,2 procent (6,6)
•  Rörelseresultatet ökade till 366 Mkr (320) och
rörelsemarginalen ökade till 6,0 procent (5,3)
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•  Årets resultat ökade till 209 Mkr (168)
•  Resultatet per aktie ökade till 2,71 kronor (2,18)
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•  Fritt kassaflöde stärktes till 159 Mkr (56)
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VD HAR ORDET

2016 – Mot lönsam tillväxt

BÄSTA AKTIEÄGARE,
2016 har varit ett år då vi har förbättrat vårt resultat och nått
en rörelsemarginal exklusive poster av engångskaraktär på
7,2 p
 rocent. Därmed har vi uppfyllt vårt finansiella mål om en
rörelsemarginal på 7 procent.

Årets rörelsemarginal stärktes till
7,2 procent, v ilket innebär att vi
mött vårt mål om 7 procent.

STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT
Under 2016 påbörjade vi genomförandet av Gunnebos nya strategi för lönsam tillväxt. Strategiska prioriteringar gjordes med fokus
på att skapa mervärde för våra kunder, optimera processeffektiviteten och öka medarbetarnas engagemang – allt i syfte att förbättra
Koncernens finansiella resultat. Strategin har brutits ner där varje
försäljningsregion och produktområde har tydliga mål och kvartalsvis
uppföljning för att säkerställa att vi lyckas genomföra strategin.
Dessutom har vi förstärkt produktorganisationens struktur för att
säkerställa ansvarstagande och kundfokus vilket kommer att garantera ett effektivt genomförande av vår strategi.

VERKSAMHETENS UTVECKLING
På vår största marknad Europa var den organiska försäljningen
oförändrad under 2016. Trots detta förbättrades rörelsemarginalen y tterligare för andra året i rad och uppgår nu till 4,4 procent
exklusive poster av engångskaraktär. Försäljningen utvecklades väl
i Norden och Sydeuropa, och integrationen av Sallén har stärkt vår
produktportfölj med kontanthanteringslösningar som säljs främst via
värdetransportföretag.
I Mellanöstern har vi haft ett rekordår för våra lösningar inom
kontanthantering och tillträdeskontroll.
I Asia-Pacific har vår organiska tillväxt varit positiv under 2016 och
uppgick till 5 procent. Den stora order vi fick från OKI Pulp & Paper
2015 fortsatte att driva tillväxten i Indonesien. I Indien har försäljningen av säkerhetsskåp och valv till den offentliga banksektorn varit
svag, däremot har orderingången vad gäller säkerhetsskåp för uttagsautomater varit god. I Kina har vår ställning som ledande leverantör av
tillträdeskontroll för kollektivtrafiksystem bibehållits tack vare leverans av automatiserade biljettspärrar till många tunnelbanelinjer.
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I Americas var den organiska tillväxten svagt negativ under året. I
Nordamerika har vi ökat vår organiska försäljning och fokuserat på att
utveckla nya affärer under året. I Brasilien bibehölls vår starka ställning
inom elektroniska varularm till detaljhandeln, men på grund av nedgången i landets ekonomi minskade vår försäljning under 2016. I Mexiko, där
vi erbjuder elektroniska säkerhetstjänster, fick vi ett stort servicekontrakt
som omfattar 1 500 kontor tillhörande en av landets största banker.

PRODUKTUTVECKLING
Vi har fortsatt att utöka vår starka portfölj inom alla Koncernens
produktområden. Inom produktområdet Säkerhetsskåp och valv lanserade vi produktserien Viper, mindre säkerhetsskåp för hemmabruk,
samt ett nytt serverskåp som erbjuder skydd mot signalavlyssning och
elektromagnetiska pulser.
Inom Kontanthantering har vi uppgraderat vårt slutna kontant
hanteringssystem SafePay genom att öka kapaciteten och förbättra
ergonomin för hantering av deponeringskassetten.
Inom produktområdet Tillträdeskontroll introducerades en ny produktserie med vändkors i fullhöjd samtidigt som vi stärkte vår elektronikplattform, vilket har resulterat i smartare och effektivare tillträdes
kontrollprodukter med en högre säkerhetsnivå.
Vi lanserade också SoloTek-detektorn som förhindrar att obehöriga
tar sig in genom att smita in bakom andra som har tillträde. Detta
säkerställs genom avkänning av antalet människor som kommer in i
eller lämnar ett säkerhetsområde.
Under året har vi utvecklat en integrerad affärslösning för detaljhandeln som kommer att vidareutvecklas under 2017. Den ansluter
Gunnebos säkerhetsprodukter och andra detaljhandelssystem via en
plattform och ger förbättrad säkerhet och ökad produktivitet.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

HÅLLBARHETSMÅL

PÅ VÄG MOT LÖNSAM TILLVÄXT

Under 2016 satte en intern arbetsgrupp upp nya mål för energi, klimat,
avfallshantering, efterlevnad av uppförandekoden och arbetsmiljö för
Koncernen med tydliga mätbara målsättningar till 2020. Aktiviteter för
att nå målen finns på plats och följs upp kvartalsvis. Som en ansvarsfull arbetsgivare och samhällsmedborgare är det viktigt att vi uppfyller
de mål vi har satt upp.

Under 2016 har vi fortsatt att bygga en stark grund och förbättra
Koncernens resultat och tillväxt. 2017 kommer vi fortsätta att stärka
vår förmåga att leverera effektiva lösningar utvecklade efter konkreta
kundbehov. Vi kommer också fortsätta jobba på en förbättrad serviceleverans, en effektivare värdekedja och förbättrad kapitaleffektivitet.
Med en tydlig strategi och struktur står vi nu rustade för att fortsätta
implementeringen av vår strategi för lönsam tillväxt.
Slutligen vill jag tacka alla våra aktieägare, kunder, affärspartner
och anställda för deras bidrag till vår fortsatta utveckling.

ENGAGERADE MEDARBETARE
Vårt förbättrade resultat under 2016 hade inte varit möjligt utan det
hårda arbete som Koncernens engagerade medarbetare utför. Under
året har vi arbetat med att öka medarbetarnas delaktighet iKoncernen
genom att agera utifrån resultaten av den medarbetarenkät vi genomförde för första gången under fjärde kvartalet 2015.

Göteborg, mars 2017
Henrik Lange
Vd och Koncernchef

2015 fick Gunnebo en historisk order värd
cirka 220 miljoner kronor för att leverera ett
helintegrerat brandskyddssystem till OKI Pulp
& Paper Mills i Sumatra i Indonesien.
2016 besökte Henrik Lange byggarbetsplatsen
för att träffa det team som arbetar med att
göra detta storskaliga projekt framgångsrikt.
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Läs mer om projektet på sidan 22.
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Aﬀärsmodell
I Gunnebos affärsmodell definieras de underliggande trender som genererar affärsmöjligheter
för Koncernen, den strategi som ligger till grund för verksamheten och utvecklingen av
kunderbjudandet samt det värde som skapas för Koncernens intressenter.

MARKNADENS DRIVKRAFTER
Marknadens drivkrafter ger viktig input till
Koncernens strategi och produkterbjudande.
De bidrar till att klargöra hur Gunnebo kan
skapa värde och generera affärsmöjligheter.

STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT
2016 lanserade Koncernen sin strategi för lönsam tillväxt
som ska vara genomförd före utgången av 2020.

MEDARBETARE
Öka engagemang
och prestation

Följande underliggande trender är
gynnsamma för en fortsatt långsiktig
tillväxt inom säkerhetsbranschen:

AKTIEÄGARE
Uppfylla de
finansiella
målen

LÖNSAM
TILLVÄXT

• En ökning av upplevda hotnivåer och ökad
säkerhetsmedvetenhet

PROCESSER

• Urbanisering

Optimera
effektiviteten

• Ökat välstånd och en högre levnadsstandard

KUNDER
Skapa mervärde

• Teknikdriven tillväxt
• Utveckling av fysisk och finansiell
infrastruktur
• Säkerhetssystemens anslutningsbarhet
• Efterlevnad av lagar och förordningar

STRATEGI
Som stöd för implementering av strategin för lönsam tillväxt infördes en
strategisk plan under 2016. Den är utformad som ett balanserat styrkort
med fokus på de fyra dimensionerna aktieägare, kunder, processer och
medarbetare.
AKTIEÄGARE

PROCESSER

Strategin syftar till att realisera Koncernens finansiella potential. Genom
att uppnå lönsam tillväxt och uppfylla
företagets mål kommer Koncernen att
kunna skapa värde för sina aktieägare.

Genom att prioritera effektivitet i hela
verksamheten kommer Koncernen att
kunna optimera sina kostnader, förbättra konkurrenskraften och produktiviteten samt öka sin lönsamhet.

Läs mer på sidan 27

KUNDER
Gunnebo fokuserar på att bygga långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende och konsekvent värdeskapande
över tid.
För att skapa mervärde för kunderna
utvecklar Koncernen sina produktområden, ökar integrationen mellan produkter
och mjukvara, stärker nyckelkundserbjudandet och optimerar serviceleveransen.
Läs mer på sidorna 28–31
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De strategiska prioriteringarna avser
processeffektivitet och standardisering
inom alla funktioner i verksamheten.
Läs mer på sidan 32

MEDARBETARE
Genom att fokusera på sina medarbetare, deras arbetsklimat, individuella
utvecklingsplaner och värdegrundsarbete där ansvarstagande är en
hörnsten kommer Gunnebo skapa ett
ökat medarbetarengagemang.
Läs mer på sidorna 33–34
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ERBJUDANDE
Koncernen fokuserar sitt kunderbjudande
på fyra produktområden: Kontanthantering,
Tillträdeskontroll, Elektronisk säkerhet samt
Säkerhetsskåp och valv.
Kontanthantering

Tillträdeskontroll

INTRESSENTER
Nedan redovisas hur Gunnebos ekonomiska
värdeskapande 2016 fördelas på Koncernens
viktigaste intressenter.

Kunder
Koncernens intäkter representerar marknadsvärdet på det värde
Gunnebo levererar till sina kunder.
Omsättning: 6 088 Mkr

Aktieägare (10 400 aktieägare)
Säkerhetsskåp och valv

Elektronisk säkerhet

De vinster Koncernen genererar kommer aktieägarna till godo
genom utdelningar och ökat aktievärde.
Utdelning: 76 Mkr

Medarbetare (5 600)
Koncernen arbetar för att säkerställa motiverade medarbetare
genom att erbjuda personlig utveckling och möjligheter att växa
professionellt inom organisationen.
Ersättningar och sociala avgifter till anställda, underleverantörer
och inhyrd personal: 2 367 Mkr
Med sitt produkterbjudande riktar sig Gunnebo till följande kundsegment: bank, detaljhandel, kollektivtrafik,
offentliga och kommersiella byggnader samt industrioch högriskanläggningar.
Läs mer på sidorna 8–11

Lokal kunskap anpassad för varje marknad i kombination
med en global närvaro gör det möjligt för Gunnebo att
leverera till företag av alla storlekar hjälpa dem att skapa
en säkrare värld för deras kunder, medarbetare och samhället i stort.
Koncernen har egna säljbolag i 28 länder samt ett nätverk
av distributörer på ytterligare 100 marknader.
Läs mer på sidorna 14–25
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Leverantörer
Genom att ingå strategiska partnerskap med leverantörer i hela
värdekedjan kan Koncernen bidra till att skapa arbetstillfällen
utanför den egna verksamheten.
Kostnader för material, transporter, fordon och resor: 3 252 Mkr

Kreditgivare
En stabil soliditet och förbättrad lönsamhet möjliggör goda och
långsiktiga relationer med samarbetspartners för finansiering.
Kostnader för kreditfaciliteter och räntor: 51 Mkr

Samhälle
Koncernen ser det som ett viktigt uppdrag att skapa en hållbar
och etisk affärsverksamhet där man strävar efter att minimera
påverkan på miljön.
Inkomstskatt: 99 Mkr
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Mål och utfall
Gunnebos mål är de som styrelsen och Koncernledningen bedömer vara mest relevanta för
verksamheten och för bolagets intressenter. Koncernens finansiella mål är utformade för att
driva lönsam tillväxt.

Gunnebos finansiella mål ska bidra till en god avkastning för bolagets
aktieägare. Målen fokuserar på lönsam tillväxt. Koncernens nya
strategi skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt under
kommande år.
Under 2016 har Gunnebo även utarbetat hållbarhetsmål fram till
2020. Målen är relaterade till Koncernens omsättning. De prioriterade områden som Gunnebo har identifierat är energi och klimat,

avfallshantering, miljöledning, efterlevnad av uppförandekoden i
försörjningskedjan samt arbetsmiljö. Tillsammans med de finansiella
målen stödjer Gunnebos icke-finansiella mål en hållbar och lönsam
tillväxt. Genom att driva hållbarhetsfrågorna långsiktigt, med tydliga mål, skapar Gunnebos 5 600 medarbetare ett ansvarsfullt och
attraktivt erbjudande för bolagets kunder. Stolta, trygga och engagerade medarbetare är viktiga komponenter i bolagets värdeskapande.

FINANSIELLA MÅL
ORGANISK TILLVÄXT AV NETTOOMSÄTTNINGEN
Gunnebos mål är att ha en organisk tillväxt av nettoomsättningen om 5 procent.

Utfall 2016
För helåret 2016 hade Koncernen en organisk tillväxt om 1 procent.

RÖRELSEMARGINAL
Gunnebos mål är att ha en rörelsemarginal om 7 procent.

Utfall 2016
För helåret 2016 hade Koncernen en rörelsemarginal exklusive poster av
engångskaraktär om 7,2 procent.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Starkt och tydligt
ledarskap med fokus
på att skapa en lönsam
och etisk verksamhet

Gunnebos mål är att ha en avkastning på sysselsatt kapital om 15 procent.

Utfall 2016
För helåret 2016 hade Koncernen en avkastning på sysselsatt kapital
exklusive poster av engångskaraktär om 12,8 procent.

SOLIDITET
Gunnebos mål är att ha en soliditet om 30 procent.

Utfall 2016
Vid utgången av 2016 hade Koncernen en soliditet om 34 procent.

GUNNEBOS FINANSIELLA MÅL
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Organisk tillväxt

Rörelsemarginal

Avkastning på
sysselsatt kapital

5%

7%

15%

Soliditet
Strong, clear
leadership focusing
on building a profitable and ethical
GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
business

30%

SOCIAL

E

Ett säkrare samhälle
och en arbetsgivare
som bryr sig om sina
anställda. Ett företag
som minimerar sin
påverkan på miljön.

ICKE-FINANSIELLA MÅL
MILJÖ

FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Under 2016 fastställde Gunnebo nya miljömål med 2016 som
basår. Fokus ligger på energi och klimat, avfallshantering samt
miljöledning – områden inom vilka Koncernens miljöpåverkan
är störst.

Som en global organisation är Gunnebos mål att säkerställa att
Koncernens uppförandekod efterlevs av alla större leverantörer.

Energi och klimat

Strong, clear
leadership focusing
on building a profitable and ethical
business

• Minska användningen av el vid tillverkningsenheter och stora
försäljningsenheter med 8 procent till 2020.
• Minska koldioxidutsläppen från tillverknings- och
försäljningsenheter med 15 procent till 2020.
• Minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsparkens
genomsnitt med 20 procent till 2020.

Utfall 2016

Under 2016 förbrukades 1,58 ton CO2/Mkr i försäljning.

Avfall
• Öka återvinningen av icke-farligt avfall i produktionen med
8 procent till 2020.

Utfall 2016
Gunnebo har ett system för självkontroll för att säkerställa
efterlevnad av uppförandekoden. I leverantörsledet säkerställs
efterlevnad av uppförandekoden genom utbildningsinsatser och
krav på självkontroll.

A safer society
and an employer
that cares about its
ARBETSMILJÖ
employees. A business
Ledningssystem för arbetsmiljö
that minimises its
Gunnebos mål är att skapa hälsosamma och lämpliga arbetsmilimpact
on theI arbetet
jöer där medarbetarna kan utveckla
sin fulla potential.
för en säker arbetsmiljö är måletenvironment.
att större tillverkande enheter
ska strukturera sitt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.

Utfall 2016
Vid 2016 års utgång var 70 procent av Koncernens större
tillverkande enheter certifierade enligt OHSAS 18001.

Utfall 2016
Under 2016 återvanns 92,3 procent av allt icke-farligt avfall.

Miljöledning
• Alla produktionsanläggningar ISO 14001-certifierade.

Utfall 2016
Vid utgången av 2016 var 9 av 11 av Koncernens
tillverkningsenheter ISO 14001-certifierade.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
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Erbjudande
Gunnebo-koncernen är en global tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar. 
Koncernen fokuserar sitt kunderbjudande på fyra stora produktområden:
Kontanthantering, T
 illträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv samt Elektronisk säkerhet.

KONTANTHANTERING
Koncernens produkterbjudande omfattar lösningar för kontantdeponering,
kontantåtervinning och sluten kontanthantering som kan kopplas till Gunnebos
egna tjänster för kontantövervakning.
Dessa lösningar är främst inriktade på
detaljhandeln med banksegmentet som
en nischmarknad.
Gunnebos kontanthanteringslösningar är utformade för att förbättra
säkerheten på de platser där kontanter
hanteras och för att göra hela kontanthanteringskedjan mer effektiv. En
effektivare kontanthantering skapar
värde för alla inblandade, särskilt för
detaljhandeln, vars ansvar för kontanthantering har ökat under årens lopp.
Fördelarna för detaljhandeln omfattar
lägre administrations- och driftskostnader, minskad risk för rån, en säkrare
arbetsplats för de anställda och en
förbättrad kundupplevelse.

KUNDSEGMENT
Eftersom Gunnebos produkterbjudande inom Kontanthantering fokuserar på att göra kontanthanteringen säkrare och effektivare gynnar
lösningarna främst detaljhandeln samt andra verksamheter där kontanter hanteras såsom banker, kasinon, restauranger och taxibolag.

FÖRSÄLJNINGSKANALER
Gunnebo säljer både direkt via egna säljbolag och indirekt via partnerskap med värdetransportbolag, banker och distributörer.

UTVECKLING AV NYA PRODUKTER
Under 2016 lanserade Gunnebo uppdateringar av sitt slutna kontanthanteringssystem SafePay. Uppdateringarna har gett förbättrad
funktionalitet, en mer ergonomisk betalstation för kassalinjer med
ökad kapacitet samt en ny försluten påse för insättningsenheter i
back office-miljö. Systemet med värmeförseglingspåsar kombinerar
befintlig Gunnebo-teknik med teknik som har utvecklats av Sallén,
ett kontanthanteringsbolag som förvärvades av Koncernen 2015.
Gunnebo har även släppt en uppgraderad version av CashControl, dess
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KONTANTHANTERING
Andel av Koncernens försäljning: 17%
Försäljning per region: EMEA 67%, Asia-Pacific 7%, Americas 26%
Produktion: Binefar (Spanien)
Varumärken: Gunnebo, Sallén

programvarupaket för onlinehantering av kontanthanteringsprocesser,
som ger förbättrad funktionalitet för både värdetransportföretag och
slutanvändare.

MARKNADSUTSIKTER
Trots att medierna ofta rapporterar att utvecklingen går mot ett kontantlöst samhälle visar statistiken att kontanter fortfarande är det viktigaste betalningsmedlet i de flesta delar av världen. Värdet av dollaroch eurosedlar i omlopp ökar fortfarande år efter år. Dessutom ökar
kostnaden för att hantera kontanter, vilket är den största drivkraften
för företag med kontantintensiv verksamhet att hitta mer effektiva
lösningar för kontanthantering. Ändå är marknadspenetrationen för
kontanthanteringslösningar fortfarande låg – mindre än 5 procent av
den totala tillgängliga marknaden.

KONKURRENTER
Cashguard, CIMA, De La Rue, Diebold, Glory Global Solutions, Scancoin,
Tidel, Wincor Nixdorf.
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TILLTRÄDESKONTROLL

TILLTRÄDESKONTROLL
Andel av Koncernens försäljning: 22%
Försäljning per region: EMEA 64%, Asia-Pacific 19%, 
Americas 17%
Produktion: Lavis (Italien), Kunshan (Kina), Baldenheim (Frankrike)
Varumärken: Gunnebo, Gateway

KUNDSEGMENT
Gunnebo riktar sig till flygplatser och kollektivtrafik med ett specifikt
erbjudande för de båda segmenten. Med sitt bredare erbjudande inom
Tillträdeskontroll riktar sig Gunnebo till kontor, offentliga byggnader
och högriskanläggningar, såsom kraftverk, fängelser och industrianläggningar. Elektroniska varularm för stöldskydd används inom
detaljhandeln.

FÖRSÄLJNINGSKANALER
Gunnebo säljer genom egna säljbolag som har både direktförsäljning mot slutkund samt säljer indirekt via systemintegratörer och
distributörer.

UTVECKLING AV NYA PRODUKTER
Under 2016 lanserade Gunnebo SoloTek-detektorn som förhindrar att
obehöriga tar sig in genom att smita in bakom andra som har tillträde.
SoloTek är en smart och diskret lösning för banker och högriskanläggningar såsom kärnkraftverk, flygplatser, raffinaderier och uppräkningscentraler som inte vill byta ut utan istället uppgradera befintlig
tillträdeskontroll.
Koncernen lanserade också en mer kompakt modell av sin
populära entrégrind SpeedStile FL, ett nytt sortiment av vändkors i
fullhöjd, samt en integrerad metalldetektor för Gunnebos sortiment
av akustomagnetiska varularmsystem. Under året påbörjades även
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Koncernen har ett brett utbud av entrégrindar,
vändkors och dörrslussar som är avsedda att styra
flödet av människor vid entrén till, från och inne i en
byggnad. Detta inkluderar lösningar som är särskilt
avsedda för kollektivtrafiknätverk – biljettspärrar –
och flygplatser – automatiserade boardingslussar,
envägsslussar, immigrationsslussar och kontroller
som till exempel sker före säkerhetskontrollen och
till lounger.
Genom detta erbjudande hjälper Gunnebo sina
kunder att hitta rätt balans mellan att tillåta ett
jämnt flöde av människor och samtidigt upprätthålla
den säkerhetsnivå som krävs. Kunderna kan dra
nytta av minskade köer och snabbare genomströmning av passagerare samt en kompakt lösning som
kan anpassas för att komplettera den omgivande
arkitekturen.
Gunnebo erbjuder även säkerhetsdörrar, säkerhetsfönster och avdelare som är certifierade för att
klara explosioner och ballistiska angrepp.
Koncernen säljer dessutom elektroniska varularm
under varumärket Gateway för bekämpning av
snatteri.

introduktionen av en ny mjukvaruplattform optimerad för modellering
och insamlande av data för vidare analys.

MARKNADSUTSIKTER
Ökningen av upplevda och faktiska terrorhot, liksom en minskning av
bemannade tillträdeskontroller, är starka drivkrafter på marknaden för
lösningar för tillträdeskontroll.
Inom kollektivtrafiksegmentet ställer den ökande urbaniseringen
krav på kollektivtrafiksystemen och leder till ökade investeringar i
säkerhetsgrindar.
Andra drivkrafter, speciellt på marknaden för flygplatser, inkluderar
en ökad efterfrågan på lösningar som underlättar rörligheten och
gränsöverskridande flöden, automatiserade processer, självbetjäning
och nationella bestämmelser.
Vad gäller elektroniska varularm ökar förlusterna från snatteri,
och detaljhandeln strävar efter att investera i mer sofistikerade
stöldskyddslösningar.

KONKURRENTER
Alvarado, Assa Abloy, Automatic Systems, Boon Edam, Checkpoint
Systems, DormaKaba, FAAC, Salzer, Schuco, Sommer,
Sensormatic.
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SÄKERHETSSKÅP OCH VALV
Under historiska varumärken som
Chubbsafes, Fichet-Bauche, Hamilton
och Steelage säljer Gunnebo säkerhetsskåp, brandsäkra säkerhetsskåp, brandsäkra dokumentskåp, deponeringsskåp
och valv.
Genom oberoende certifiering av de
flesta av sina produkter inom segmentet
Säkerhetsskåp och valv kan Koncernen
garantera en specifik nivå av skydd mot
inbrott, brand eller sprängämnen. Eftersom det inte finns någon global certifieringsstandard certifierar Gunnebo
sina produkter i enlighet med de mest
betrodda regionala normerna, till exempel EN i Europa och UL i USA.
Oberoende certifiering är viktigt
för kunderna eftersom den fungerar
som ett erkänt klassificeringssystem
som överensstämmer med lokala
försäkringsregler.
Gunnebo är också en stor leverantör
av säkerhetsskåp för uttagsautomater.

SÄKERHETSSKÅP OCH VALV
Andel av Koncernens försäljning: 35%
Försäljning per region: EMEA 62%, Asia-Pacific 25%, Americas 13%
Produktion: Jakarta (Indonesien), Halol (Indien), Bazancourt (Frankrike),
Doetinchem (Nederländerna), Markersdorf (Tyskland), Cincinnati (USA)
Varumärken: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Hamilton, Steelage,
Gunnebo

KUNDSEGMENT
De största kundsegmenten för säkerhetsskåp är bland annat kontor,
detaljhandel, banker och bostäder. De största kundsegmenten för valv
är bland annat banker och lager för förvaring av värdefulla varor eller
högriskvaror såsom läkemedel.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

är utformat för att rymma en server, ger inte bara standardmässigt
skydd mot fysiska angrepp utan också mot signalavlyssning och elektromagnetiska pulser (EMP). Dessutom har Viper-serien av kompakta
säkerhetsskåp för hemmabruk också introducerats på marknaden.

MARKNADSUTSIKTER

Gunnebo säljer både direkt genom egna säljbolag och indirekt via ett
starkt globalt nätverk av distributörer.

Marknaden för säkerhetsskåp och valv växer, särskilt inom segmentet
för säkerhetsskåp med låg eller medelhög säkerhetsklassning. Det
finns även ett ökat intresse för exklusiva säkerhetsskåp.

UTVECKLING AV NYA PRODUKTER

KONKURRENTER

Under 2016 lanserade Koncernen ett innovativt serverskåp för att bekämpa det växande hotet mot digital säkerhet. Säkerhetsskåpet, som

AIPU, Diebold, Ferrimax, FireKing, Godrej, Kaso Safes, Robur, Sentry
Safe, Sun Safe.

ÖVRIGA
Andel av koncernens försäljning: 7%

BRANDSÄKERHET
Komplett utbud av brandbekämpnings- och brandsläckningssystem
samt brandskyddsprodukter såsom brandsläckare, brandposter,
brandslangar och detektorer. Säljs främst i Indonesien och Indien.

HÖGSÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR OMRÅDESSKYDD
Produkter som vägspärrar, bommar och grindar som skalskydd för
högriskanläggningar. Säljs främst i Mellanöstern.
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ELEKTRONISK
SÄKERHET
Koncernens erbjudande
omfattar system för tillträdeskontroll, intrångsdetektering och fjärröver
vakning samt elektroniska
högsäkerhetslås.
Gunnebos strategi är
att bygga integrerade och
automatiserade säkerhetssystem. Detta gör det
möjligt för kunderna att
kombinera sina säkerhetsfunktioner för inre och
yttre områdesskydd på
en enda plattform, vilket
leder till att hot och faror
snabbt kan upptäckas,
analyseras och hanteras.

KUNDSEGMENT
Stora kundsegment för elektronisk säkerhet inkluderar bank,
detaljhandel, kontor, offentliga byggnader och högriskanläggningar.

FÖRSÄLJNINGSKANALER
Gunnebo säljer både direkt genom egna säljbolag och indirekt via
systemintegratörer och distributörer.

MARKNADSUTSIKTER
Den globala marknaden för elektronisk säkerhet är stor och varierad.
I de kundsegment där Gunnebo är verksamma finns en växande

ELEKTRONISK SÄKERHET
Andel av Koncernens försäljning: 19%
Försäljning per region: EMEA 80%, Asia-Pacific 2%, Americas 18%
Produktion: Baldenheim (Frankrike)
Varumärken: Gunnebo

 fterfrågan inom områden som videoövervakning, brandlarm,
e
passagekontroll och underhåll.
Marknadens viktigaste drivkrafter är ökad efterfrågan från statligt
kontrollerade högriskanläggningar, förändringar av de nationella
säkerhetsbestämmelserna och krav på integrerade system som
möjliggör dataanalys.

KONKURRENTER
Honeywell Security, Lenel, Nedap Security, Siemens Building
Technologies, TYCO International.

GUNNEBOS AFFÄRSLÖSNINGAR
För att skapa mervärde för sina kunder har
Gunnebo 2016 utvecklat anslutningsbarheten hos sina säkerhetsprodukter och
säkerhetssystem. Som en del av Koncernens
affärslösningar har detta lett till ett pilotprojekt som kallas Gunnebo Retail Solution (GRS).
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GRS ansluter Gunnebos säkerhetsprodukter
och andra detaljhandelssystem via en plattform för att förse detaljhandeln med användningsbara data direkt till butikerna. Detaljhandeln kan dra nytta av effektivitetsvinster
genom automatisering av dagliga processer

och bättre resursförvaltning samt från effektivare säkerhet genom omedelbart larmingripande och proaktiva bedrägerivarningar.
GRS kommer att verifieras och vidareutvecklas genom ett antal pilotprojekt under 2017.
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Varumärken
Gunnebo-koncernen har en portfölj av starka varumärken varav flera har en historia
som sträcker sig hundratals år tillbaka. Med tiden har dessa varumärken fått rykte om
sig att leverera tillförlitliga, högkvalitativa och väldesignade produkter och lösningar.

GLOBALT VARUMÄRKE
Huvuddelen av Koncernens produkter och lösningar säljs över
hela världen under varumärket Gunnebo.

Lösningar inom Kontanthantering, Tillträdeskontroll och
Elektronisk säkerhet säljs nästan uteslutande under varumärket
Gunnebo på de flesta marknader. Säkerhetsskåp och valv är den
enda delen av Koncernens erbjudande som inte bär varumärket
Gunnebo.
All service, även vad gäller Säkerhetsskåp och valv, genomförs
dock under varumärket Gunnebo.
På marknader där varumärket Gunnebo är relativt okänt har
det kunnat dra nytta av styrkan hos lokala, mer väletablerade
varumärken.

VARUMÄRKET I PRAKTIKEN
I februari 2016 deltog Gunnebo på EuroCIS-mässan för detalj
handelsteknik i Tyskland. Gunnebo har ett starkt detaljhandels
erbjudande som omfattar bland annat automatiserad kontanthantering, övervakningssystem och lösningar för stöldskydd.
I Koncernens monter hade två detaljhandelsmiljöer återskapats – en stormarknadskassa och ett kafé – samt ett back
office-område där besökarna kunde se Gunnebos lösningar i
drift. Tonvikten lades på det mervärde som Gunnebos kontant
hanteringslösningar skapar för kunden, från ökad produktivitet
hos personalen till minskade administrationskostnader.
Ur ett varumärkesperspektiv kan deltagande på sådana mässor
bidra till att Gunnebo betraktas som en innovativ och kund
fokuserad samarbetspartner.

VARUMÄRKETS URSPRUNG
Gunnebo är namnet på en by i sydöstra Sverige. Här öppnades en
liten smedja av Hans Hultman 1764 som sedan växte till ett stort
metallbearbetningsföretag. När denna verksamhet förvärvades
av ett riskkapitalbolag på 1990-talet valdes namnet Gunnebo för
att representera det som blev Gunnebo-koncernen och Gunnebos
varumärke inom säkerhetsbranschen.
Deltagandet i stora, branschspecifika mässor och seminarier runt om i
världen skapar medvetenhet om Gunnebos varumärke.
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KONCERNENS HISTORIA

1995–2005

Som ett resultat av finanskrisen i början av 1990-talet skapade den svenska
regeringen sex riskkapitalbolag med ansvar för att hålla ekonomin flytande
genom att investera i svenska företag. Ett av dessa företag, HIDEF, gjorde ett stort
antal förvärv inom s äkerhetsområdet. Företaget blev n
 oterat på den svenska
börsen 1993 och tog två år senare namnet Gunnebo från ett av förvärven.

Gunnebo fortsätter att förvärva
säkerhetsföretag både i Sverige
och utomlands.

FÖRVÄRV
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VARUMÄRKEN INOM SÄKERHETSSKÅP OCH VALV
Grundat i England 1818 och en del av
varumärkesportföljen sedan 2000. På 1800-talet
var bröderna Chubb kända för sina säkerhetsskåp för banker och sina sinnrika låssystem. Idag är Chubbsafes
ett varumärke med gott rykte på marknader över hela världen.

Grundat i Indien 1932 och en del av
varumärkesportföljen sedan 2000.
MARKNAD: Indien

STÖRRE MARKNADER: Storbritannien, Sydostasien, Nordeuropa
Grundat i USA 1967 och en del av
varumärkesportföljen sedan 2012.
Grundat i Frankrike 1825 och en del av varumärkesportföljen sedan 1999. Fransmännen
Fichet och Bauche var båda pionjärer inom
sina områden och blev berömda för sina innovativa lås och nya
brandsäkra material för säkerhetsskåp under 1800-talet. Under
årens lopp har varumärket Fichet-Bauche kommit att förknippas
med design och hantverk av hög kvalitet.

MARKNAD: USA

Grundat i Sverige 1886 och en del av
varumärkesportföljen sedan 1994.
STÖRRE MARKNADER: Tillväxtmarknader

STÖRRE MARKNADER: Frankrike, Mellanöstern, Nordafrika,
Sydeuropa

ÖVRIGA VARUMÄRKEN
Varumärke för elektroniska varularm med stöldskyddssystem för detaljhandeln. Grundat i Sverige
1984 och en del av varumärkesportföljen sedan 2004.

Varumärke för brandsläckare och brandsäkerhetsutrustning. Grundat i Indien 1903 och
en del av varumärkesportföljen sedan 2000.

STÖRRE MARKNADER: Skandinavien, Brasilien, Portugal, Frankrike

MARKNAD: Indien

Varumärke för kontanthantering med insättningssystem för banker och detaljhandel.
Grundat i Spanien 1988 och en del av varumärkesportföljen sedan 2015.

Varumärke för områdesskydd med stängsel
och grindar för industri- och högriskanläggningar. Grundat i Tyskland 1951 och en del av
varumärkesportföljen sedan 2004.

STÖRRE MARKNADER: Frankrike, Spanien, Indien, Mellanöstern

STÖRRE MARKNADER: Mellanöstern

200–200

2009–2015

201–2020

INTEGRERING

KÄRNVERKSAMHET

LÖNSAM TILLVÄXT

Konsolideringsprogrammet
”One Gunnebo” syftar till att
samla de flesta av de bolag som
har förvärvats sedan 1994 under
varumärket Gunnebo.

Gunnebo-koncernens övergripande vision är att bli den
ledande globala leverantören av en säkrare framtid.
Efter bildandet av ett säljbolag i Kina under 2010 fortsätter gruppen att öka sin närvaro på tillväxtmarknader
genom bildandet av Gunnebo Brasilien (2011), Gunnebo
Malaysia (2011) och Gunnebo Sydkorea (2013).

Gunnebo har fastställt en
femårig strategi för lönsam
tillväxt.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
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Marknader
Gunnebo har egna säljbolag i 28 länder i tre olika regioner:
17 i EMEA, 7 i Asia-Pacific och 4 i Americas. Koncernen har
också ett omfattande distributörsnätverk, vilket ger
Gunnebo närvaro på ytterligare 100 marknader.
Koncernen har egen tillverkning i alla tre
regionerna. Tillverkningsenheterna är markerade
på kartan som .
Genom att placera produktion och
försäljning nära kundbasen kan Gunnebo
minska leveranstiderna och möta
efterfrågan på marknaden.

Koncernen
Omsättning

Anställda per region

Andel av Koncernens försäljning
per region:

64%
Resultat

19%

17%
EMEA, 50%

64%

19%

17%

39%

32%

29%

51%

36%

13%

51%

36%

13%

Regionernas andel av Koncernens
rörelseresultat exklusive poster av
engångskaraktär:
39%
32%
29%

Asia-Pacific, 36%
Americas, 14%

17%
Region Americas
Omsättning 1 052 Mkr
Försäljning
per produktområde

Omsättning
per underregion

4 säljbolag:
Brasilien, Kanada,
Mexiko och USA.
1 tillverkningsenhet: USA
(Cincinnati).

Kontanthantering, 26%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 26%
Elektronisk säkerhet, 20%
Övrigt, 6%
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Nordamerika, 73%
Latinamerika, 27%

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

Region EMEA
Omsättning 3 907 Mkr
Försäljning
per produktområde

Omsättning
per underregion

Kontanthantering, 18%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 34%
Elektronisk säkerhet, 23%
Övrigt, 3%

HK

Frankrike, 30%
Centraleuropa, 26%
Sydeuropa, 13%
Norden, 12%
Storbritannien/Irland, 8%
Mellanöstern, 5%
Sydafrika, 3%
Östeuropa, 3%

17 säljbolag: Belgien,
Danmark, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tyskland, Förenade
Arabemiraten och Sydafrika
7 tillverkningsenheter:
Frankrike (Baldenheim
och Bazancourt), Italien
(Lavis), Nederländerna
(Doetinchem), Spanien
(Binefar), Tyskland
(Markersdorf) och
Sydafrika (Wadeville).

64%

Region Asia-Paciﬁc
Omsättning 1 129 Mkr
Försäljning
per produktområde

19%
GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

Kontanthantering, 6%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 48%
Elektronisk säkerhet, 3%
Övrigt, 21%

Omsättning
per underregion

Indien, 39%
Sydostasien, 34%
Australien, 13%
Kina, 14%

7 säljbolag: Australien
och Nya Zeeland,
Indien, Indonesien,
Kina, Malaysia,
Singapore (med kontor
i Thailand, Vietnam
och Burma) och
Sydkorea.
3 tillverkningsenheter:
Kina (Kunshan), Indien
(Halol) och Indonesien
(Jakarta).
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Rörelsesegment
Gunnebo-koncernen rapporterar sin verksamhet genom de tre säljregionerna
Europe, Middle East & Africa (EMEA), Asia-Pacific och Americas.

REGION EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA (EMEA)
Europe, Middle East & Africa (EMEA) är
Koncernens största region och utgjorde
under året 64 procent (64) av Koncernens
omsättning. Regionen har 17 säljbolag
uppdelade på de åtta underregionerna
Norden, Centraleuropa, Sydeuropa, Frankrike,
Storbritannien och Irland, Mellanöstern,
Afrika och Östeuropa. De viktigaste kundsegmenten i regionen är bank, detaljhandel,
offentliga och kommersiella fastigheter samt
industri- och högriskanläggningar. Erbjudandet till dessa kunder består främst av
säkerhetslösningar inom Kontanthantering,
Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv och
Elektronisk säkerhet med tillhörande mjukvaror och servicetjänster.

Gunnebos affär i region EMEA
Största delen av Gunnebos erbjudande på
marknaderna i Europa utgörs av integrerade
säkerhetslösningar som är en sammansättning av produkter, mjukvara och servicetjänster. Utvecklingen av dessa lösningar görs ofta
i direkt samarbete med slutkunderna eller en
strategisk samarbetspartner. Resterande del
av Koncernens erbjudande utgörs av produktförsäljning. Här sker utvecklingen av affären
primärt genom att lansera uppdaterade och
nya produkter.
Utveckling av affären görs efter Koncernens
strategiska plan i samarbete mellan produktområden och säljregioner. En del av regionens
strategiska plan är att fortsätta utveckla säkerhetslösningar till väl definierade marknads-

segment, ofta i kombination med ett program
för nyckelkunder. I Europa utgör denna del av
affären en allt större del av omsättningen. Här
ser Koncernen en trend mot fler större avtal
som innefattar försäljning och leverans till
flera länder. Exempel på kunder som Gunnebo
levererar lösningar till i 8–10 olika länder är
Desigual, Shell och Watson Group.
I Mellanöstern utgörs försäljningen idag
till största delen av lösningar inom Tillträdeskontroll och Kontanthantering, samt produktförsäljning inom Säkerhetsskåp och valv.
Utvecklingen av affären i Mellanöstern sker
dels genom att Gunnebo tar en större roll i
projektaffärer genom att leverera kompletta
system till industri- och högriskanläggningar,
dels genom stärkta relationer med återförsäljare och andra affärspartners.
I Östeuropa och Afrika utgörs affären till
största del av produktförsäljning av Tillträdeskontroll samt Säkerhetsskåp och valv
genom återförsäljare, samarbetspartners och
systemintegratörer.
Utveckling av affären sker genom introduktion av valda delar av Koncernens globala
erbjudande samt genom att kontinuerligt
utöka nätverket av distributörer både geografiskt och för att ytterligare stärka närvaron på
utvalda marknader.
En del av Gunnebos erbjudande med stor
tillväxtpotential i region EMEA är Kontanthantering. Under året har Gunnebo haft stora
framgångar med det egenutvecklade systemet för sluten kontanthantering, SafePay,

Region Europe, Middle East & Africa
Mkr

2016

2015

Nettoomsättning

3 907

3 860

Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär
Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

16

0

0

172

151

4,4

3,9

Poster av engångskaraktär

–59

–67

Rörelseresultat

113

84

Aktiviteter för
att reducera de
fasta kostnaderna samt en
förbättrad produktivitet och
högre försäljning
bidrog till ett förbättrat rörelseresultat för 2016.

Heinz Jacqui, SVP Region EMEA

4,4%
Rörelsemarginal exklusive poster
av engångskaraktär
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Marknadstrender

i Europa. I Mellanöstern, framförallt i Dubai,
har Gunnebo tillsammans med värdetransportföretaget Transguard framgångsrikt
fortsatt att rulla ut lösningar för kontanthantering till butiker i landet.
En annan del av Koncernens erbjudande
med god tillväxtpotential är Tillträdeskontroll.
Som en konsekvens av en faktisk och upplevd
ökad hotbild ser Koncernen ett ökat intresse
för att investera i säkerhet för sin personal
och byggnader inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig administration
och industri- och högriskanläggningar.

Drivkrafter bakom utvecklingen av säkerhetsmarknaden i Europa är ekonomisk tillväxt,
ökad levnadsstandard, urbanisering samt ett
faktiskt och upplevt ökat hot om terrorism.
Den sistnämnda drivkraften har under kort
tid lett till ett ökat säkerhetsmedvetande hos
såväl större privata företag som offentliga
administrationer och högriskverksamheter.
I Mellanöstern drivs marknadsutvecklingen
primärt av ett ökat säkerhetstänk. I regionen
finns en tydlig trend mot ökad efterfrågan för bättre skydd av kommersiella och
offentliga fastigheter genom installation av
Tillträdeskontroll.

I Östeuropa har ökade investeringar inom
byggbranschen i stora delar av regionen haft
positiv påverkan på efterfrågan av säkerhetslösningar. En annan drivkraft är ökat välstånd
bland både företag och privatpersoner.
Försäljningen av säkerhetsutrustning i
Afrika drivs i huvudsak av ökad urbanisering,
ekonomisk tillväxt, ökat personligt välstånd
och investeringar i fysisk och finansiell
infrastruktur. Bortsett från fysisk säkerhet
är säkerhetsmarknaden i Afrika fortfarande
omogen.
Beräknad årlig tillväxt i region EMEA på den
del av marknaden där Gunnebo är närvarande
är 2–3 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER 
Nederländska detaljhandelskedjan
Vomar kommer att installera
SafePay för att öka effektiviteten
inom kontanthanteringen

Flygbolaget SAS väljer Gunnebos
lösning för tillträdeskontroll i sitt
nya globala VIP-loungekoncept

Den italienska butikskedjan Conad/Pac2000
tecknar ett tvåårigt avtal för installation
och service av 200 SafePay-system

ENEC i Förenade Arabemiraten
väljer Gunnebo för att säkra
sitt nya kärnkraftverk

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
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Resultat 2016
Nettoomsättningen i region EMEA uppgick
till 3 907 Mkr (3 860). Organiskt var den
oförändrad.
Försäljningen i Syd-, Central- och Östeuropa samt Mellanöstern utvecklades väl
under året medan försäljningen i Frankrike
och Storbritannien utvecklades svagare.
Sett per produktområde utvecklades
försäljningen inom Tillträdeskontroll och
Kontanthantering väl. En viktig del av
Koncernens erbjudande i Mellanöstern
utgörs av högsäkerhetslösningar för yttre
områdesskydd. Denna försäljning hade en
mycket positiv utveckling under 2016. Även
försäljningen inom Säkerhetsskåp och valv
ökade något under året, framför allt inom
produktområdet säkerhetsskåp till banko-

mater. Försäljningen inom Elektronisk
säkerhet utvecklades svagare.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, ökade till 172 Mkr
(151) och rörelsemarginalen fortsatte att
stärkas och uppgick till 4,4 procent (3,9).
Det fortsatta arbetet med att reducera
kostnadsbasen och öka produktiviteten i
Europa bidrog positivt till den förbättrade
rörelsemarginalen.
Poster av engångskaraktär uppgick till
–59 Mkr (–67). De huvudsakliga aktiviteterna bakom dessa kostnader var främst
den förändring till en indirekt försäljningsmodell i Österrike, Ungern och Tjeckien som
slutfördes i tredje kvartalet, stängningen av
fabriken i Trier samt fortsatta förändringar
av struktur och ledning i Europa.

KUNDREFERENSER
BANK
Barclays, BNP, Danske Bank, Euronet,
Forex, ING, Nordea, SEB, Swedbank

OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA
BYGGNADER
Europeiska kommissionen, Hermès,
Honeywell, SAS, Siemens, Swedavia

DETALJHANDEL
Aldi, Auchan, BP, Carrefour, COOP,
Decathlon, ICA Sverige AB, LIDL,
Metro Group, Preem, Shell Oil, Spar,
Tokheim, Total

INDUSTRI- OCH HÖGRISKANLÄGGNINGAR
Besix, Bouygues, Nestlé

Svenska myndigheter | SVERIGE, Säkerhetsskåp och valv

INNOVATIVT SÄKERHETSSKÅP SKYDDAR
MOT DIGITALT SPIONAGE
För att bekämpa det växande hotet med
digitala intrång har Gunnebo utvecklat ett
serverskåp som erbjuder skydd mot fysiska
angrepp, signalavlyssning och elektromagnetiska pulser.
På grundval av de krav som specificerats
av Försvarets materielverk utsågs Gunnebo
2016 av Kammarkollegiet till leverantör av
detta toppmoderna serverskåp.
Kammarkollegiet arbetar på uppdrag
av regeringen och en av dess uppgifter är
att upprätta ramavtal med leverantörer.
Ramavtalen används sedan av en rad
svenska myndigheter vid upphandling.
Under 2016 säkrade till exempel
Gunnebo ordrar på serverskåpet värda 1,2
miljoner euro enbart från Försvarsmakten.
”Säkerhetsskåp som skyddar servrar
mot IT-brott och planerade angrepp är en
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nödvändighet i den digitala tidsåldern”,
säger Mark Brookes, Product Manager
för Säkerhetsskåp och valv på Gunnebo.
”Skickliga agenter kan nu stjäla information via en form av digitalt spionage som
kallas signalspaning. Det innebär att de
signaler som sänds ut av servrar och annan
elektronisk utrustning fångas upp och
informationen avkodas.”
Gunnebos nya sortiment av säkerhetsskåp hindrar hackare från att komma åt
dessa signaler och skyddar även servrar
från skador av elektromagnetiska pulser
(EMP). Elektromagnetiska pulser kan förekomma naturligt på grund av solstormar
eller magnetiska stormar, men de kan
också skapas av pulsgenererande vapen
eller en kärnvapenexplosion på hög höjd.
”Serverskåpet har etablerat sig i Sverige

under 2016 och det är rätt tidpunkt att
ta det till den internationella marknaden,
särskilt med tanke på hur det digitala spionaget och den digitala krigföringen utvecklas”, förklarar Mark Brookes. ”Det tycks för
närvarande inte finnas något annat säkerhetsskåp som liknar detta, så produkten
har en stor potential för Gunnebo.”

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

Vomar | NEDERLÄNDERNA, Sluten kontanthantering

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET OCH
EFFEKTIVARE KONTANTHANTERING
Den nederländska livsmedelskedjan Vomar
har 64 butiker i Nederländerna med sammanlagt över 750 000 kunder i veckan. 2015
började Vomar använda sig av Gunnebos
SafePay-system i flera av sina butiker.
SafePay är en helt sluten kontanthanteringslösning för säker och effektiv hantering
av kontanter från kassan till hämtningsplatsen. Den kombinerar betalstationer,
värdeväskor för back oﬃce och övervakningsprogramvara för att minska de totala
kostnaderna för kontanthantering inom
detaljhandeln.
I de första butiker där SafePay installerades kunde Vomar notera att säkerheten hade
ökat och att det inte längre förekom några
fel vid uppräkningen.
Tack vare det mervärde detta skapade för
Vomar beslutade företaget 2016 att öka sin
investering i SafePay och installera systemet
i alla sina butiker.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

”Tack vare effektiviteten vad gäller service
och underhåll av de befintliga installationerna kände vi oss trygga med att göra denna
stora nya investering”, förklarar Chris Jansen,
ICT Manager på Vomar. ”Vi hade redan
SafePay i 10 procent av våra butiker, och
Gunnebo har vunnit vårt förtroende med
tiden, vilket övertygade oss att installera
SafePay i alla våra butiker.”
Utbyggnaden omfattar installation av 300
kassabetalningsstationer och 50 deponeringsenheter för back oﬃce som alla övervakas från Gunnebos datacenter i Amsterdam
för att säkerställa maximal upptid.
”Centralt kan vi då bevaka våra kontantnivåer i realtid, vilket hjälper oss att kontinuerligt öka kontanthanteringens effektivitet
– och det var precis det vi ville uppnå, ”
tillägger Chris.

19

Gunnebo-koncernen

REGION ASIA-PACIFIC
Region Asia-Pacific består av sju säljbolag
och har därutöver representationskontor
och närvaro genom återförsäljare på många
andra marknader i Asien. Regionen står för 19
procent (18) av Koncernens omsättning.
De viktigaste kundsegmenten i regionen
är bank, industri- och högriskanläggningar
samt offentliga och kommersiella fastigheter.
Erbjudandet består av säkerhetslösningar
inom Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och
valv, större projekt inom Brandsäkerhet samt
projektledning, installation och service.

Gunnebos affär i region Asia-Paciﬁc
Traditionellt sett har försäljningen av Säkerhetsskåp och valv genom ett nätverk av återförsäljare till kundsegmentet bank utgjort
regionens största affär. Under de senaste
åren har regionens affärsmodell dock genomgått en successiv förändring där försäljningen
till kunder inom industri- och högriskanläggningar samt offentliga och kommersiella fastigheter har haft en god tillväxt. Dessa affärer
sker ofta direkt mot slutkund och utgörs av
en större projektaffär där Gunnebo tar helhetsansvaret för leveransen, från planering
till installation och service.
Utveckling av affären sker i samarbete
mellan produktområden och säljregioner. En
viktig del av Koncernens strategiska agenda i
regionen är att fortsätta växa affären utanför
kundsegmentet bank. Här utgör större projektaffärer inom brandsäkerhet till kundsegmenten offentliga och kommersiella byggnader samt industri- och högriskanläggningar en
viktig tillväxtmotor. En annan viktig strategi
för att utveckla affären är att kontinuerligt
utvärdera och utöka nätverket av distributörer
på såväl marknader med egen närvaro som
de utan egen representation. Under 2016 har
Gunnebo lanserat ett program för återförsäljare i regionen som syftar till att ge mer marknadsaktiviteter och en ökad försäljning.

Den del av affären som utvecklats bäst under året är Tillträdeskontroll. Det är framför
allt affären med tunnelbanelinjer i Kina och
kunder inom Industri- och högriskanläggningar i Sydkorea som drivit på utvecklingen.
Koncernen har också sett ett genombrott av
försäljningen av automatiserade bankfack,
SafeStore Auto i både Indien och Australien.
Under året har Gunnebo även fortsatt att
introducera lösningar för Kontanthantering
på flera marknader i regionen. Då flertalet
marknader i regionen är relativt omogna för
den här typen av lösningar förväntas det
ta ytterligare några år innan affären får ett
riktigt fäste i regionen.

Under 2016 har
rörelsemarginalen
stärkts genom en
bra försäljningsmix och ökad
produktivitet.

Marknadstrender
Tillväxten på säkerhetsmarknaden i region
Asia-Pacific har ökat snabbare än det globala
genomsnittet under de senaste två decennierna. Under 2016 har Koncernen dock
upplevt en negativ marknadstillväxt på flera
viktiga marknader. De trender som påverkat
Gunnebos affär mest är utvecklingen i Indien
med underfinansierade statliga banker och
stora förändringar i penningpolitiken under
slutet av året.
Kina är fortsatt en av världens största och
snabbast växande säkerhetsmarknader. Den
kinesiska regeringen investerar stora summor
i infrastrukturprojekt och program för offentlig säkerhet. Parallellt ökar urbaniseringen,
vilket gör att flygplatser och kollektivtrafik
hamnar i fokus för storskaliga installationer
av säkerhetsutrustning som Elektronisk
säkerhet och Tillträdeskontroll.
Utvecklingen på marknaderna i Sydostasien drivs främst av urbanisering, ökat välstånd samt statliga infrastruktursatsningar.
Den årliga tillväxten av den del av marknaden där Gunnebo är närvarande uppskattas
till 5–7 procent.

Sacha de La Noë, SVP Region Asia-Paciﬁc

12,2%
Rörelsemarginal exklusive poster
av engångskaraktär

Region Asia-Pacific
Mkr

2016

2015

Nettoomsättning

1 129

1 085

5

–8

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär

138

115

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

12,2

10,6

Organisk tillväxt, %

Poster av engångskaraktär
Rörelseresultat
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–5

–7

133

108
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Resultat 2016
Under året har flera för Gunnebo viktiga
länder i regionen haft en allmänt svag
makroekonomisk marknadsutveckling.
På den indiska marknaden har de statligt
ägda indiska bankerna haft problem med
underfinansiering och demonetariseringsprogrammet som lanserades under hösten
vilket medfört att marknadssegment bank
ytterligare försvagats. Regionen påverkades
även av en avvaktande ekonomisk utveckling i Sydkorea.
Trots det makroekonomiska läget har
Gunnebos affär i Asia-Pacific vuxit. Nettoomsättningen ökade under året till
1 129 Mkr (1 085), organiskt ökade den med
5 procent. Tillväxten är främst hänförlig
till den verksamhet inom brandsäkerhet
som Koncernen har i regionen. Under året
utvecklades försäljningen av både brandskyddsprodukter och -projekt väl på marknaderna i Indien och Indonesien.

Sett per produktområde hade försäljningen
inom Säkerhetsskåp och valv en positiv
utveckling, framför allt inom produktsegmentet säkerhetsskåp till bankomater i
Indien. Försäljningen inom Tillträdeskontroll
var på samma nivå som föregående år. Både
Elektronisk säkerhet och Kontanthantering
hade en svagare försäljningsutveckling
under året.
Sammanfattningsvis utvecklades försäljningen i Indonesien, Singapore, Indien och
Kina väl under året medan försäljningen i
Sydkorea, Malaysia och Australien utvecklades svagare.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, ökade till 138 Mkr (115)
vilket ger en rörelsemarginal på 12,2 procent
(10,6). Poster av engångskaraktär uppgick till
–5 Mkr (–7). Det förbättrade rörelseresultatet förklaras av en stark försäljning i kombination med en god kostnadskontroll.

KUNDREFERENSER
BANK
Bank of China, China Construction Bank
(Kina), Axis Bank, Canara Bank, Fidelity
Investments, HDFC Bank, IDBI Bank, State
Bank of India, ICICI Bank (Indien), Bank Rakyat
Indonesia, BCA (Indonesien)

OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA
BYGGNADER
E2 Power Sdn Bhd, G7 Safety Lockers,
Measat Network Broadcasting Systems,
Taylor’s University (Malaysia), Honeywell,
Hyundai Information Technology, Samsung
S1, SK C& C (Sydkorea), Shenzhen Pingan
Plaza, Microsoft Suzhou, Swire Group (Kina)

DETALJHANDEL
Reliance Retail (Indien), Coles,
Woolworths, Hungry Jacks, Z Energy
(Australien/Nya Zeeland), Richemont

KOLLEKTIVTRAFIK
Beĳing Metro, Guangzhou Metro,
Wuhan Metro, Shanghai Hongqiao Airport,
Hangzhou Airport (Kina), AREX Metro
(Sydkorea)

INDUSTRI- OCH HÖGRISKANLÄGGNINGAR
OKI Pulp & Paper, Cargill, Doosan Heavy
Industry, Jotun (Indonesien) Nuclear Security
Center of Excellence Beĳing (Kina)

VIKTIGA HÄNDELSER 2016

De kinesiska tunnelbanelinjerna Shijiazhuang
Linje 1 och Nanjing Metro S3 lägger order på
en lösning för tillträdeskontroll från Gunnebo

Kinesiska kärnteknikanläggningen
Fuqing väljer lösning från Gunnebo
för att kontrollera flödet av personer till och från anläggningen

En europeisk ambassad i Indien
uppgraderar säkerheten och installerar tillträdeskontroll, högsäkerhetsdörrar och säkerhetsfönster

Turistanläggning i Filippinerna investerar i säkerhetsskåp och bankfack från
Gunnebo för att erbjuda sina besökare
säker förvaring av sina värdesaker
Gunnebo mottar en första order i
Australien på automatiserade bankfack, SafeStore Auto, från ett privat
företag inom säker förvaring

Gunnebo tar en order inom
tillträdeskontroll för installation vid
en kontorsbyggnad i Melbourne
GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
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OKI Pulp & Paper | INDONESIEN, Brandsäkerhet

ERFARENHET OCH KOMPETENS
NYCKLAR TILL FRAMGÅNG
2016 startade OKI Pulp & Paper Mills, en
del av Asia Pulp & Paper Group (APP), produktion vid en ny fabrik på södra Sumatra
i Indonesien. Pappersbruket är en del av en
utbyggnadsplan som kommer att öka APP:s
produktion med uppskattningsvis 2,8 miljoner ton papper per år.
2015 ombads Gunnebo att leverera
kompletta brandskyddssystem till den nya
fabriken. Brandskydd är en del av Koncernens
kärnerbjudande i Indonesien och det var
Gunnebos erfarenhet inom detta område
som tilltalade kunden.
”Vi valde Gunnebo på grund av deras
starka rykte i Indonesien vad gäller brandskydd och säkerhetslösningar”, säger en
representant från OKI. ”Det var också en
stor fördel för oss att kunna få detta som en
paketlösning från en och samma leverantör.
Det innebar att vi inte behövde involvera
flera olika leverantörer och underleverantörer för våra brandskyddslösningar.”

Den valda lösningen omfattade brandpostsystem, sprinklers, vattenstrålar, brandpumpar och brandlarm, både utom- och
inomhus. Huvuddelen av detta storskaliga
integrerade brandsäkerhetssystem installerades under 2016 och Gunnebo tog hand
om hela projektet från utformning till installation.
Utmaningen utgjordes inte bara av installationens omfattning utan även av pappersbrukets läge då det endast kan nås genom
en två timmars båttur från södra Sumatras
huvudstad Palembang.
”Trots problem orsakade av naturkatastrofer och förseningar såg Gunnebo till att
kommunikationen alltid var tydlig så att
alla delar av projektet förblev samordnade
och under kontroll, vilket innebar minimal
påverkan på den planerade kostnaden och
resursfördelningen”, säger en representant
från OKI.

Gunnebos Vd Henrik Lange besöker OKI Pulp & Paper tillsammans med delar av ledningen för Asia-Pacific.
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REGION AMERICAS
I region Americas har Gunnebo organiserat
sig i de fyra säljbolagen i Kanada, USA, Mexiko
och Brasilien. Därutöver finns Koncernen
närvarande på de flesta marknader i Latinamerika genom ett nätverk av återförsäljare.
Regionen står för 17 procent (18) av Koncernens omsättning.
De viktigaste kundsegmenten är bank,
detaljhandel, offentliga och kommersiella
byggnader samt myndigheter. Erbjudandet
till dessa kunder består av säkerhetslösningar
inom Kontanthantering, Tillträdeskontroll,
Säkerhetsskåp och valv och Elektronisk säkerhet med tillhörande mjukvaror och service.

Gunnebos affär i Americas
Koncernens affärsmodell i region Americas är
anpassad efter förutsättningarna på de fyra
huvudmarknaderna USA, Brasilien, Mexiko
och Kanada. Det innebär att verksamheten
ser olika ut i de olika länderna och är optimerad för att på bästa sätt skapa värde för Koncernens kunder och möta upp till deras behov.
På den nordamerikanska marknaden är
Gunnebo känt som en tillverkare under varumärket Hamilton. Här görs affären primärt
genom ett väl utbyggt nätverk av återförsäljare
och distributörer. Utöver det har Koncernen
ett program för nyckelkunder som säkerställer
en stark och värdeskapande relation mellan
Gunnebo, återförsäljaren och slutkunden.
Kunderna återfinns traditionellt inom banksektorn och den publika administrationen.
En växande kundgrupp är detaljhandel och
kommersiella fastigheter.
Affären på den nordamerikanska marknaden utvecklas mot att förse kunder med
smarta säkerhetslösningar som hjälper dem i
transformationen från fysisk säkerhet till mer
intelligenta säkerhetslösningar som är ihopkopplade och uppkopplade.

I Mexiko utgörs Koncernens verksamhet av
installation och service av elektroniska säkerhetslösningar till samtliga kontor för flera av
landets större banker. Här utvecklas affären
genom att bredda kundbasen, samt successivt lansera valda delar av Koncernens globala
erbjudande.
I Brasilien är Gunnebo känt som en leverantör av helhetslösningar som ökar säkerheten
och minskar svinn och stölder i butiksmiljöer.
Under de senaste åren har det brasilianska säljbolaget framgångsrikt breddat sitt
erbjudande från att främst fokusera på
elektroniska varularm till att idag ha ett komplett erbjudande inom Elektronisk säkerhet,
Kontanthantering och Tillträdeskontroll med
tillhörande mjukvara vilket ger slutkunden
möjlighet att analysera konsumentdata.

Under året har
vi stärkt vår lönsamhet genom
att jobba med en
god kostnadskontroll och s tändiga
förbättringar av
vår produktivitet.

Marknadstrender
Efterfrågan på säkerhetsutrustning i Nordamerika drivs till stor del av företagets strategier att gå från fysiska säkerhetslösningar
till fysiska säkerhetslösningar med inbyggd
teknologi och möjlighet till uppkoppling.
Därutöver drivs den av en allmänt ökad nivå
av säkerhetsmedvetenhet.
I Latinamerika drivs utvecklingen på säker
hetsmarknaden framför allt av en ökande
säkerhetsmedvetenhet och fortsatta investeringar av multinationella och regionala företag som etablerar sig i regionen.
Den årliga tillväxten av den del av marknaden där Gunnebo är närvarande uppskattas
till 2–4 procent.

Daniel Schroeder, SVP Region Americas

12,2%
Rörelsemarginal exklusive poster
av engångskaraktär

Region Americas
Mkr

2016

2015

Nettoomsättning

1 052

1 107

–2

8

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär

128

131

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

12,2

11,8

Organisk tillväxt, %

Poster av engångskaraktär
Rörelseresultat
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–8

–3

120

128
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Resultat 2016
Nettoomsättningen i region Americas uppgick till 1 052 Mkr (1 107). Organiskt minskade den med 2 procent.
Försäljningen i USA och Brasilien utvecklades positivt medan Kanada och Mexiko
hade en lägre försäljning än föregående år.
Sett per produktområde utvecklades försäljningen inom Säkerhetsskåp och valv positivt under året med en ökad försäljning till
banker i USA och Kanada. Även försäljningen
av lösningar inom Kontanthantering ökade,

främst genom installationer av rörpostsystem i USA. Produktområdet Tillträdeskontroll hade en försäljning i nivå med
föregående år medan Elektronisk säkerhet
såg en svagare utveckling för helåret men
avslutade med ett starkt fjärde kvartal.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, uppgick till 128 Mkr (131)
och rörelsemarginalen blev 12,2 procent
(11,8). Poster av engångskaraktär uppgick till
–8 Mkr (–3).

KUNDREFERENSER
BANK
Banco Actinver, Banorte (Mexiko),
BBVA Bancomer (Kanada, Mexiko,
USA), Banc Sabadell, FifthThird Bank (USA),
CIBC (USA och Kanada), Citibank (Latinamerika), HSBC (Brasilien, Kanada, Mexiko,
USA), ITAU (Brasilien), RBC (Kanada och USA),
Santander (Mexiko, USA), Wells Fargo (USA
och Latinamerika)

DETALJHANDEL
C&A, Carrefour, Cencosud, FNAC, Raia
Drogasil, Riachuelo, TIM, Walmart
(Brasilien), McDonalds, Súper City (Mexiko),
Autozone (Brasilien och Mexiko), Telus, Wow
Mobile, Target, The Body Shop (Kanada)

VIKTIGA HÄNDELSER 

Kanadensiska butikskedjan Calgary
Coop investerar i lösning för kontanthantering. Detta är Gunnebos
första order inom automatiserad
kontanthantering i Kanada

Första ordern inom Kontanthantering mottas i Mexiko
från detaljhandelskedjan
Grupo Commercial Control

En stor amerikansk bank
beställer installationer av
rörpostsystem från Gunnebo
till 184 kontor i USA

Amerikanska flottan vänder sig till
Gunnebo (Hamilton) för leverans av
containrar med förstärkt säkerhet

Det brasilianska mobilföretaget TIM
utrustar alla 400 butiker med stöldskydd för visningsprodukter
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Magazine Luiza | BRASILIEN, Detaljhandelssäkerhet

STÖLDSKYDDSLÖSNING STÖDER
DETALJHANDELSKEDJAS AFFÄRSSTRATEGI
Varuhuskedjan Magazine Luiza är ett av
Brasiliens största detaljhandelsföretag
med totalt 740 butiker och 9 distributionscenter spridda över 16 delstater.
Trots den ekonomiska nedgången i den
brasilianska ekonomin under de senaste
åren var Magazine Luiza fast beslutna
att hitta tillväxtmöjligheter och antog
en strategi för att kartlägga hur många
marknadsandelar de skulle kunna vinna per
butik, region och produktkategori.
En grundläggande faktor för att kunna
uppnå detta var stöldskydd i fysiska butiker, särskilt för värdefulla varor som mobiltelefoner och surfplattor.
I slutet av 2016 hade Magazine Luiza installerat Gunnebos stöldskydd för elektronikvaror i 240 av sina 740 butiker. Det var
ett samarbete som inleddes under andra
halvan av 2015 och resultaten visade sig

nästan omedelbart. En förbättring på 5,5
procent av resultatet i de fysiska butikerna
under första halvan av 2016 – den första
tillväxten sedan början av den ekonomiska
krisen – tillskrevs de mest lönsamma produktkategorierna telefoni och teknik.
Enligt Sandra Costa, inköpare på Magazine Luiza, har detta lett till att allt fler av
företagets butiker kommer att få stöldskydd för elektronikvaror under de kommande månaderna.
”I slutet av 2017 kommer ännu fler av
våra butiker använda Gunnebos stöldskydd. Produkten har redan analyserats
och testats noggrant så att den uppfyller
våra interna kriterier”, förklarar hon.
”Vi har samarbetat för att utveckla praktiska metoder för leverans och installation
för att garantera bästa möjliga service och
betydande förbättringar i köpupplevelsen

för kunderna i våra butiker”, säger Sandra.
En av dessa förbättringar är att alla smarta
enheter kan hållas laddade så att de alltid
är redo att testas av kunderna, samt möjligheten att larma produkterna var och en
för sig, vilket minskar underhållskostnaderna och inte begränsar hur mobiler och
surfplattor kan visas upp för kunderna.
”Det är tydligt att de stöldskyddsåtgärder som har utvecklats i samarbete med
Gunnebo har bidragit till hållbarheten i
våra finansiella resultat”, avslutar Sandra.
”Vi har sett en betydande minskning av antalet stölder, vilket har genererat mer vinst
och gör det möjligt för oss att fortsätta
att använda Gunnebos lösningar och även
använda dem i andra sektorer. Till exempel
överväger vi nu att genomföra tester för
att se om vi kan använda stöldskydden för
att skydda hygienartiklar i våra butiker.”

Sandra Costa, inköpare på Magazine Luiza.
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Strategi för lönsam tillväxt
När Henrik Lange tillträdde som Gunnebos Vd och Koncernchef sommaren 2015
sammanfattade han sitt mål för Koncernen med två ord: lönsam tillväxt.
När Gunnebos strategiska mål hade fastställts påbörjade Koncern
ledningen en analys av vad som tidigare förhindrat lönsam tillväxt
samt vilka förändringar som behövdes för att undanröja dessa hinder
för framtiden.
Resultatet blev "Strategi för lönsam tillväxt 2016–2020", tillsam
mans med en plan för hur strategin ska omsättas i praktiken.
I februari 2016 började strategin kommuniceras internt i Koncernen
då 80 av Gunnebos högsta chefer samlades vid en konferens i Paris.
Samtliga konferensdeltagare fick därefter uppdraget att säkerställa
att strategin kommunicerades till alla medarbetare i sina respektive
organisationer. I mars presenterades strategin även externt under
Koncernens kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Aktieägare

Material från kapitalmarknadsdagen 2016 finns på
www.gunnebogroup.com.

Att bygga broar mellan Koncernens olika delar och implementera ett
gemensamt arbetssätt skapar effektiva samarbeten mellan olika delar
av verksamheten. Detta bidrar till en hållbar lönsam tillväxt.

DEN STRATEGISKA PLANEN
Från och med första kvartalet 2016 är den strategiska planen ett cen
tralt verktyg i Koncernens styrmodell. Den används för att definiera
prioriteringar, aktiviteter, nyckeltal och tidplaner samt säkerställer
samordning av organisationen genom kvartalsvisa b
 usiness boards.
Den strategiska planen är utformad som ett balanserat styrkort och
definierar Koncernens strategiska prioriteringar i de fyra dimensio
nerna Aktieägare, Kunder, Processer och Medarbetare.
Varje dimension är kopplad till en eller flera strategiska aktiviteter
som syftar till att skapa maximalt med värde och att bidra till att de
övergripande strategiska målen nås.

Öka medarbetarnas engagemang
och prestation genom att förbättra
talangutvecklingsprogram, främja
tvärfunktionell dialog och bygga en
gemensam företagskultur.

Optimera effektiviteten genom att
öka produktiviteten, förbättra rörelsekapitalets effektivitet, utveckla
IT-kapabiliteten och skapa en
slimmad försörjningskedja.

När Koncernen uppnår sina mål inom dimensionerna Medarbetare,
Processer och Kunder kommer den att leverera en hållbar lön
sam tillväxt. Genom att vidareutveckla Koncernens medarbetare,
säkerställa effektiva processer samt att alltid sätta kundens behov
främst kommer Gunnebo att skapa värde för sina Aktieägare.

Kunder
För att öka kundnöjdheten fokuserar Gunnebo på att Koncernen
utvecklar ett erbjudande som möter marknadens krav samt genom en
effektiv serviceleverans.

Processer

Medarbetare
Alla Koncernens medarbetare ansvarar tillsammans för att strategin
blir genomförd. Därför är det viktigt att definiera prioriteringar för
varje enskild individ. Prioriteringarna sätts och följs upp genom indivi
duella utvecklingsplaner, strukturerade återkopplingar från närmaste
chef samt genom Koncernens "Grundstenar för prestation". Tillsam
mans utgör dessa en stabil grund för en gemensam kultur och tillväxt
av verksamheten.

MEDARBETARE
AKTIEÄGARE
LÖNSAM
TILLVÄXT

PROCESSER
KUNDER
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Uppfylla de finansiella målen
och öka den lönsamma
tillväxten för att skapa värde
för bolagets aktieägare.

Skapa mervärde för kunderna genom
att utveckla produktområdena, utöka
sammankopplingen av produkter och
programvara, stärka organisationen
runt nyckelkunder och optimera
serviceleveransen.
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Aktieägare
Som en del av strategin för lönsam tillväxt strävar Gunnebo efter
att skapa värde för Koncernens aktieägare genom att uppfylla sina
affärsmål. Alla aktiviteter kopplade till den strategiska planen syftar
till att realisera Koncernens potential att leverera finansiella resultat.

Uppfylla de finansiella målen
och öka den lönsamma tillväxten
för att skapa värde för bolagets
aktieägare.

STARKA KUNDRELATIONER

Gunnebo AB har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1993.
Gunneboaktien (GUNN) är noterad på NASDAQ Stockholm på Mid
Cap-listan och listan för sektorn Industrivaror och industritjänster.
Långvariga kundrelationer, global räckvidd och en unik kompetensbas är några av de sju viktigaste skälen att investera i Gunnebo:

Gunnebos närvaro på några av dess marknader sträcker sig över
100 år tillbaka i tiden. Under åren har Koncernen etablerat starka,
långvariga kundrelationer. Dessa relationer utgör grunden för
Gunnebos verksamhet.

EN VISION OM ATT SKAPA EN SÄKRARE FRAMTID

ENGAGERADE OCH ERFARNA MEDARBETARE

Gunnebo och de verksamheter Koncernen har förvärvat genom åren
har alla haft säkerhet som en gemensam nämnare. Koncernens vision
är att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att
uppnå denna vision erbjuder Gunnebo lösningar som skapar säkrare
miljöer för Koncernens kunder, vilket i sin tur skyddar deras kunder,
medarbetare, affärspartner och tillgångar. En investering i Gunnebo
innebär att tro på en säkrare framtid.

Många av Koncernens medarbetare har varit i säkerhetsbranschen i
över tio och flera av dem i mer än 30 år. Detta innebär att Gunnebos
medarbetare har lång erfarenhet och stor kunskap om säkerhetsfrågor
och kundernas behov.

HISTORIA SOM BYGGER PÅ FÖRVÄRV
Genom sin historia av förvärv har Gunnebo skapat en unik portfölj av
produkter, tjänster och programvara. I takt med att kundernas
efterfrågan av integration mellan säkerhetsprodukter och system ökar
innebär denna portfölj intressanta möjligheter att skapa framtida
erbjudanden.

MARKNADSNÄRVARO
Koncernen har en stark global geografisk närvaro med sina 28 säljbolag och representation på ytterligare 100 marknader via samarbetspartner. Denna spridning gör också Koncernen mindre sårbar för
regional och lokal ekonomisk instabilitet.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Genom att utveckla och främja en organisation som alltid strävar
efter att hitta den effektivaste lösningen säkerställs optimering av
kostnaden för att driva affären.

EN STABIL UTDELNING
Gunnebo strävar efter att skapa värde
åt aktieägarna genom att ständigt
fokusera på att förbättra sitt
finansiella resultat. En viktig
värdeskapande faktor är Koncernens utdelningspolicy. Enligt
denna skall den långsiktiga
utdelningen uppgå till 30–40
procent av årets resultat.

Henrik Lange, Vd och Koncernchef

VI MÅSTE FÖRÄNDRAS
För mig är det mycket tydligt att Gunnebo är en verksamhet
med stor potential. Många av de förutsättningar som är svåra att
uppnå på kort sikt är redan en del av företagets DNA, såsom djup
kunskap om våra kunders verksamheter, långsiktiga kundrelationer
samt passionerade och engagerade medarbetare. För att realisera
vår potential att leverera finansiella resultat måste vi dock förändras.
Inte helt och hållet, men vi behöver göra saker på ett nytt sätt.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

27

STRATEGISK PLAN
Strategi

Kunder
Nöjda kunder ser Gunnebo som en värdefull affärspartner, v ilket bidrar
till att uppfylla Koncernens finansiella mål och skapa värde för aktieägarna. Behoven hos Koncernens kunder ger också värdefull input till
prioriteringen av aktiviteter i den strategiska planens dimensioner
Processer och Medarbetare.

Gunnebos målsättning är att skapa värde för sina kunder genom att
hjälpa dem att skapa säkra arbetsplatser för sina medarbetare, kunder
och samarbetspartner, samt genom att förbättra lönsamheten i deras
verksamheter genom effektivare processer.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR
Den strategiska planen stöder detta mål genom att fokusera på de
fyra aktiviteterna: växa produktområdena, utveckla programvara för
lösningar, stärka nyckelkunderbjudandet samt att öka effektiviteten i
serviceleveransen.

Växa produktområdena
Gunnebos kunderbjudande kretsar kring produkter, programvara och
tjänster från de fyra produktområdena Kontanthantering, Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv samt Elektronisk säkerhet.

Skapa mervärde för kunderna
genom att utveckla produkt
områdena, utöka sammankopp
lingen av produkter och pro
gramvara, stärka organisationen
runt nyckelkunder och optimera
serviceleveransen.

Varje produktområde ansvarar för att fastställa en strategisk plan
för produktutveckling och för att fatta strategiska beslut som driver
Koncernens strategi för lönsam tillväxt.
När det gäller utvecklingen av nya produkter lyssnar Gunnebo till
marknadens behov för att säkerställa att Koncernens erbjudande genererar så mycket värde som möjligt för kunderna. Även om produktområdena leder denna process genomförs all produktutveckling i nära
samarbete med slutkunden och Koncernens säljorganisation.
Under 2016 har Koncernen förenklat delar av sin interna struktur.
Organisationen för Operations upplöstes och ansvaret för tillverkning och FoU övertogs av respektive produktområde. Syftet med
denna förändring var att påskynda utvecklingen av nya produkter och
säkerställa kortare ledtider. Förändringen säkerställer också tydliga
ansvarsområden, gör organisationen mindre komplex och är en förutsättning för att öka tillväxten inom de olika produktområdena.

KUNDSEGMENT
Gunnebo-koncernen betjänar kunder på över 100 marknader runt
om i världen via sina 28 säljbolag och nätverk av distributörer.
Erbjudandet är fokuserat på att leverera säkerhetslösningar och skapa
värde för företag inom följande områden: bank, detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader samt industri- och
högriskanläggningar.

BANK
Lösningar för säker och effektiv kontanthantering,
förvaring av värdesaker samt tillträdeskontroll.

DETALJHANDEL
Lösningar för säker och effektiv kontanthantering, egendomsskydd, elektroniska varularm, elektronisk säkerhet,
förvaring av värdesaker samt tillträdeskontroll.
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KOLLEKTIVTRAFIK
Lösningar för kontroll av passagerarflöden och biljetthantering i kollektivtrafiksystem. För flygplatser tillhandahåller Gunnebo säkerhetslösningar för ombordstigning,
immigrationskontroll och envägskontroll.

OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA BYGGNADER
Lösningar för passagekontroll samt lösningar för förvaring
av värdesaker. På vissa marknader i Asien även brandskydd.

INDUSTRI- OCH HÖGRISKANLÄGGNINGAR
Lösningar för passagekontroll samt lösningar för förvaring
av värdesaker. På vissa marknader i Asien även brandskydd.
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Åtgärder inom varje produktområde

Tillträdeskontroll

Säkerhetsmarknaden ser olika ut på olika marknader vad gäller mognad, kundkrav och geografisk spridning. Mot bakgrund av detta har
varje produktområde fastställt strategiska prioriteringar och aktivitetsplaner för att skapa lönsam tillväxt och värde för kunden.

Gunnebos lösningar för tillträdeskontroll säljs ofta via systemintegratörer eller distributörer. För att säkerställa tillväxt har därför den
geografiska närvaron setts över och en agenda för att identifiera och
utse nya affärspartner har fastställts.

Kontanthantering
Eftersom den globala marknaden för kontanthanteringslösningar kan se
ut på många olika sätt har Koncernen fokuserat på att säkerställa att rätt
erbjudande finns på varje lokal marknad. Gunnebo har även identifierat
ett lämpligt sätt att ta sig in på de olika marknaderna, för full system
integration med banker, värdetransportföretag och slutkunder.

"Urbaniseringen
driver tillväxten"
SVP Entrance Security,
Robert Hermans

"Vi gör en e
 ffektivare
kontantprocess möjlig"
SVP Business Development,
Tomas Wängberg
Varför brinner du för
Kontanthantering?
De lösningar vi tillhandahåller gör det
möjligt för våra kunder och samarbetspartner att göra kontantprocessen mer effektiv, säker och transparent. Detta ger i sin tur mervärde till
deras verksamhet genom förbättrad
produktivitet.
Hur kommer den strategiska planen
för Kontanthantering att generera
mervärde för slutkunden?
Den strategiska planen säkerställer att vi
tillhandahåller robust hårdvara med hög
tillförlitlighet tillsammans med optimerad programvara som gör att alla inblandade parter i kontantcykeln kan koppla
upp sig mot varandra, vilket resulterar i
en effektiv kontantprocess.
Vilken är den största möjligheten för
tillväxt inom Kontanthantering?
Globalt sett är marknadspenetrationen vad gäller kontanthanteringslösningar fortfarande mycket låg. Därför är den
outnyttjade marknadspotentialen enorm. För Gunnebo är därför den viktigaste frågan vilka marknader vi ska fokusera på.
Vilka är de största utmaningarna för att lyckas med det?
För att lyckas måste vi ha alla bitar som möjliggör en optimerad
kontantcykel på plats, inklusive rätt samarbetspartners och
slutkunder som är villiga att arbeta på ett nytt sätt.
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Varför brinner du för
Tillträdeskontroll?
Av många olika anledningar! Först av
allt befinner vi oss i en växande del av
marknaden där en ökad urbanisering i
hela världen ställer krav på utbyggnad
av infrastruktur såsom tunnelbana och
flygplatser. Jag gillar också att våra
lösningar är synliga i det offentliga
rummet och många gånger på riktigt
kända platser såsom den högsta
byggnaden i Europa och den högsta
byggnaden i världen, och dessutom i
tunnelbanor och på flygplatser där vi
ser dem dagligen.
Vad krävs för att vara med och ta del av denna tillväxt?
Vi behöver vara mycket nära våra kunder och ha ett attraktivt
och konkurrenskraftigt erbjudande för de olika marknads
segmenten.
På vilket sätt kommer den strategiska planen för Tillträdeskontroll att generera mervärde för slutkunden?
Vi strävar efter en utveckling av produkter och lösningar som
är mycket mer driven av marknadssegment. På så sätt kan vi få
slutanvändarna att känna att vi har något som är skräddarsytt
för deras specifika behov. Vi kommer att fortsätta förbättra den
grundläggande prestandan hos våra produkter och lösningar,
och paketera den information som finns i grinden till något som
slutanvändaren kan använda för att stödja sina egna processer
såsom statistik över bedrägerier, kapacitet, bemanning etc.
Vilka är de största utmaningarna när det gäller att öka försäljningen inom Tillträdeskontroll?
Att ha folk på plats som förstår verksamheten och intressenterna i säljprocessen, att ligga i framkant vad gäller innovation, förbättra produktiviteten och hålla nere kostnaderna för
att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och lönsamma även
när marknadstrycket ökar.
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Säkerhetsskåp och valv
Gunnebos varumärken inom produktområdet Säkerhetsskåp och valv
är några av de äldsta och globalt mest kända inom sitt område och
därför en viktig tillgång. Under 2016 låg en hel del fokus på att aktivera dessa varumärken för att garantera maximalt värdeskapande för
slutkunderna och Koncernens aktieägare.

"Ett produktområde
som präglas av
passion,
kompetens och
traditioner"
SVP Safes & Vaults,
Rolf Kjällgren
Varför brinner du för Säkerhetsskåp
och valv?
Detta är Gunnebos största och mest
globalt spridda produktområde där vi
också har en lång och stolt tradition
sedan århundraden tillbaka med omfattande kompetens. Jag är stolt över att
få vara med och förvalta detta arv.
Var ser du den största tillväxt
potentialen för Säkerhetsskåp och valv?
Marknaden för Säkerhetsskåp och valv
växer med cirka 5 procent per år. Den huvudsakliga tillväxten sker i mellansegmentet och de nedre segmenten och även på området skåp till uttagsautomater.
Gunnebo har några av världens mest välkända varumärken
för säkerhetsskåp och valv i sin produktportfölj. På vilket sätt
kan Gunnebo dra mer nytta av dessa varumärken?
Våra starka varumärken är viktiga tillgångar och konkurrensfördelar för oss. Vi ökar våra ansträngningar att tydliggöra de
värderingar och egenskaper som är förknippade med varumärkena för att stärka vårt erbjudande. Detta görs gemensamt på global nivå men det anpassas också för att kunna
användas på lokala marknader.
Vilken är den största utmaningen när det gäller att lyckas
med affären inom Säkerhetsskåp och valv framöver?
Marknaden förändras och vi måste anpassa oss till den förändrade miljön. Vi måste skydda affärerna i befintliga kärnsegment
som bank. Samtidigt behöver vi också växa mer inom andra
kundsegment som exempelvis detaljhandel och uttagsautomater. Det innebär att vi måste öka innovationen och antalet
distributörer samt dra mer nytta av våra varumärken. Konkurrensen ökar och då måste vi öka vår produktivitet.
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En viktig åtgärd under 2016 har varit att positionera och differentiera
de olika varumärkena i förhållande till varandra, samt att ständigt
förnya produktsortimentet i nära samarbete med säljbolagen och
slutkunderna.
Vägen till marknaden för produkterna inom detta område är en
blandning av direktförsäljning genom Koncernens säljbolag och försäljning via distributörer. En viktig faktor för kunderna inom detta
produktområde är tillgänglighet. För att generera maximal kundnytta
är det därför viktigt för Koncernen att se över och öka antalet distributörer som representerar ett eller flera av Koncernens varumärken.
Under 2016 tilldelade Koncernen därför särskilda resurser till detta
initiativ med positiva resultat.

Elektronisk säkerhet
Gunnebos verksamhet inom produktområdet Elektronisk säkerhet
har traditionellt varit stark i Frankrike och Sydeuropa. Om man ser till
behoven hos Koncernens kunder ur ett globalt perspektiv är det tydligt att integration av elektronisk säkerhet är en förutsättning för att
maximera värdeskapandet och kunna leverera integrerade säkerhetslösningar. Historiskt sett har Koncernen köpt in dessa lösningar från
tredje part på många marknader.
För att öka Koncernens tillväxt och dra nytta av den interna expertisen är strategin att lyfta över Gunnebos erbjudande inom elektronisk
säkerhet till en plattform som är redo att integreras i lösningar var
som helst i världen.
Därutöver har Koncernen uppgraderat sin lösning för passagekontroll genom att integrera en säker applikationsmodul för bättre hantering av säkerhetsnivåer på högriskanläggningar.

Smart säkerhet
Som för många andra verksamheter har även Gunnebos kunder börjat
överväga hur en ökad anslutningsbarhet kan ge mervärde åt deras
verksamhet. Mervärde kan innebära många olika saker, och kundernas
förväntningar omfattar smidigare integration av flera system, effektivare administration, förbättrad produktivitet, ökad säkerhet, möjligheten att analysera stora datavolymer, förbättrad lönsamhet och
prestanda samt ökad kundtillfredsställelse.
2016 lanserade Gunnebo två viktiga initiativ som syftar till att uppfylla dessa förväntningar. Det första initiativet är att skapa en gemensam metodik och ett gemensamt gränssnitt för all programvara som
utvecklas inom Koncernens produktområden.
Gunnebo har byggt upp en stark kunskapsbas inom mjukvaru
utveckling under åren eftersom många av Koncernens produkter och
lösningar är integrerade i dess egna programvaruplattformar. Under
året kom alla medarbetare som arbetar med mjukvaruutveckling överens om ett standardiserat arbetssätt. Detta kommer att möjliggöra en
smidig integration av mjukvara från de olika produktområdena samt
från tredje part.
Det andra initiativet kallas Gunnebo Business Solutions. Under
detta paraply kommer Gunnebo att utveckla anslutna plattformar
som kunderna kan använda för att övervaka och få tillgång till information om både deras säkerhets- och affärssystem.
Inledningsvis kommer detta initiativ att fokusera på detaljhandeln. Detaljhandeln digitaliseras snabbare än de flesta branscher och
butiksägare hoppas att olika sorters programvara ska kunna förbättra resultatet och optimera processerna. Den stora mångfalden
av programvarusystem gör verksamheten mer komplex: värdefulla
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data är antingen dolda eller vanligtvis endast tillgängliga via datorn
på kontoret.
För att åtgärda detta arbetar Gunnebo med en utvecklingsprojekt
för en lösning som förenklar säkerheten och gör butiksdriften mer
effektiv genom att ansluta detaljhandelssystem till en enda plattform
som är tillgänglig överallt i butiken. Lösningen, som heter Gunnebo
Retail Solution, skickar realtidsinformation från integrerade system till
butiksgolvet och filtrerar fram relevanta data som till exempel kan hjälpa butikschefen att förbättra butikens totala säkerhet och lönsamhet.
Gunnebo har mångårig erfarenhet av att stödja återförsäljare
med butikssäkerhet, stöldskydd och kontanthantering. Med hjälp av
denna erfarenhet kan Gunnebo vägleda detaljhandlare och visa dem
hur de kan optimera sin investering genom att integrera systemen
med varandra.

Nyckelkunder
Gunnebo har använt sig av nyckelkunds-filosofin för sina stora kunder
under många år.
Idag befinner sig många av Koncernens kunder i början av eller mitt
i en expansionsstrategi för att öka sin marknadsnärvaro till fler länder
eller kontinenter.
Gunnebo-koncernen är ett av få företag i säkerhetsbranschen som
kan leverera och ge service för samma lösning i många geografiska
områden med egna säljbolag på 28 marknader och distributörer på
ytterligare 100.
Under 2016 prioriterade Gunnebo inrättandet av en internationell
struktur för support och leverans för de kundkonton som omfattar
flera olika områden. Denna verksamhet har påbörjats inom region
EMEA, med fokus på Europa.

Serviceleveransen
Cirka 20 procent av Koncernens omsättning kommer från försäljning
av service. I den finansiella rapporteringen är denna försäljning konsoliderad per region och när försäljningen visas uppdelad per produkt
område är service utallokerad per produktområde.
Eftersom majoriteten av serviceleveransen sker i Europa är åtgärder som leder till en ökad effektivitet i serviceleveransen viktiga
för regionen.
Aktiviteter för att förbättra serviceleveransen kommer att öka värdet för Koncernens kunder genom bättre servicenivå-avtal och bättre
möjligheter till att följa serviceleveransen i realtid. För att uppnå detta
har Gunnebo börjat harmonisera processerna runt serviceleveransen
och implementera Koncerngemensamma serviceverktyg. Genom att
öka effektiviteten i serviceleveransen kommer Koncernen kunna öka
försäljningen och sitt resultat.
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"Fokus på nyckelkunder
och service utgör g
 runden
för tillväxt i Europa"
SVP Region EMEA, Heinz Jacqui
Vad är den viktigaste faktorn för att lyckas
med en multinationell struktur för
nyckelkunder?
En global och väl samordnad organisation för nyckelkunder ger oss
möjlighet att erbjuda optimala lösningar och service till våra kunder
där de behöver vår hjälp.
Hur viktig är försäljningen av service
för Gunnebo i Europa?
Service är mycket viktigt för att
stödja våra kunder samt behålla och
utöka dessa relationer.
Vilken effekt kommer en förbättrad
serviceverksamhet att ha på lönsamheten i EMEA?
Eftersom behovet av service ständigt
förändras måste vi anpassa oss för att
kunna erbjuda service som är av hög
kvalitet och baserade på solida resultat.
Om vi gör det kommer vi lönsamheten
påverkas positivt.
Är det möjligt att öka Gunnebos
försäljning av service i Europa?
Ja, men för att göra det måste vi optimera utbudet och vårt
sätt att arbeta. Utmaningen blir att förstå behoven inom olika
kundsegment, såsom banker, detaljhandel, statliga organisationer och globala samarbetsorganisationer.
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STRATEGISK PLAN
Strategi

Processer
Gunnebos resa mot lönsam tillväxt innebär ett skifte från holdingbolag
till operativt bolag. Tack vare att standardiserade system och processer
införs kommer strategiska aktiviteter inom detta område kunna föra
Koncernens olika verksamheter närmare varandra.

För att stödja implementeringen av strategin för lönsam tillväxt har
ett antal viktiga aktiviteter inom dimensionen Processer identifierats i
den strategiska planen.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR
Öka produktiviteten
Aktiviteter för att öka produktiviteten inom Koncernen omfattar
standardisering av processer, införandet av en gemensam organisation för inköp och logistik samt genomförandet av en standardiserad
service-leverans.

Cash for Growth
Cash for Growth-programmet syftar till att öka rörelsekapitalets
effektivitet genom att kontinuerligt minska kundfordringarna inom
hela organisationen och skapa ett standardiserat sätt att arbeta från
ordermottagande till betalning. Den huvudsakliga vinsten av detta blir
minskade interna kostnader, minimerade affärsrisker, bättre kundservice och frigörande av kapital som sedan kan användas till ytterligare
expansion och tillväxt.

Optimera effektiviteten genom
att öka produktiviteten, förbättra
rörelsekapitalets effektivitet,
utveckla IT-kapabiliteten och skapa
en slimmad försörjningskedja.

Utveckling av IT-stöd
På grund av de många förvärv Gunnebo har gjort under sin historia är
Koncernens IT-system inte globalt harmoniserade. Viktiga aktiviteter
på detta område är till exempel att fortsätta implementeringen av
ett Koncerngemensamt affärssystem samt att säkerställa en snabb
och effektiv infrastruktur. Detta kommer i sin tur göra det möjligt att
skapa gemensamma finansiella processer för hela Koncernen.

Effektiv försörjningskedja
Genom att bygga en optimerad struktur för distribution, logistik och
inköp kommer ledtiderna att minska. Samtidigt kommer Koncernen
att få en starkare köpkraft genom att dra nytt av sin storlek. Tillsammans kommer dessa aktiviteter att leda till ökad kundservice, minskad
kapitalbindning och kostnadsbesparingar.

"Vi frigör kapital för att möjliggöra tillväxt"
Ekonomi- och finansdirektör,
Susanne Larsson
En av de strategiska prioriteringar som infördes
under 2016 var Cash for Growth. Kan du förklara
vad detta är?
Förutom att öka tillväxten och lönsamheten är det
viktigt att se till att Gunnebo också fokuserar på
sitt rörelsekapital. Cash for Growth handlar om att
sälj- och ekonomipersonal arbetar tillsammans för
att göra varje steg i order-to-cash-processen mer
effektivt. Detta gör att vi kan få betalt av kunderna
snabbare så att vi kan investera i framtida tillväxt.
Vilka framsteg har gjorts under 2016?
Under året har Cash for Growth-programmet
införts i alla europeiska säljbolag. Både kom-
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petensutveckling och implementering har
genomförts och vi ser redan exempel på
effektivitetsförbättringar.
Vad är nästa steg?
2017 kommer vi att fastställa hur vi på bästa sätt
frigör mer kapital i Europa. Vi kommer också att
införa programmet i regionerna Asia-Pacific och
Americas.
Vad krävs för att initiativet skall lyckas?
För det första måste vi se till att vi håller oss till det
nya sättet att arbeta. För det andra kommer vi att
behöva ett fortsatt ledarfokus på detta program
– både på lokal nivå och på Koncernnivå.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

STRATEGISK PLAN

Medarbetare
Som en del av sin strategi för lönsam tillväxt vill Gunnebo
säkerställa att den har engagerade medarbetare som supporterar
Koncernen att leverera lönsam tillväxt.

Motiverade medarbetare är en förutsättning för att uppnå Koncernens strategiska mål. Gunnebo arbetar aktivt för att främja medarbetarnas engagemang, uppbyggt kring en prestationskultur.

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG
Under slutet av 2015 genomförde Koncernens HR-avdelning undersökningen Your Voice för att ta reda på hur nöjda medarbetarna var. Under 2016 analyserades resultaten av undersökningen och baserat på
dessa resultat vidtogs olika åtgärder. En av de viktigaste slutsatserna
var behovet av frekvent och transparent kommunikation i alla delar av
organisationen, inte bara inom avdelningarna utan även mellan olika
funktioner.

PRESTATIONSKULTUR
Att skapa en prestationskultur i ett globalt företag som Gunnebo
innebär att ge chefer på alla nivåer möjlighet att fatta egna beslut och

Öka medarbetarnas engagemang
och prestation genom att förbättra
talangutvecklingsprogram, främja
tvärfunktionell dialog och bygga
en gemensam företagskultur.

förse dem med de verktyg de behöver för att utveckla sin personal.
Dessa verktyg är bland annat Koncernens grundstenar för prestation, verktyg för utvecklingssamtal, riktlinjer för rekrytering, ett
standardiserat förfarande för successionsplanering och en aktiv
mångfaldsagenda.
En viktig aktivitet under 2016 har varit att utbilda mellanchefer i kommunikation, både inom det egna teamet och mellan olika funktioner.
Gunnebo har en utbredd organisation med många team som består
av personer från olika arbetsplatser i olika länder och världsdelar. Att
leda globala team kräver särskild kunskap, och därför får dessa chefer
extra stöd när det gäller att hålla effektiva möten och leda arbetet på
distans.
En annan viktig aktivitet har varit att betona vikten av mångfald
och värdet av olikhet. Gunnebos verksamhet är spridd över hela världen, därför utgör mångfald och inkludering en viktig grund i Koncernens kultur.

"Mångfald ger mervärde till affären"
Gunnebos kontor i Mellanöstern är det
kontor med mest mångfald i Koncernen.
Verksamheten i Mellanöstern styrs från
ett regionkontor i Dubai, med 17 nationaliteter representerade bland de 27
anställda, varav sju är kvinnor.
Sedan Gunnebo startade ett säljbolag i Dubai år
2000 har affärerna ökat tiofalt. Gunnebo Middle
East, som ansvarar för försäljning till 15 marknader, leds av regionchefen Jacob Touma och rapporterade rekordförsäljning under 2016.
”Affärsklimatet på den arabiska halvön är en
smältdegel av olika kulturer”, säger Jacob. ”Jag
tycker att blandningen av kompetens, kulturer och
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språk i teamet är en av nycklarna till vår framgång.
Laget måste kunna anpassa sig till kunden och
skapa en dynamisk arbetsmiljö för våra kunder,
distributörer och strategiska partner.”
Den kulturella mångfalden i Gunnebo
Middle East är en styrka där ledarstilen bygger på
att betrakta mångfald som en tillgång.
”Även om mångfalden kan göra det mer komplicerat att leda verksamheten är jag övertygad om
att detta är en arbetsmiljö som ger alla möjlighet
att växa. Vi har skapat en plattform för att ta
hand om talanger från hela världen, vilket gör oss
mer internationella för varje dag som går.”
Jacob Touma,
Regionchef Gunnebo Mellanöstern
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UTVECKLING AV TALANGER
Gunnebos målsättning är att alla medarbetare ska ha en egen personlig utvecklingsplan. Genom den personliga utvecklingsplanen
säkerställer Koncernen att medarbetarnas utveckling leder till att
Koncernen når sina mål. För att möjliggöra att alla anställda får en
personlig utvecklingsplan finns det ett antal centrala program för
talangutveckling, vilka supporteras av specifika lokala initiativ. Dessa
inkluderar utbildningspaket för ledande befattningshavare, unga
medarbetare med potential, mellanchefer på olika nivåer samt för
säljare. Införandet av ett utbildningsprogram för mellanchefer var ett
direkt resultat av enkätundersökningen om medarbetarnas nöjdhet
(Your Voice).
Gunnebo har också en e-learningplattform, Gunnebo Training
Center, som erbjuder över 60 onlinekurser, ofta tillgängliga på
flera språk. 2016 genomfördes 15 500 kurser av 3 500 enskilda
Gunnebo-medarbetare.
Inom produktområdena har kontanthanteringsteamet fokuserat
på att utbilda säljrepresentanter och servicetekniker. Detta är viktigt
för att säkerställa att Gunnebo fortsätter att uppfylla och överträffa
kundernas förväntningar och upprätthåller en hög standard i all interaktion med kunderna.
Dessutom har produktområdet Tillträdeskontroll under 2016 hållit
både interna och externa presentationer, så kallade roadshows. Målet
med presentationerna var att höja kunskapsnivån om produktområdets erbjudande och informera om den senaste utvecklingen av
säkerhetsstandarder.
Koncernen har prioriterat att höja nivån på internrekryteringen och
minska antalet medarbetare (high-potentials) som lämnar företaget.

EN TYDLIGT DEFINIERAD OCH KOMMUNICERAD STRATEGI
I februari 2016 kommunicerades strategin för lönsam tillväxt och den
strategiska planen till Koncernens 80 högsta chefer. Därefter började
cheferna kommunicera och dela strategin i sina respektive organisationer. Denna samordnade insats var avgörande för att uppnå en
tydlig och enhetlig förståelse för Gunnebos strategiska riktning i hela
Koncernen.
Inom Gunnebo är det varje chefs ansvar att kommunicera, diskutera
och driva på genomförandet av strategin. Detta ger varje medarbetare
goda förutsättningar att förverkliga strategin och lägger grunden för
en gemensam företagskultur med gemensamma mål.

FÖRSTÄRKT OCH FÖRENKLAD ORGANISATION
För att skapa goda förutsättningar för lönsam tillväxt har organisationen förenklats och Koncernledningen stärkts under 2016. Organisationen har nu ett tydligt fokus på säljregionerna och produktområdena,
uppbackade av stabsfunktioner inom ekonomi och finans, personal
och hållbarhet, affärsutveckling samt marknad, varumärke och kommunikation.
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"Utbildning och engagemang
driver lönsam tillväxt"
Personal- och hållbarhetsdirektör,
Christian Carlsson
Vad betyder den strategiska planen för
Koncernens medarbetare?
Det är viktigt att alla medarbetare
känner att de är en del av Koncernens
samlade värdeskapande och förstår vad
det innebär att skapa värde för våra
kunder. Det är också viktigt att alla
medarbetare inser att man som
en del av Gunnebo ges möjlighet
att utvecklas och att vi har en
strukturerad process för medarbetarnas utveckling.
Anställda vill också känna att
de arbetar för ett företag som
tar affärsetik och socialt ansvar
på allvar. Vi har skapat tydliga
riktlinjer för hur vi ska arbeta
med leverantörer, kunder och
samhället i stort, och hur vi ska
förhålla oss som representanter för
Gunnebo.
Hur kommer dimensionen Medarbetare att bidra till att förbättra
Koncernens finansiella resultat?
Det finns ett direkt samband
mellan medarbetarnas kompetensutveckling och lönsamhet, liksom mellan medarbetarnas engagemang och prestation.
Medarbetare som är engagerade bidrar mer till
verksamheten och är mindre benägna att lämna företaget.
Vilka utmaningar ser du framöver?
Att genomföra aktiviteter i den strategiska planen i hela
organisationen. Vissa enheter är ganska små, en del är mycket
större. Den största utmaningen är att få strategin att fun
gera överallt. För att göra detta måste vi se till att vi anpassar
modeller, verktyg och strukturer till den lokala kulturen hos
varje enhet inom Koncernen, och i slutändan tillse implementationen hos den enskilda anställda.
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Hållbarhet

HÅLLBARHETSSTYRNING

Säkerhet – en långsiktig och hållbar affär
Gunnebos mål är att skapa en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.
Detta mål möter även kundernas krav på hållbara säkerhetslösningar som
skapar tryggare miljöer för deras anställda, kunder och partners.
Under 2016 fastställde Gunnebo sju hållbarhetsmål med 2016 som basår.
Fokus ligger på energi och klimat, avfallshantering, miljöledning, efterlevnad
av uppförandekoden i försörjningskedjan samt arbetsmiljö.
Koncernens hållbarhetsarbete utgår från
Gunnebos uppförandekod. Kodens etiska riktlinjer kompletteras med ett tydligt ledarskap,
vilket avser att förse Koncernens medarbetare med de verktyg de behöver för att hantera
det breda spektrum av utmaningar en global
verksamhet möter.
Hållbarhetsarbetet följs upp mot sju hållbarhetsmål som fastställdes under 2016.
Målen är formulerade utifrån var Gunnebo
har störst påverkan på samhälle, miljö och
medarbetare, samt vad som har störst inverkan på Gunnebos resultat. Målen fokuserar
på energi och klimat, avfallshantering, miljöledning, efterlevnad av uppförandekoden i
försörjningskedjan och arbetsmiljö.

INTRESSENTDIALOG
Gunnebos intressenter finns över hela
världen. Genom en öppen dialog, med återkoppling från omvärlden, dess förväntningar
och de behov intressenterna har, utvecklas
Koncernens verksamhet. Gunnebos viktigaste intressenter är de grupper som i störst
utsträckning berörs av och/eller påverkar
bolagets verksamhet – aktieägare, kunder,
medarbetare, leverantörer, kreditgivare och
lokalsamhället i dess direkta närhet. De frågor som uppfattas som mest väsentliga av
intressenterna är vägledande för det dagliga
hållbarhetsarbetet.
Under året har det genomförts ett flertal kundundersökningar på Koncernens
olika marknader där resultaten vägleder till
ständiga förbättringar.
Resultatet av medarbetarundersökningen
som genomfördes i slutet av 2015 har mynnat
ut i aktiviteter för medarbetare som lett till
förbättringar i den lokala arbetsmiljön.
Relationen med Koncernens leverantörer
utvecklas genom regelbunden kommunikation
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och samarbete för att säkerställa att leverantörerna följer Gunnebos uppförandekod.
Dialogen med aktieägare sker med utgångspunkt i årsstämman, men även löpande under
året via möten med aktieägare, investerare och
analytiker, föreläsningar på aktiesparträffar
med en hög ambition avseende tillgänglighet.

UPPFÖRANDEKOD
Gunnebos uppförandekod innehåller tydliga
riktlinjer för hur medarbetarna ska agera
etiskt inom alla aspekter av sina jobb. K
 oden
ger medarbetarna tydliga riktlinjer för hur
de ska agera professionellt gentemot samtliga Koncernens intressenter. Gunnebos
uppförandekod grundar sig på:
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
• FN:s initiativ Global Compact
• ILO:s principer för rättigheter i arbetslivet
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Alla anställda i Koncernen genomgår en
interaktiv utbildning i uppförandekoden där
de även tränas i att hantera risker för korruption och konkurrensbegränsande aktiviteter.
Utbildningsinsatserna är en del i introduktionsplanen för nyanställda och säkerställer
förståelsen för Gunnebos företagskultur.
Under 2016 har det säkerställts att
Koncernens medarbetare har genomgått
dessa utbildningar. Vid 2016 års utgång hade
99 procent av alla medarbetare genomgått
utbildningarna. Koden återfinns i sin helhet
på www.gunnebogroup.com.
Uppförandekoden gäller även för
Gunnebos leverantörer. Bolaget strävar efter
att alla större leverantörer ska följa koden
och använder principerna vid urval av nya
affärspartners. Efterlevnad säkerställs genom
utbildningsinsatser och krav på självkontroll.

Rapportering av överträdelse
Alla Gunnebos anställda informeras om hur
de skall rapportera beteende som de har
anledning att tro strider mot gällande lagar
eller mot Gunnebos uppförandekod till sin
närmaste chef. Om närmaste chef är involverad i situationen eller på annat sätt har motstridiga intressen ska situationen rapporteras
till chefens närmaste överordnade.
Om ingen av ovanstående rapporteringskanaler kan användas kan den påstådda
överträdelsen rapporteras enligt Gunnebos
process för visselblåsning.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Som en global organisation strävar Gunnebo
efter att i kontrollerbara led följa principer
om mänskliga rättigheter. Arbete för mänskliga rättigheter i leverantörsledet säkerställs
genom utbildningsinsatser och krav på självkontroll för efterlevnad av uppförandekoden.
Utöver arbetet med sociala frågor i inköpsoch produktionsledet arbetar Gunnebo för att
stärka lokalsamhällena där Koncernen verkar.
De lokala bolagen uppmuntras att stötta politiskt och religiöst obundna gräsrotsprojekt
i sin närhet som leder till ökad jämställdhet,
utbildningsnivå och allmän levnadsstandard.

SOCIALT ANSVAR
Genom att erbjuda säkra och hälsosamma
arbetsmiljöer strävar Koncernen efter att
skapa miljöer där medarbetarna kan utvecklas. I arbetet för en säker arbetsmiljö är målet
att samtliga större tillverkande enheter skall
strukturera sitt arbetsmiljöarbete enligt
OHSAS 18001. Vid 2016 års utgång var den
siffran 70 procent.
Arbete för att förebygga olycksfall på arbetsplatsen sker lokalt baserat på den lokala
arbetslagstiftningen samt Gunnebos riktlinjer och policies för olycksfall i arbetet. Även
företagshälsovård anpassas efter lokala och
nationella förutsättningar och normer. Alla
aktiviteter utgår och styrs från Koncernens
övergripande arbetsmiljöpolicy. Minimilöner,
rätt till fackligt engagemang och en lika behandling regleras i Gunnebos uppförandekod.
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HÅLLBARHETSSTYRNING
Under 2016 fastställde Gunnebo sju hållbarhetsmål med 2016 som basår. Fokus ligger
på energi och klimat, avfallshantering, miljöledning, efterlevnad av uppförandekoden i
försörjningskedjan samt arbetsmiljö.
Koncernens arbete med hållbarhet och hållbarhetstyrning har utvidgats under året och
en styrmodell baserad på tidigare miljöstyrning har implementerats. Hållbarhetsrapporteringen en sker nu parallellt med övrig rapportering och inkluderar både tillverkningsenheter
och stora försäljningsenheter.
Energiförbrukning och återvinning av avfall
är några av de parametrar som rapporteras
varje kvartal. De nya rapporteringsförfarandena möjliggör trovärdig och transparent
dokumentation av Gunnebos miljöpåverkan
och ligger till grund för målstyrningen.

Miljöansvar
Gunnebo bidrar till en hållbar utveckling.
Koncernens aktiviteter skall genomföras
med hänsyn till miljön. I det dagliga arbetet
ska verksamhetens miljöpåverkan minimeras
och resurser ska användas sparsamt och

Hållbarhetsmål
MILJÖ

6. MÅL FÖR FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

ENERGI OCH KLIMAT
1. Minska användningen av el vid tillverkningsenheter

Som en global organisation är Gunnebos mål att
säkerställa att Koncernens uppförandekod efterlevs av
alla större leverantörer.

2. Minska koldioxidutsläppen från tillverknings- och

3. Minska koldioxidutsläppen från den egna fordonspar-

Utfall 2016: Gunnebo har ett system för självkontroll
för att säkerställa efterlevnad av uppförandekoden.
I leverantörsledet säkerställs efterlevnad av uppförandekoden genom utbildningsinsatser och krav på
självkontroll.

Utfall 2016: Under 2016 förbrukades 1,58 ton CO2/ per
Mkr i försäljning.

7. MÅL FÖR ARBETSMILJÖ

och stora försäljningsenheter med 8 procent från 2016
till 2020.

försäljningsenheter med 15 procent från 2016 till 2020.
kens genomsnitt med 20 procent från 2016 till 2020.

AVFALL
4. Öka återvinningen av icke-farligt avfall i produktionen med 8 procent från 2016 till 2020.

Utfall 2016: Under 2016 återvanns 92,3 procent av allt
icke-farligt avfall

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ
5. Alla produktionsanläggningar ISO 14001-certifierade.

Gunnebos mål är att skapa hälsosamma och lämpliga
arbetsmiljöer där medarbetarna kan utveckla sin fulla
potential. I arbetet för en säker arbetsmiljö är målet att
större tillverkande enheter ska strukturera sitt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.
Utfall 2016: Vid 2016 års utgång var 70 procent av
Koncernens större tillverkande enheter certifierade
enligt OHSAS 18001.

Utfall 2016: Vid utgången av 2016 var nio av elva anläggningar certifierade, vilket motsvarar 82 procent.

effektivt. Ansvaret för miljön delas inom hela
Koncernen – varje anställd har ett ansvar att
ta hänsyn till omvärlden och spelar en bety-

delsefull roll i Koncernens miljöarbete.
Ett livscykelperspektiv har under lång
tid använts i Koncernens rutiner för

Gunnebos hållbarhetsstyrning
Gunnebos styrelse

1

Uppdragsbeskrivning

I takt med att Koncernen rör sig mot en centraliserad struktur har det blivit allt viktigare
att införa en enhetlig kontroll över dess hållbarhetsarbete och utarbeta en korrekt och
transparent rapportering. Därför har styrelsen gett i uppdrag åt Koncernledningen att
fastställa Koncerngemensamma mål och rapporteringsstrukturer för Koncernens hållbarhetsarbete, vilket utvärderas en gång per år.

6

Årsredo
visningar

Gunnebos Koncernledning

2

Styrning

Baserat på bolagets strategi samt en kartläggning av Koncernens nuvarande status inom
miljöpåverkan, försörjningskedja och arbetsmiljö har Gunnebos Koncernledning beslutat
om vilka områden som ska ingå i hållbarhetsmålen. Rapporteringsstrukturen har under
2016 integrerats i Koncernens övriga rapportering.

5

Regelbunden intern
rapportering

Gunnebos hållbarhetsgrupp

3

Mål och
uppföljning

Gunnebos hållbarhetsgrupp inrättades 2015. Gruppen har formulerat särskilda Koncerngemensamma hållbarhetsmål. Hållbarhetsgruppen leds av Senior Vice President HR & Sustainability som också ingår i Koncernledningen.

Gunnebos produktionsanläggningar och försäljningsenheter

4

Implementation

Gunnebos tillverkningsenheter och större försäljningsenheter utarbetar och implementerar hållbarhetsplaner som bygger på de Koncerngemensamma hållbarhetsmålen, de
särskilda förhållandena för varje område, nationell lagstiftning och en översyn av viktiga
lokala hållbarhetsfrågor.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016
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 roduktutveckling. Ansträngningar görs för
p
att till exempel minska produkternas energiförbrukning och förenkla källsorteringen när
produkterna inte längre kan användas.
Gunnebo har identifierat de områden
där verksamhetens miljöpåverkan är störst.
Koncernen arbetar med regelbundet uppdaterad information för att hålla miljöstyrningen relevant och aktuell. Därigenom kan verksamhetsfrämjande och utmanande mål för
att förbättra verksamhetens miljöprestanda
fastställas.
Energianvändning, koldioxidutsläpp och
avfallshantering
Koncernen har identifierat de områden där
verksamheten har störst miljöpåverkan till
användning av el vid tillverkningsenheter och
stora försäljningsenheter, koldioxidutsläpp
från tillverknings- och försäljningsenheter
samt den egna fordonsparken och återvinning av ickefarligt avfall i produktion. Under
2016 sattes nya mål för vart och ett av
ovanstående områden, samtidigt som inrapporteringsrutinerna förbättrades och kvalitetssäkrades.
Ledningssystem för miljö
Nio av Gunnebos elva tillverkningsenheter,
det vill säga 82 procent, har implementerat
miljöledningssystem enligt standarden ISO
14001. Detta säkerställer en verksamhetsfrämjande och aktiv inställning till miljöfrågor. Ledningssystemet identifierar och
uppdaterar miljöaspekterna regelbundet.
Inom ledningssystemen fastställs program
för att uppnå målen på både koncernnivå och
lokal nivå. Systemen omfattar även rutiner
för internrevision och hantering av avvikelser.
Externa inspektioner utförs regelbundet av
certifieringsorganen.
Den övergripande strukturen för hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering
beskrivs på sidan 37.

Försörjningskedjan
Gunnebos leverantörer finns över hela världen och villkoren för dessa verksamheter
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Tillverkningsenheter
I slutet av 2016 hade Koncernen 11 tillverkningsenheter i 10 länder världen över. Där
Gunnebos kundbas ökar, ökar även produktionen. Av dessa var 92 procent certifierade
enligt ISO 9001, 82 procent enligt ISO 14001 och 50 procent enligt OHSAS 18001.
BALDENHEIM*, Frankrike

WADEVILLE, Sydafrika

Antal fabriksanställda: 78

Antal fabriksanställda: 87

Tillverkning: Tillträdeskontroll, Elektronisk säkerhet

Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, Tillträdeskontroll

Certifiering: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Certifiering: ISO 9001

BAZANCOURT*, Frankrike

HALOL*, Indien

Antal fabriksanställda: 129

Antal fabriksanställda: 768

Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv

Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, Säkerhetsskåp för
uttagsautomater

Certifiering: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

DOETINCHEM*, Nederländerna
Antal fabriksanställda: 274
Tillverkning: Säkerhetsskåp för uttagsautomater
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

LAVIS, Italien
Antal fabriksanställda: 74
Tillverkning: Tillträdeskontroll
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001

MARKERSDORF*, Tyskland
Antal fabriksanställda: 53
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv

Certifiering: ISO 14001, ISO 9001

JAKARTA*, Indonesien
Antal fabriksanställda: 328
Tillverkning: Säkerhetsskåp, Kontanthantering
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

KUNSHAN, Kina
Antal fabriksanställda: 52
Tillverkning: Kontanthantering, Tillträdeskontroll
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001

CINCINNATI*, USA
Antal fabriksanställda: 199

Certifiering: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, Tillträdeskontroll,
Kontanthantering

BINEFAR, Spanien

Certifiering: ISO 14001

Antal fabriksanställda: 63
Tillverkning: Kontanthantering

* Definieras som större tillverkande enhet

Certifiering: ISO 9001

och deras medarbetare varierar kraftigt.
Gunnebo uppmuntrar sina leverantörer
att följa uppförandekoden och använder
principerna vid urval av nya affärspartners.
Koncernens största leverantörer är skyldiga
att lämna in en försäkran om efterlevnad av
uppförandekoden.

Arbetsmiljö

Ledningssystem för arbetsmiljö
Gunnebos målsättning är att alla större
tillverkande enheter ska vara certifierade
enligt OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa
och säkerhet.
Av de större tillverkande enheterna är
70 procent certifierade enligt OHSAS 18001
– en serie standarder för ledningssystem
för arbetsmiljö.

Gunnebo lägger stor vikt vid att upprätthålla
och förbättra villkoren för medarbetarnas
hälsa och säkerhet vid bolagets större tillverkningsenheter. För att nå Gunnebos
ambitionsnivå inom området genomförs
mätningar av nyckeltal, vilka definieras enligt
OHSAS 18001.
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UTBILDNING FÖR ATT BEKÄMPA KORRUPTION
Från och med 2016 är det obligatoriskt för
alla medarbetare att delta i två kurser: en
om Gunnebos uppförandekod och en om
antikorruption.
För att säkerställa att hela Koncernen
kan delta i utbildningarna finns både
webbaserade kurser och fysiska kurser.
De fysiska kurserna är viktiga eftersom en
betydande del av Gunnebos medarbetare
arbetar på tillverkningsenheter och inte
har tillgång till Internet.
I båda fallen testas medarbetarna i slutet av kursen och det krävs att man svarar
rätt på 80 procent av frågorna för att man
ska bli certifierad.
”Båda kurserna är mycket viktiga efter
som vi får lära oss hur vi bör uppträda som
anställda på Gunnebo och företrädare

för varumärket Gunnebo”, säger Hunur
Nagaraj, Personaldirektör för region AsiaPacific. ”Genom att se till att dessa kurser
finns tillgängliga i hela Koncernen blir
det lättare för oss att skapa enhetlighet i
hur vi gör affärer globalt och att etablera
Gunnebo som ett etiskt företag.”
Kurserna om uppförandekoden och
bekämpning av korruption har också integrerats i Koncernens introduktionsprocess
för nyanställda och spelar en viktig roll när
det gäller att kommunicera vad det innebär att arbeta för Gunnebo.
Gunnebo Training Centre (GTC) är en
plattform för e-learning som underlättar
spridning av kunskap i hela företaget.

FASTSTÄLLANDE AV ETISKA NORMER FÖR KONCERNENS LEVERANTÖRER
Gunnebo-koncernen värnar om socialt
ansvarstagande och uppmuntrar därför
sina leverantörer att följa etiska regler.
Gunnebos normer för ansvarsfull extern försörjning är utformade för att
säkerställa att alla leverantörer uppfyller
högsta möjliga krav när det gäller affärsetik, mänskliga rättigheter, arbets- och
anställningspraxis, arbetsmiljö, miljö och
intern öppenhet.
”Det räcker med att en våra kontakter misstänker att en leverantör
inte uppfyller kraven för att vi ska
gå in och göra en bedömning”, säger
Pino M
 ancuso, kategorichef för elek-
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tronik som leder Gunnebos initiativ
inom upphandling.
”Vi kan inte använda oss av en leverantör om vi misstänker att den inte uppfyller våra krav, även om vi inte har några
bindande bevis för det. Krav på att följa
uppförandekoden är nu inskrivna i vår
inköpspolicy.”
2016 utförde Gunnebo kontroller av
många av sina huvudleverantörer. I detta
sammanhang definieras huvudleverantörerna som de 20 procent av leverantörerna
som genererar 80 procent av Koncernens
utgifter. Leverantörsrevisionerna omfattade också ett antal mindre leverantörer

som ansågs vara av avgörande betydelse
för verksamheten.
Ett Gunnebo-team besökte under 2016
en rad leverantörer som gav Gunnebo
tillgång till dokumentation om arbetstid,
övertid, ersättningar och hänvisningar till
lagar om minimilöner.
I de fall det inte gick att få till stånd ett
fysiskt möte ombads leverantörerna att
underteckna ett självcertifieringsdokument. Dessutom innehåller alla kontrakt
som undertecknas med nya leverantörer
ett avsnitt som belyser de etiska och
affärsmässiga normer som Koncernen
förväntar sig att de lever upp till.
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MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Engagerade medarbetare gynnar affären
Gunnebo arbetar målmedvetet med att skapa en gemensam kultur
med engagerade medarbetare som tar ansvar, samarbetar och har ett
inkluderande arbetssätt. Gunnebo har kunder, leverantörer och anställda som
i sin vardag verkar i många olika kulturer. För att göra framgångsrika affärer
är det viktigt att Koncernens 5 556 (5 482) medarbetare speglar mångfalden
hos kunderna och samhället i stort.
centralt för att kunna utveckla verksamheten.
En organisation som karaktäriseras av jäm-

MÅNGFALD

JÄMSTÄLLDHET

ställdhet och mångfald bidrar till kreativitet,
vilket ger upphov till nya idéer, som i sin tur
är en förutsättning för framgång. Gunnebo
har kontinuerligt flertal globala projekt
pågående för att säkerställa att företaget
förvaltar Koncernens mångfald och utvecklar
jämställda arbetsplatser.

Ett strategiskt mål för Gunnebo är att
öka insikten i och ta tillvara på styrkan av
Koncernens mångfald. För en global aktör
är förståelse för förhållanden på den lokala
marknaden, kulturen och medarbetarens krav

Anställda
Anställdaper
perland
land
Indien, 18%
Indien,
18%
Frankrike, 16%
Frankrike,
16%
Indonesien, 14%
Indonesien,
14%
Nederländerna, 7%
Nederländerna, 7%
Spanien, 5%
Spanien, 5%
Storbritannien, 5%
Storbritannien,
5%
Mexiko, 4%
Mexiko,
Tyskland,4%
4%
Tyskland,
USA, 3% 4%
Sverige,
USA,
3%3%
Sydafrika,3%
3%
Sverige,
Övriga, 18%3%
Sydafrika,
Övriga, 18%

Könsfördelning
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Jämställdhet är en viktig del i mångfaldsarbetet. I Gunnebos Koncernledning är 20 procent
Anställda per land
kvinnor, och i stabs- och bolagsledningar
är andelen kvinnor 26 procent.
Koncernens
Indien,
18%
mål är att säkerställa att kvinnor
och män
Frankrike,
16%
14%för
behandlas lika och ges lika Indonesien,
förutsättningar
Nederländerna,
att utvecklas. I syfte att få en bättre balans 7%
Anställda
per
region
Anställda
region
mellanper
antalet
manliga ochSpanien,
kvinnliga5%
medarStorbritannien,
5%
betare har Koncernen
särskilda
EMEA,
50%
EMEA,
50% aktiviteter för
Asia-Pacific,
36%
Mexiko,
4%
Asia-Pacific,
36%
att motivera och uppmärksamma kvinnliga
Americas,
14%
Tyskland,
Americas,
14% till4%
medarbetare genom
nomineringar
olika
USA,
3% för sucutvecklingsprogram och i processer
Sverige, 3%
cessionsplanering. Då Koncernens lönesättSydafrika, 3%
ning baseras på ett globalt lönesättningsÖvriga, 18%

Könsfördelning

LEDARUTVECKLING
Samarbete samt att ta tillvara på interna
resurser och styrkor är prioriterade områden i
det ledarutvecklingsprogram som lanserades
under 2015. Målsättningen är att alla chefer
som rapporterar till en medlem i företagsledningen ska ha genomgått ett av utvecklingsprogrammen före 2018.
Koncernens program för medarbetare i ledande positioner som oftast rapporterar till en
medlem i Koncernledningen heter Challenger.
I detta program ligger fokus på att utveckla de
egna ledaregenskaperna, samt att få en djup
insikt i Gunnebos övergripande strategi och
strategiska agenda. Sedan starten 2015 har
40 medarbetare gått programmet.
Under 2016 har ett andra utvecklingsprogram som främst riktar sig till linjechefer
Anställda per region
rullats ut i organisationen. Programmet heter
ACE – Action, Communication,
Engagement.
EMEA,
50%
Asia-Pacific,
36%
För att nå ut till så många som
möjligt är
Americas,
14%
programmet uppbyggt efter ett train-thetrainer koncept. Målet med ACE är att säkerställa att alla mellanchefer i Koncernen har
rätt förutsättningar för att vara en bra chef,
med fokus på kommunikation och att bygga
väl fungerande arbetslag. Målet är att alla
mellanchefer i Koncernen ska ha genomgått
programmet fram till år 2018. Under 2016 har
144 personer blivit certifierade ACE-chefer.

Chefer

Chefer

Könsfördelning
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Koncernen har som övergripande mål att
vara en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare och som tar
tillvara på olikheter och potential i strävan
efter att möta kundernas behov och bygga
en långsiktigt lönsam verksamhet. Målet
omsätts till praktik genom ett antal aktiviteter inom mångfald, jämställdhet och olika
utvecklingsprogram.

system säkerställer det målet med lika lön för
lika arbete där eventuella skillnader i ersättningsnivåer drivs av lokala förhållanden.

Chefer

EMEA, 50%
EMEA,
50%
Asia-Pacific, 36%
Asia-Pacific,
36%
Americas, 14%
Americas,
14%
Anställda

74%

74%

85%

26%

85%

15%

26%

26%

Anställda

85%

74%

15%

Anställda

15%
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E-PLATTFORM FÖR UTBILDNING
För att underlätta spridningen av kunskap
och öka tillgängligheten på utbildning har
Gunnebo ett interaktivt utbildningscenter,
Gunnebo Training Center (GTC). GTC omfattar en rad ämnen från strategi och produktfunktionalitet till underhållsförfaranden
och certifieringsmetoder. Under 2016 hade
plattformen 3 472 aktiva användare som
tillsammans genomförde 12 204 timmars
utbildning. Att genomföra kurser via internet
bidrar också till att minska miljöpåverkan och
de kostnader som uppstår på grund av resor.
En aktivitet på Koncernens hållbarhets
agenda för 2016 var att säkerställa att alla
medarbetare ska genomgå utbildning i
Koncernens uppförandekod och korruptionspolicy. Uppförandekoden ger medarbetarna
tydliga riktlinjer för hur de ska agera professionellt och etiskt i sina interaktioner med
kunder, affärspartner, leverantörer, kollegor
och samhället i stort. Korruptionspolicyn ger
ett tydligt regelverk för hur Gunnebo gör
affärer. Aktiviteten har fallit mycket väl ut och
vid årets utgång har 99 procent av alla medarbetare genomgått dessa utbildningar.

PERSONLIG UTVECKLING
Gunnebos fokus är att planera för sina medarbetares utveckling så att den går hand i hand
med Koncernens affärsmål. Målsättningen
är att alla medarbetare ska få möjlighet att
utvecklas till sin fulla potential och veta vad
som förväntas av dem på lång och kort sikt.
Därför genomförs varje år strukturerade utvecklingssamtal med alla medarbetare inom
Koncernen. Syftet med utvecklingssamtalet
är att sätta individuella mål och formalisera
bedömningen av de framsteg varje individ
gör. Utvecklingssamtalen är också ett viktigt
verktyg för att säkerställa att alla medarbetare jobbar mot samma mål, det vill säga full
implementation av Koncernens strategi. Läs
mer om strategin på sidorna 26–34.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Medarbetarundersökningar är väsentliga
verktyg för att ”ta pulsen” på organisationen och förstå vad som fungerar bra och
var det behöver göras insatser. Under 2016
har Gunnebo arbetat med resultatet från
den globala medarbetarundersökning som
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Koncernens mångfald gör Gunnebo till en dynamisk och kreativ arbetsplats.

genomfördes i slutet av 2015. Syftet med
undersökningen var att ta reda på hur engagerade Gunnebos medarbetare är i sin egen,
sin grupps och företagets utveckling.
Under 2016 har Gunnebo sammanställt
och analyserat resultatet och interna arbetsgrupper har utarbetat handlingsplaner inom
förbättringsområden. Den del av Koncernens

strategiska agenda som handlar om medarbetarna är till stor del ett resultat av medarbetarundersökningen: Att öka medarbetarnas
engagemang, utveckla och förbättra en framgångskultur samt förbättra möjligheterna till
personlig utveckling.
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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.

Gunnebo är en internationell Koncern med stor geografisk spridning.
Koncernen har idag verksamhet i 28 länder och 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 och syftar till att identifiera, utvärdera och
hantera risker och därigenom reducera potentiellt negativa effekter.
Ledningsgrupperna i Koncernens regioner och säljbolag är ytterst
ansvariga för att identifiera, uppskatta och hantera risker på sina
marknader eller inom sitt ansvarsområde. Dessa ledningsgrupper
har stöd av resurser inom centrala Koncernfunktioner och ska följa
Koncernövergripande policys, 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 representanter
från Koncernledningen ingår i interna bolagsstyrelser. Verkställande
direktören rapporterar löpande till Koncernstyrelsen om utvecklingen
av Koncernens signifikanta 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
Gunnebo-koncernens verksamhet och resultat är exponerat mot
marknadsrisker i form av konjunkturens påverkan på efterfrågan av
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 vilket
begränsar effekten av en förändring i efterfrågan som är avgränsad
till en viss bransch, en viss region eller ett visst land.
Verksamhetens geografiska spridning innebär av naturliga skäl
exponering mot omvärldsrisker såsom landspecifika risker i form av
politiska beslut och förändringar i regelverk.
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Råvarurisker
Gunnebo-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.
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 delvis av att aktiviteterna samordnas och styrs av en central
inköpsfunktion. Denna funktion har under året fått större ansvar för
prisförhandlingar och för att tillse att alternativa leverantörer finns
tillgängliga för kritiska råmaterial och komponenter.

Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker vid elva 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.

Miljörisker
Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktionsprocessen genom
materialåtgång och energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten
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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 (Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals). Dessa riskanalyser ger god information om
de olika risker som finns vid produktionsanläggningarna och relevanta
åtgärdsprogram kan därmed implementeras.

Förvärv av nya verksamheter
Gunnebo-koncernen har som mål att växa. Tillväxten skall vara både
organisk och ske genom förvärv. 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 som avsett kan även leda till höga nedskrivningskostnader för goodwill och andra immateriella tillgångar, vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Koncernens r esultat
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 juridiska avdelningen inom Koncernen har ansvaret för att bevaka
och styra den legala riskhanteringen inom Gunnebo. Detta gäller
bland annat börsrelaterade frågor, konkurrensrättsliga frågor, frågor
rörande Koncernens immaterialrättsliga tillgångar samt bolagsstyrning och compliance.
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. Utöver ovanstående
finns rutiner kring godkännanden av avtal. Dessa ingår i Koncernens
authorisation policy.
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 K
 oncernens 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.

Försäkringsbara risker
Gunnebo har etablerat ett Koncernövergripande försäkringsprogram
varigenom Koncernens försäkringsbara tillgångar och intressen
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skyddas. Programmet omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring,
allmänt ansvar och produktansvar, transportförsäkring, reseförsäkring, förmögenhetsbrott samt skadeståndskrav mot styrelsen och
ledande befattningshavare och anställningsrelaterat ansvar. Kopplat
till försäkringsprogrammet är ett program för identifiering och värdering av risker på Koncernens produktionsanläggningar och därmed
sammanhängande finansiella konsekvenser. Detta program innefattar både egenkontroll samt regelbundna inspektioner. Resultatet
av dessa genomgångar summeras i ett poängsystem för riskexponeringen vid varje anläggning, vilket ger ledningen en möjlighet att
kontrollera riskerna, bedöma behovet av riskbegränsande åtgärder
och att prioritera.

FINANSIELLA RISKER
Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att långsiktigt minimera
Koncernens finansieringskostnad och att effektivt hantera och kontrollera Koncernens finansiella risker såsom förändringar i räntenivåer,
valutakurser samt refinansierings- och motpartsrisker.

Organisation och verksamhet
Gunnebos finansverksamhet bedrivs genom dotterbolaget Gunnebo Treasury som är Koncernens internbank. Bolaget ansvarar för
Koncernens valuta- och ränteriskhantering, likviditetshantering,
extern och intern upplåning samt för att bistå dotterbolagen med
finansiell rådgivning avseende frågor rörande investeringar, valutafrågor gällande kund- och leverantörskontrakt och slutkundsfinansieringslösningar. Gunnebo Treasury ansvarar även för aktiviteter riktade
mot att reducera K
 oncernens nettoskuld och rörelsekapital, det globala K
 oncernövergripande försäkringsprogrammet samt Koncernens
interna nettingsystem.
Genom denna centralisering av treasuryrelaterade aktiviteter
tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det
finansiella området.
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn, som reglerar hur de finansiella riskerna
skall hanteras och inom vilka ramar internbanken och dotterbolagen
får agera. De finansiella riskerna som omfattas av och regleras i
finanspolicyn är följande:
Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av Koncernens kapitalbehov 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 begränsas genom vald ränteförfallostruktur
och genom att ingå fastränteavtal i form av räntesäkringar. Enligt
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finanspolicyn får räntesäkringarna maximalt innebära 60% hedgegrad
och får ej överstiga 36 månaders löptid.
Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till
likvida medel eller outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften
skall alltid uppgå till minst 350 Mkr. Överskottslikviditet i Koncernen
skall placeras hos internbanken eller i lokala cash pools uppsatta med
utvalda banker. Gunnebo har genom cash pools en centraliserad likviditetshantering där lokala regleringar så tillåter.
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. Lokala dotterbolag skall i största möjliga utsträckning agera i
sin hemvaluta gentemot externa parter.
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 förteckning över tillåtna motparter samt maximal kreditexponering
mot respektive godkänd motpart. Gunnebo har även ingått ramavtal
om nettning (ISDA) med sina motparter för transaktioner i derivatinstrument. Den finansiella kreditrisken reduceras även av att kassalikviditet i första hand skall användas för att reducera utestående skulder,
vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.
Kundkreditrisk Gunnebo har upprättat en manual för hur kundkrediter skall hanteras inom Koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för
kontroll och styrning av sin kreditrisk mot kund. De regler som gäller
för den lokala kreditgivningen skall finnas dokumenterade i en lokal
kreditpolicy som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och kravrutiner. Leasingavtal och kundfinansieringsupplägg skall godkännas av
Gunnebo Treasury.

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 höjning av försäljningspriset med 1 procent ...

... påverkar intäkterna och rörelseresultatet positivt
med cirka 61 Mkr.

Lönekostnader

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

...påverkar rörelseresultatet negativt med cirka
20 Mkr.

Stålpriser

En ökning av stålpriset med 10 procent ...

... ger en negativ resultatpåverkan om cirka 29 Mkr
för de därpå följande 12 månaderna.

Valutor

En försvagning av värdet på SEK om 10 procent...

... påverkar rörelseresultatet positivt med sammanlagt cirka 38 Mkr. Därav hänförs 28 Mkr till
den nettoberäknade transaktionsexponeringen,
terminssäkringar obeaktad. Resterande 10 Mkr är
hänförliga till omräkningsexponeringen.

Räntekostnader

Baserat på den genomsnittliga räntebindningstiden
i Koncernens totala låneportfölj vid årsskiftet skulle
en samtidig ökning med 1 procentenhet i Gunnebos
samtliga lånevalutor...

... påverka resultatet negativt med cirka 8 Mkr, efter
räntesäkring, för de därpå följande 12 månaderna.
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RISKHANTERING INOM GUNNEBO-KONCERNEN
Riskkategori

Risker för Gunnebo

Riskhantering

Kommentar 2016

Marknadsrisk

Förändringar i konjunktur och efterfrågan, kunders investeringsplaner och
produktionsnivåer.

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

En stabilisering har skett på den europeiska
marknaden. Koncernen har fortsatt att förflytta
verksamheten till marknader med tillväxt.

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 slutet 2016 varit
stigande.

Produktionsrisk

Störningar och kapacitetsbrist i egna
anläggningar eller hos underleverantörer,
miljöpåverkan.

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
rapporterades för 2016.

Förvärv av nya verksamheter

Integrationsproblem, ökade kostnader,
nedskrivning av goodwill.

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

Koncernens förvärv redovisas i förvaltnings
berättelsen samt not 3 i Koncernen, Förvärv.

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 2016 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, säljavtal,
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 2016.

Kundkreditrisk

Risken att en kund inte kan, eller vill, fullgöra
sitt betalningsåtagande gentemot Gunnebo.

Ny policy implementerad med regler avseende
kreditupplysningar, risksegmentering av kunder
och tillåtna betalningsvillkor för olika segment. Ett
globalt kreditupplysningssystem ska upphandlas
och integreras i ekonomi- och säljsystem.

Låg grad av osäkra fordringar och kreditförluster. Ökat fokus på kreditkontroll genom ”cash for
growth” projektet.

Likviditet

Gunnebo har en viss säsongscykel, som
påverkar kassaflödet.

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

En förlängning av finansieringsavtalen skedde
i februari 2014, nytt förfall februari 2019,
den finansiella beredskapen bibehölls under
hela året.

Räntenivåer

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

Enligt Koncernens finanspolicy får maximalt 60
procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars genomsnittliga löptid inte får överstiga
36 månader.

Nettoräntekostnaden har hållits nere genom
fortsatt låga marknadsräntenivåer och marknadsmässiga villkor i den nya finansieringen.
Bibehållen hedgegrad för att säkert bibehålla
denna låga nivå under en tid framåt.

Valutakurser

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

Aktiv bevakning och möjlighet att hedga exponering, både härrörande från transaktioner och
eget kapital.

Den geografiska spridningen av verksamheten
bidrar till att balansera valutaexponeringen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och Verkställande direktören för Gunnebo AB (publ), organisationsnummer 556438-2629, får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2016.
Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med en omsättning
på cirka 6 100 Mkr och cirka 5 600 anställda. Koncernen är en global
leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom Kontanthantering, Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv och Elektronisk
säkerhet till banker, handeln, k ollektivtrafik, offentliga och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.
FINANSIELLA RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 088 Mkr (6 052), vilket
motsvarar en ökning om 1 procent. Den organiska tillväxten var 1
procent, varav 0 procent i EMEA, 5 procent i Asia-Pacific och –2 procent
i Americas. Valutaeffekten uppgick till –1 procent och den strukturella
förändringen var 1 procent, relaterat till förvärvet av Sallén andra
halvåret 2015.
Bruttomarginalen exklusive poster av engångskaraktär uppgick till
29,5 procent jämfört med 29,7 procent föregående år. Försäljningsoch administrationskostnader i procent av nettoomsättningen, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 22,5 procent jämfört med
23,1 procent föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 366 Mkr (320), motsvarande en rörelsemarginal om 6,0 procent (5,3). Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 438 Mkr (397), motsvarande en
rörelsemarginal om 7,2 procent (6,6). EBITDA exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 561 Mkr (505), vilket var 9,2 procent (8,3) i
förhållande till nettoomsättningen. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar var 68 Mkr (61) och avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar var 55 Mkr (47) varav 24 Mkr (14) härrör sig från
förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.
Poster av engångskaraktär belastade resultatet med –72 Mkr (–77).
Förändringen till en indirekt försäljningsmodell i Österrike, Ungern och
Tjeckien som slutfördes i tredje kvartalet, stängningen av fabriken i
Trier samt fortsatta förändringar i struktur och ledning i Europa var de
främsta anledningarna.
Finansiella poster, netto uppgick till –53 Mkr (–43), där lån i utländsk
valuta hade en negativ inverkan. Skatter uppgick till –104 Mkr (–109),
vilket ger en effektiv skattesats om 33 procent (39). Detta återspeglar Koncernens fortsatta skattefokus samt den positiva effekten av
underskottsavdrag som inte redovisats tidigare.
PRODUKTUTVECKLING
Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 101 Mkr (87), vilket
motsvarar 1,7 procent (1,4) av nettoomsättningen. Ökningen återspeglar Koncernens strategi med stärkt fokus på produktutveckling
inom samtliga produktområden.
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KASSAFLÖDE
Fritt kassaflöde uppgick till 159 Mkr (56), till följd av ett starkt rörelseresultat, lägre investeringar i materiella anläggningstillgångar samt
en högre försäljning av materiella anläggningstillgångar, främst i
Storbritannien. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till –115 Mkr (176). Detta inkluderar både återbetalning av krediter
samt amorteringar av lån liksom upptagning av nya lån. 2015 togs nya
lån upp för att finansiera förvärvet av Grupo Sallén.
Nettolåneskulden uppgick till 1 297 Mkr vid årets slut (1 212). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 813 Mkr (850),
en förbättring som kom i det fjärde kvartalet.
EGNA KAPITALET
Det egna kapitalet påverkades positivt med 100 Mkr (–82) hänförligt
till omräkningsdifferenser samt negativt av –99 Mkr (42) hänförligt till
aktuariella förluster på pensionsplaner. Förlusterna beror främst på en
minskning av diskonteringsräntan i pensionsplanen i Storbritannien.
I tillägg till detta har Gunnebo AB under året, kopplat till incitamentsprogrammet som antogs 2012, gett ut 135 000 nya aktier vilket
ökade det egna kapitalet med 4 Mkr. Programmet är nu helt avslutat.
Inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP 2015),
emitterade Gunnebo AB i mars 730 847 nya aktier i serie C till ett nominellt värde av 5 kronor per aktie, vilket ökade aktiekapitalet med 3 Mkr
under året. Dessa aktier återköptes därefter av Gunnebo AB till samma
värde. Aktierna kommer att innehas av Gunnebo AB tills LTIP avslutas
2018, då de kan omvandlas till stamaktier inom ramen för LTIP.
AKTIEKAPITALET
Vid årets utgång uppgick Gunnebo ABs aktiekapital till 385 Mkr för
delat på 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, med ett kvot
värde om 5 kronor vardera. Varje stamaktie har en röst och varje
C-aktie har en tiondels röst. C-aktier har ingen utdelningsrätt.
UTDELNINGSFÖRSLAG
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kronor (1,00) per aktie för det
finansiella året 2016, vilket motsvarar en ökning av 20 procent.
ANSTÄLLDA
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 556 personer
(5 482). Antalet medarbetare i utlandet vid periodens utgång uppgick
till 5 390 personer (5 318).
ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 godkänner att principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för Gunnebos koncernledning

47

Finansiell information

skall inkludera långsiktiga incitamentprogram i den maximala rörliga
ersättningen. I övrigt är principerna oförändrade. 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 erbjuder 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 består av fast lön, rörlig
ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension
samt övriga förmåner. Den fasta lönen beaktar den enskildes position,
kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall
normalt omprövas varje år. Den fasta lönen utgör basen för beräkning
av rörlig lön. Den rörliga ersättningen är beroende av hur på förhand
bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och är maximerad till
högst 50 procent (föreslås maximeras till högst 70 procent av den
fasta lönen, varav 20 procent härrör från maximum från långsiktiga
incitamentprogram). Styrelsen utvärderar årligen 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 erbjuds pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land
där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar.
Pensionsålder är 65 år.
För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är upp
sägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader. Vid
uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader,
avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är
bosatta utanför Sverige erbjuds uppsägningstider som är konkurrens
kraftiga i det land där personerna är bosatta, företrädesvis mot
svarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige. Styrelsen
har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.
Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit
till betalning vid årsstämman 2017, faller inom ramen för dessa riktlinjer förutom att det med SVP Americas har avtalats om att erhålla
ytterligare 25 procent i rörlig ersättning på grund av lokala marknadsförutsättningar. I samband med att bolaget under 2015 ingick anställningsavtal med en ny Verkställande direktör utnyttjade styrelsen den
av årsstämman beslutade rätten för styrelsen att under vissa förutsättningar avvika från riktlinjerna. Det har således överenskommits
att Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande
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12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida, att även rörlig
lön skall vara pensionsgrundande samt att Verkställande direktören
har rätt att erhålla pension från 63,5 års ålder. Styrelsen har bedömt
nämnda avvikelser som nödvändiga för genomförandet av rekryteringen. Utöver ovanstående har inga avvikelser gjorts från de riktlinjer
som antogs av årsstämman 2016.
MODERBOLAGET
Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars
huvudsakliga uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt att tillhandahålla koncernövergripande funktioner och
tjänster inom koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik,
ekonomi/ finans, IT, kvalitet, logistik, miljö och kommunikation. Netto
omsättningen för året uppgick till 236 Mkr (265), som avser tjänster
fakturerade till koncernbolag. Årets resultat för perioden uppgick till
110 Mkr (111). Koncernbidrag påverkade nettoresultatet positivt med
113 Mkr (75).
MILJÖPÅVERKAN
Gunnebo strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte
skadar miljön. Gällande miljölagstiftning följs i verksamheter och processer runt om i världen. Koncernen bedriver ingen verksamhet som är
anmälningspliktig eller kräver tillstånd enligt svensk miljölagstiftning.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Gunnebo är med sin internationella verksamhet exponerat för såväl
verksamhetsrelaterade risker som finansiella risker. Verksamhetsrelaterade risker innefattar främst marknadsrisker, råvarurisker, produktionsrisker och legala 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. Utöver ovanstående risker övervakar Koncernen löpande
risker relaterade till miljö, teknisk utveckling, ny lagstiftning, kompetensförsörjning och skatter. För mer information om de risker som
Gunnebo är exponerat för se sidorna 42–45.
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolagsstyrningsrapporten, som återfinns på sidorna 83–87, utgör
en från årsredovisningen skild handling enligt Årsredovisningslagen,
7 kapitlet, §8.
UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN
Säkerhetsmarknaden är en marknad som växer och Gunnebo har för
avsikt att stärka sina kunderbjudanden och aktivt arbeta med ständiga förbättringar för att på så sätt uppnå lönsam tillväxt.
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Definitioner
Gunnebo presenterar en del finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att
dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och dess ledning då de möjliggör utvärdering av
Koncernens resultat och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid
jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för
mått som definieras enligt IFRS.

BRUTTOMARGINAL:

RESULTAT PER AKTIE:

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat
med vägt g
 enomsnittligt antal aktier exklusive C-aktier som
inte har utdelningsrätt.

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

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella
och materiella anläggningstillgångar.

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat
med vägt genomsnittligt antal aktier exklusive C-aktier som
inte har utdelningsrätt, efter utspädning.

EGET KAPITAL PER AKTIE:

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL:

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

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

FRITT KASSAFLÖDE:

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings
verksamheten, exkl. förvärv och avyttringar.

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE:
Fritt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier
exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt.

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET:

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL:

RÄNTETÄCKNINGSGRAD:
Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader dividerat
med räntekostnaderna.

RÖRELSEMARGINAL:
Rörelseresultat i procent av n
 ettoomsättningen.

Nettoomsättning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

SKULDSÄTTNINGSGRAD:

NETTOLÅNESKULD:

Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.

Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag för likvida
medel samt r äntebärande fordringar.

SOLIDITET:
Eget kapital i procent av totala tillgångar.

ORGANISK TILLVÄXT:
Tillväxt i nettoomsättning, justerat för förvärv, avyttringar och
valutakurseffekter.

SYSSELSATT KAPITAL:
Totala tillgångar minskade med räntefria avsättningar och skulder.

P/E-TAL:

VINSTMARGINAL:

Noteringskurs per den 31 december dividerad med resultat per
aktie efter utspädning.

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Innehåll
Koncernens resultaträkningar
Koncernens rapporter över totalresultatet
Koncernens balansräkningar
Koncernens kassaflödesanalyser
Koncernens förändringar av eget kapital
Noter Koncernen
Moderbolagets resultaträkningar
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Finansiell information

Koncernens resultaträkningar
Mkr

Not

2016

2015

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

2
2, 4

6 088
–4 319
1 769

6 052
–4 278
1 774

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto
Rörelseresultat

2, 4
2, 4
7

–737
–680
14
366

–777
–675
–2
320

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto
Resultat före skatt

8

–53
313

–43
277

Skatt
Årets resultat

9

–104
209

–109
168

206
3
209
2,71
2,70

166
2
168
2,18
2,18

2016

2015

209

168

–133
34
–99

54
–12
42

95
5
3
–1
102
3

–82
–3
1
0
–84
–42

212

126

205
7
212

129
–3
126

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen
Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr

14
14

Koncernens rapporter över totalresultatet
Mkr

Not

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkning
Omvärderingar (aktuariella vinster och förluster)
Skatt
Summa
Poster som kan komma att återföras till resultaträkning
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet
Säkring av nettoinvesteringar
Kassaflödessäkringar
Skatt
Summa
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen
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15
9

9
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Kommentarer till Koncernens resultaträkningar
Allmänt
Koncernens resultaträkning 2016 inkluderar helårsresultatet från det senaste
förvärvet av bolaget Sallén. Sallén förvärvades juli 2015 och följaktligen inkluderade
Koncernens resultat 2015 Salléns resultat för perioden augusti–december 2015.
Försäljning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 088 Mkr (6 052), vilket motsvarar en
ökning om 1 procent. Den organiska tillväxten var 1 procent, varav 0 procent i
EMEA, 5 procent i Asia-Pacific och –2 procent i Americas. Valutaeffekten uppgick
till –1 procent och den strukturella förändringen var 1 procent, relaterad till
förvärvet av Sallén andra halvåret 2015. Organisk tillväxt per kvartal 2016 var
1 procent, –1 procent, –1 procent och 3 procent.

EBITDA exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 561 Mkr (505), vilket var
9,2 procent (8,3) i förhållande till nettoomsättningen. Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar var 68 Mkr (61) och avskrivningar på immateriella anlägg
ningstillgångar var 55 Mkr (47), varav 24 Mkr (14) härrör sig från förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar. EBITDA exklusive poster av engångskaraktär
87 Mkr, 134 Mkr, 137 Mkr och 203 Mkr för respektive kvartal 2016.

EBITDA PER KVARTAL
Mkr
250

ORGANISK TILLVÄXT PER KVARTAL

200

%

150

1)

10
100

8
6

50

4

13

2

1

0
–2

EBITDA

–4

13

–6

1

14
2
3
2014

1)

15
4

1

2
3
2015

4

1

2
3
2016

4

Rörelsekostnader
Bruttomarginalen var 29,1 procent (29,3) och exklusive poster av engångskaraktär
uppgick den till 29,5 procent (29,7). Försäljnings- och administrationskostnader i
procent av nettoomsättningen var 23,3 procent (24,0) och exklusive poster av
engångskaraktär uppgick den till 22,5 procent (23,1). Totala rörelsekostnader
uppgick till 5 736 Mkr (5 730) och består av 37 procent (37) direkt material, 41
procent (41) personalkostnader, 2 procent (2) avskrivningar och 20 procent (20)
övriga kostnader.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 366 Mkr (320), motsvarande en rörelsemarginal om
6,0 procent (5,3). Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till
438 Mkr (397), motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 procent (6,6), vilket innebär
att Koncernens finansiella mål om 7 procents rörelsemarginal uppnåddes. Rörelse
resultat var 53 Mkr, 80 Mkr, 91 Mkr och 142 Mkr för respektive kvartal 2016.

RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL
200

1)

120

80

4

1

2
3
2015

4

1

2
3
2016

4

EBITDA, exkl. poster av engångskaraktär

EBITDA exkl. poster av engångskaraktär uppgick till 119 Mkr kvartal 2 2014.

Poster av engångskaraktär belastade resultatet med –72 Mkr (–77) av vilket –25
Mkr (–26) ingick i kostnader för sålda varor, –13 Mkr (–12) ingick i försäljningskostnader och –34 Mkr (–39) ingick i administrativa kostnader. De främsta posterna var
hänförliga till fortsätt omstrukturering i Europa, till exempel förändringen till en
indirekt försäljningsmodell i Österrike, Ungern och Tjeckien som slutfördes i tredje
kvartalet, stängningen av fabriken i Trier samt förändringar i Koncernledning.
Bryggan av rörelseresultat 2015 till 2016 var:
Mkr

Rörelseresultat 2015
Organisk förändring
Struktur

Jan–dec

320
8
50

Valuta

16

Övrigt

–28

Rörelseresultat 2016

366

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 101 Mkr (87), vilket motsvarar
1,7 procent (1,4) av nettoomsättningen. Ökningen återspeglar Koncernens
strategi med stärkt fokus på produktutveckling inom samtliga produktområden.

40

13
1

14
2
3
2014

Rörelseresultat
1)

15

O
 rganisk försäljningstillväxt om 1 procent påverkade resultatet med 8 Mkr.
S
 trukturella förändringar om 50 Mkr inkluderade poster av engångskaraktär
liksom besparingar från tidigare omstruktureringsinitiativ och effekterna från
förvärvet av Sallén.
V
 alutaeffekten uppgick till 16 Mkr, varav transaktionseffekterna var 18 Mkr och
omräkningseffekterna var –2 Mkr.
Ö
 vrigt innefattar en strategiskt viktigt mjukvaruutveckling, generella kostnadsökningar och inflation samt ökade kostnader för forskning och utveckling.

Mkr

160

14
2
3
2014

15
4

1

2
3
2015

4

1

2
3
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4

Rörelseresultat, exkl. poster av engångskaraktär

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär uppgick till 98 Mkr kvartal 2 2014.
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Finansnetto
Finansiella poster, netto uppgick till –53 Mkr (–43), där räntan och lån i utländsk
valuta hade en negativ inverkan.
Skatt
Skattekostnaden uppgick till –104 Mkr (–109), vilket ger en effektiv skattesats
om 33 procent (39). Detta återspeglar Koncernens fortsatta skattefokus samt
den positiva effekten av underskottsavdrag som inte hade redovisats tidigare.
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Finansiell information

Koncernens balansräkningar
Mkr

31 december
2016

31 december
2015

10
10
11
9

1 628
294
347
332
14
2 615

1 517
295
358
304
14
2 488

12
13

726
1 317
111
201
581
2 936

678
1 150
75
198
496
2 597

5 551

5 085

1 862
28
1 890

1 726
21
1 747

1 152
484
90
1 726

1 139
362
93
1 594

739
72
82
251
791
1 935

635
36
87
214
772
1 744

5 551

5 085

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga tillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

17

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga finansiella skulder
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Kortfristiga avsättningar
Kortfristiga finansiella skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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16
17

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

Kommentarer till Koncernens balansräkningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella- och materiella anläggningstillgångar förändrades med 110 Mkr
(137) respektive –11 Mkr (54) under året, varav 123 Mkr (–60) respektive 19 Mkr
(–15) hänförs till valutaomräkning. Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar var 55 Mkr (47), varav 24 Mkr (14) avser förvärvsrelaterade tillgångar.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar var 68 Mkr (61). Investeringar
i immateriella anläggningstillgångar var 39 Mkr (33). Investering i materiella
anläggningstillgångar var 67 Mkr (102), avseende både produktivitetsförbättringar till exempel i fabriken i Halol samt ett flertal ersättningsinvesteringar.
Rörelsekapitalutveckling
Rörelserörelsekapital netto, ökade till 632 Mkr (532) under året vilket i förhållande till nettoomsättningen var 9,5 procent (8,1) beräknat på ett genomsnitt.

Rörelsekapital, netto

Varulager

2016

Genomsnitt i % av
försäljning

2015

Genomsnitt i % av
försäljning

726

11,5%

678

11,3%

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Koncernens avsättning till anställda efter avslutad anställning var 484 Mkr
(362) vilket motsvarar en ökning om 122 Mkr. Den största orsaken till ökningen
var aktuariella förluster om 133 Mkr (aktuariella vinster om 54), som primärt
kommer från lägre diskonteringsräntor i samtliga planer, där den främsta
effekten noterades i Koncernens pensionsplan i Storbritannien.
Eget kapital
Eget kapital ökade till 1 890 Mkr (1 747) vid årets slut, motsvarande en ökning
om 143 Mkr. Årets resultat ökade till 209 Mkr (168). Omräkningseffekten bidrog
positivt med 100 Mkr (negativt med 85), inklusive en mindre effekt från säkring
av nettoinvesteringar. Aktuariella förluster brutto var –133 Mkr (+54), som tillsammans med den relaterade skatteeffekten om 34 Mkr (–12) orsakade en
minskning netto i eget kapital. Betald utdelning uppgick till –76 Mkr, vilket var
oförändrat från tidigare år.

SOLIDITET

Kundfordringar

1 317

20,3%

1 150

18,8%

Mkr

Leverantörsskulder

–739

11,3%

–635

10,7%

6 000

Övriga operativa tillgångar/skulder

–672

11,0%

–661

11,4%

632

9,5%

532

8,1%

Summa

Ökningen i kundfordringar tillsammans med valuta var de primära orsakerna till
den totala ökningen. Stark försäljning under senare delen av det fjärde kvartalet
bidrog till ökningen av kundfordringar, medan valuta utgjorde cirka 60 Mkr av
ökningen. Koncernens fokus på ”Cash for Growth” som täcker processen från
kundorder till betalning, har börjat ge effekt med minskningar i alla förfallokategorier förutom kategorin ”ännu ej förfallen”, där en ökning noterades hänförlig
till försäljningstidpunkt i det fjärde kvartalet. Programmet ”Cash for Growth”
infördes i Europa under 2016 och startar i Asia-Pacific i februari 2017.
Varulager ökade med 48 Mkr, där merparten av ökningen utgjordes av valuta.
Leverantörsskulderna ökade med 96 Mkr, där cirka 30 Mkr av ökningen var
valuta.

%
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Soliditet, %

Lång- och kortfristiga finansiella skulder
Koncernens lång- och kortfristiga finansiella skulder uppgick till 1 403 Mkr
(1 352) varav 54 Mkr (30) avser checkräkningskrediter och resten var upplåning
från finansiella institut. Under året reducerades de totala finansiella skulderna
med –43 Mkr netto. Totala kreditfaciliteter uppgick till 2 025 Mkr varav 622 Mkr
var outnyttjat i slutet av 2016.

Anställda
Antalet anställda vid årets slut var 5 556 (5 482) där en minskning i Europa uppvägdes av ökningar på grund av produktionen av säkerhetsskåp till bankomater
samt andra mindre förändringar. Merparten av ökningarna avsåg temporära
arbetare.

KREDITFACILITETER OCH UTNYTTJAT

Anställda
land
Anställda
region
Anställdaper
per
land
perper
region
MEDELANTAL
ANSTÄLLDA
PER LAND Anställda

1 500

1 000

500

13

14

15

< 12 månader

Utnyttjade

EMEA,
50% 50%
EMEA,
Asia-Pacific,
36% 36%
Asia-Pacific,
Americas,
14% 14%
Americas,

Indien, 18%
Indien,
18%
Frankrike, 16%
Frankrike,
16%
Indonesien, 14%
Indonesien,
14%
Nederländerna, 7%
Nederländerna, 7%
Spanien, 5%
Spanien, 5%
Storbritannien, 5%
Storbritannien,
5%
Mexiko, 4%
Mexiko,
4%
Tyskland, 4%
Tyskland,
USA, 3% 4%
Sverige,
USA,
3%3%
Sydafrika,3%
3%
Sverige,
Övriga, 18%3%
Sydafrika,
Övriga, 18%

Mkr

12–24 månader

Outnyttjade

24–36 månader

Könsfördelning

Könsfördelning

Chefer

Chefer

74%
Anställda

74%

26%

26%

Anställda

85%
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85%

15%
53

15%

Finansiell information

Koncernens kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2016

2015

366

320

123
55
–44
–99
–45

108
59
–41
–95
–46

–17
–138
69
–36
234

2
–42
13
–92
186

–39
–67
31
—
–75

–33
–102
4
–160
–291

159

–105

199
–243
24
–23
4
–76
–115

401
–144
28
–33
—
–76
176

44

71

Likvida medel vid årets ingång
Årets nettokassaflöde
Omräkningsdifferenser

496
44
41

447
71
–22

Likvida medel vid årets utgång

581

496

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justering för:
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Utbetalning av pensionsersättningar
Betald skatt
Ränta och övriga finansiella poster
Förändring av rörelsekapital:
Varulager
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Övriga rörelserelaterade tillgångar och skulder, netto
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av verksamheter, netto av likvida medel
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

10
11
3

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagande av lån
Återbetalning av lån
Förändring av kortfristiga lån
Övriga finansieringsposter
Nyemission
Utdelningar
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets nettokassaflöde

FÖRÄNDRING NETTOLÅNESKULD

Mkr

Upplåning, lång och kortfristig
Räntebärande tillgångar
Likvida medel

Icke kassaflödespåverkande förändringar

Valuta

Ingående
balans 2016

1 403
–9
–581

–43
–2
–44

—
—
—

93
—
–41

1 353
–7
–496

Nettolåneskuld före pensionsförpliktelser

813

–89

—

52

850

Pensionsförpliktelser, netto

484

–44

163

3

362

1 297

–133

163

55

1 212

Nettolåneskuld

54 

KassaflödesUtgående påverkande
balans 2016 förändringar
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Kommentarer till Koncernens kassaflödesanalyser
Allmänt
Siffrorna i kassaflödet har justerats för valutaeffekter som uppstår i samband
med omräkningen av dotterbolagens balansräkningar till svenska kronor, då
dessa inte är kassaflödespåverkande.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 234 Mkr 2016 jämfört
med 186 Mkr 2015, där det förbättrade rörelseresultatet åren emellan står
för förändringen.
I rörelseresultatet ingår icke-kassaflödespåverkande poster eller poster som
visas separat på annat håll i kassaflödesanalysen. Dessa består främst av
avskrivningar och övriga poster, där vinster på avyttring av materiella
anläggningstillgångar ingår samt kostnader för avsättningar och pensioner.
Ränta och övriga finansiella poster inkluderade erhållen ränta om 15 Mkr (12)
och betald ränta om –37 Mkr (–27). En liten ökning i den genomsnittliga betalda
räntan noterades 2016, men generellt har Koncernens ränta varit stabil.

GENOMSNITTLIG BETALD RÄNTA PER KVARTAL

Fritt kassaflöde för 2016 uppgick till 159 Mkr jämfört med 56 Mkr för 2015 mot
svarande en ökning om cirka 100 Mkr. Fritt kassaflöde per kvartal uppgick till
7 Mkr, 18 Mkr, 27 Mkr och 107 Mkr under 2016.

FRITT KASSAFLÖDE PER KVARTAL
Mkr
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Fritt kassaflöde
2,0

Nettolåneskuld
Nettolåneskulden var 1 297 Mkr (1 212) vid årets slut. Exklusive avsättningar för
ersättning efter avslutad anställning, minskade nettolåneskulden till 813 Mkr
2016 från 850 Mkr 2015. Minskningen kommer från förändringen i lång- och
kortfristig upplåning, där amorteringar gjordes på USD och EUR lån, medan
checkräkningskrediter ökade något.
Nettolåneskulden/EBITDA minskade från 2,83 i slutet av 2015 till 2,64 i slutet
av 2016.
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NETTOLÅNESKULD OCH NETTOLÅNESKULD/EBITDA

Det totala rörelsekapitalets förändringar (vilket utgörs av förändringar i lokal
valuta) var på samma nivå 2016 som 2015. De stora variationerna noterades
bland leverantörsskulder samt övriga rörelserelaterade tillgångar och skulder
och som tidigare nämnts högre kundfordringar, på grund av ökad försäljning
sent i fjärde kvartalet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 39 Mkr (33) där
merparten utgörs av produkt- och mjukvaruutveckling. Investeringar i materiella anläggningstillgångar var 67 Mkr (102) där 2015 bestod av särskilda kapacitetsinvesteringar i Europa. Koncernen sålde materiella anläggningstillgångar för
31 Mkr (4) främst i Storbritannien.
Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde redovisas i tabellen nedan:

Rörelseresultat
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Avskrivningar

16
6

Avskrivningar övriga immateriella
anläggningstillgångar

2016
Kv3

2016
Kv4

2016

2015

80

91

142

366

320

15

20

17

68

61

6

6

6

24

14

7

8

8

8

31

33

Övrigt

–51

–12

–27

–43

–133

–123

Förändringar i rörelsekapital

–22

–47

–60

7

–122

–119

9

50

38

137

234

186

–2

–23

–20

–30

–75

–131

7

27

18

107

159
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Operativt kassaflöde
Investeringsverksamheten exklusive förvärv av verksamhet
Fritt kassaflöde
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immateriella tillgångar
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Utdelningar
Betalda utdelningar 2016 var 1,00 kr per aktie vilket var oförändrat mot tidigare
år. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kr per aktie avseende 2016, med
villkoret att förslaget godkänns vid årsstämman i april 2017.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och kortfristiga placeringar med en ursprunglig
löptid på 3 månader.
Fritt kassaflöde per aktie 2016 var 2,09 kr jämfört med 0,73 kr för 2015.
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Koncernens förändringar av eget kapital
Mkr

Ingående balans 2016-01-01

Minoritetsintressen

Summa

381

988

–10

–239

606

1 726

21

1 747

Årets resultat

—

—

—

—

206

206

3

209

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Säkring av nettoinvesteringar
Kassaflödessäkringar
Aktuariella vinster och förluster
Skatt
Delsumma

—
—
—
—
—
0

—
—
—
—
—
0

—
—
3
—
–1
2

91
5
—
—
—
96

—
—
—
–133
34
–99

91
5
3
–133
33
–1

4
—
—
—
—
4

95
5
3
–133
33
3

Transaktioner med aktieägare
Nyemission1)
Återköp av C-aktier
Aktierelaterad ersättning
Utdelningar
Delsumma

4
—
—
—
4

—
—
—
—
0

—
—
—
—
0

—
—
—
—
0

3
–3
3
–76
–73

7
–3
3
–76
–69

—
—
—
—
0

7
–3
3
–76
–69

385

988

–8

–143

640

1 862

28

1 890

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget
Balan
serade
OmräkÖvrigt
vinst
DelningsAktie- tillskjutet Säkringsmedel
summa
reserv
kapital
reserv
kapital

Minoritetsintressen

Summa

Utgående balans 2016-12-31

Mkr

Ingående balans 2015-01-01

381

988

–11

–159

471

1 670

24

1 694

Årets resultat

—

—

—

—

166

166

2

168

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Säkring av nettoinvesteringar
Kassaflödessäkringar
Aktuariella vinster och förluster
Skatt
Delsumma

—
—
—
—
—
0

—
—
—
—
—
0

—
—
1
—
—
1

–77
–3
–
–
–
–80

—
—
—
54
–12
42

–77
–3
1
54
–12
–37

–5
—
—
—
—
–5

–82
–3
1
54
–12
–42

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning
Förvärv genom apportemission2)
Utdelningar
Delsumma

0
—
—
0

0
—
—
0

—
—
—
0

—
—
—
0

2
1
–76
–73

2
1
–76
–73

—
0
—
0

2
1
–76
–73

381

988

–10

–239

606

1 726

21

1 747

Utgående balans 2015-12-31
1)
2)
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Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget
Balan
serade
OmräkÖvrigt
vinst
DelningsAktie- tillskjutet Säkringsmedel
summa
reserv
kapital
reserv
kapital

Inkluderar nyemitterade C-aktier samt stamaktier emitterade genom utnyttjade teckningsoptioner, se not 14 i Koncernen.
En del av köpeskillingen vid förvärvet av Diseňos Inteligentes de Seguridad S.A de C.V erlades i form av nyemitterade aktier i Gunnebo Mexíco S.A de C.V.
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Noter – Koncernen

Belopp i Mkr om inte annat anges

NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisning (IAS 1)
Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat hos Bolags
verket under organisationsnummer 556438-2629. Styrelsen har sitt säte i
Göteborg i Sverige. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ, Stockholm, MidCap.
Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen och i
noterna till denna årsredovisning.
Koncernredovisningen för Gunnebo AB är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av Europeiska
Unionen (EU). Koncernen följer även Rådet för finansiell rapporterings RFR 1,
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden
(UFR). Koncernens finansiella rapporter är baserade på anskaffningskostnad om
inte annat anges i redovisningsprinciperna nedan.
Årsredovisningen för moderbolaget, Gunnebo AB, undertecknades av styrelsen den 2 mars 2017. Resultat- och balansräkningarna samt de konsoliderade
resultat- och balansräkningarna ska fastställas av årsstämman som hålls den
5 april 2017.
Konsolidering (IFRS 10)
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, Gunnebo AB och de bolag i vilka
det direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Gunnebo AB och dess
dotterbolag benämns hädanefter ”Gunnebo-koncernen” eller ”Koncernen”.
Bestämmande inflytande finns när Koncernen har rätten att styra bolagets aktiviteter, har möjlighet att erhålla avkastning och kan utnyttja sin rätt att påverka
en sådan avkastning. För merparten av Koncernens dotterbolag existerar kontroll genom 100 procent ägarskap. Det finns också ett fåtal dotterbolag som
kontrolleras av Gunnebo där ägarskapet uppgår till 50–100 procent, ingen av
dessa är signifikanta för Koncernen. För dessa dotterbolag där Koncernen äger
mindre än 100 procent visas minoritetsintresset separat inom eget kapital. En
förteckning över koncernbolagen finns i moderbolagets noter.
Rörelseförvärv och goodwill (IFRS 3)
Alla rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvstidpunkten
värderas förvärvade tillgångar och skulder (identifierbara nettotillgångar) till
verkligt värde, vilket kräver att uppskattningar görs. De väsentligaste förvärvade nettotillgångarna är immateriella anläggningstillgångar såsom produkt
utveckling, kundrelationer och varumärken.
Verkligt värde för dessa tas fram med hjälp av oberoende värderingsexperter
och allmänt accepterade värderingsmetoder baserade på prognosticerade
framtida kassaflöden. Övriga förvärvade tillgångar inkluderar till en mindre grad
även materiella anläggningstillgångar, varulager och finansiella tillgångar och
skulder, som värderas baserat på tillgänglig marknadsinformation. Det övervärde som uppstår när anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av
identifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill.
Segmentsinformation (IFRS 8)
Rörelsesegment identifieras baserat på den interna strukturen av Koncernens
affärsverksamheter vars rörelseresultat regelbundet följs upp av Koncernens
högste beslutsfattare i syfte att fördela resurser och bedöma resultat.
Koncernens interna rapportering och uppföljning av Koncernens rörelseresultat
till högste beslutsfattare sker på geografiska områden Europe, Middle East &
Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC) och Americas. Följdaktligen anses dessa vara
de primära segmenten.
Principerna för att mäta Koncernens segment baseras på de IFRS-principer
som har tillämpats i de konsoliderade finansiella rapporterna.
Omräkning av utländska verksamheter (IAS 21)
Gunnebo ABs funktionella valuta är den svenska kronan, vilket även är rapporteringsvalutan för Koncernen. Alla utländska dotterbolag rapporterar i sin funktionella valuta, vilken är den valuta som används i bolagets primära ekonomiska
omgivning, oftast är det landet där dotterbolaget är verksam. Vid konsolideringen har alla balansposter omräknats till svenska kronor med balansdagens
kurs. Resultatposter har omräknats med genomsnittskurser för året. Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat i omräkningsreserven i eget kapital. Sådana omräkningsdifferenser redovisas i resultaträkningen
vid avyttringen av den utländska verksamheten.
Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt gällande valutakurser per
transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta, främst kundford-
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ringar och leverantörsskulder samt lån, har omräknats till balansdagens kurs.
Kursdifferenser från kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga rörelsetillgångar och skulder ingår i övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader.
Kursdifferenser från finansiella tillgångar och skulder ingår i finansiella intäkter
och kostnader.
De största valutorna var:
Genomsnittskurs
Land

Balansdagskurs

Enhet

Valuta

2016

2015

2016

2015

Australien

1

AUD

6,36

6,35

6,57

6,09

Kina

1

CNY

1,29

1,34

1,31

1,29

EU

1

EUR

9,47

9,36

9,57

9,14

100

INR

12,74

13,16

13,40

12,58

Indien
Indonesien

1 000

IDR

0,64

0,63

0,68

0,61

Storbritannien

1

GBP

11,58

12,89

11,18

12,38

USA

1

USD

8,56

8,43

9,10

8,35

Intäkter (IAS 18)
Intäkter från försäljning av produkter och tjänster redovisas när en överenskommelse med kunden har uppstått, produkterna har levererats eller tjänsterna
genomförts och när alla väsentliga risker har övergått till kunden. Intäkterna
redovisas netto efter volymrabatter och returer. Intäkterna från projekt med
lång varaktighet har redovisats genom successiv vinstavräkning, baserat på
relationen mellan nedlagda kostnader i förhållande till uppskattade totala kostnader vid balansdagen.
Immateriella anläggningstillgångar (IAS 38)
Immateriella anläggningstillgångar redovisats till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som påbörjas när
tillgången tas i bruk. Nyttjandeperioden baseras på historisk erfarenhet vid nyttjande av likartade tillgångar, användningsområde samt andra specifika egenskaper hos tillgången. Nyttjandeperioderna är:
K
 undrelationer 5–10 år
M
 jukvaror 3–5 år
P
 roduktutvecklingskostnader 3–5 år
F örvärvad produktutveckling 3 år
S
 trategiskt varumärke, obegränsad nyttjandeperiod
G
 oodwill, obegränsad nyttjandeperiod
Internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar
Koncernens mest väsentliga internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar är hänförliga till produktutveckling samt mjukvara som utvecklats för
internt bruk. Kostnader under utvecklingsfasen kapitaliseras när det, enligt ledningens bedömning, är sannolikt att de kommer resultera i framtida ekonomiska
fördelar och när kostnaderna under utvecklingsfasen kan mätas på ett tillförlitligt
sätt. Ledningens utvärdering innefattar förmågan att avsluta projektet, bevis för
att projektet är tekniskt genomförbart samt att avsikt och möjlighet att använda
eller sälja tillgången föreligger. Vid utvärderingen av produktutvecklingsprojekt
betraktar ledningen förekomsten av en kundorder som ett signifikant bevis på teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Alla andra forskningskostnader, såväl som
utvecklingskostnader som inte uppfyller kriterierna för aktivering, belastar resultatet när de uppstår och redovisas som kostnad för sålda varor i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar (IAS 16)
Maskiner, mark, byggnader och inventarier redovisas i balansräkningen till
anskaffningsvärde, efter att avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt och beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde där signifikanta komponenter skrivs av separat. Avskrivningen sker över tillgångarnas uppskattade nyttjande perioder som baseras på
den uppskattade tidsperiod som tillgången genererar intäkter och är till stor del
baserad på historiska erfarenheter. Nyttjandeperioderna uppgår till:
B
 yggnader 20–50 år
M
 askiner 5–15 år
Inventarier 3–5 år
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FORTS. NOT 1
Nedskrivningar av anläggningstillgångar (IAS 36)
Anläggningstillgångar med begränsade nyttjandeperioder prövas för ned
skrivning om någon händelse inträffar eller omständighet förändras, som
indikerar att det redovisade värdet inte är möjligt att återvinna.
Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
Goodwill och varumärke med obestämd nyttjandeperiod har allokerats till
kassagenererande enheter som prövas för nedskrivning årligen och då det finns
en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Kassagenererande enheter
för prövningen definieras som Koncernens produktområden, som är den lägsta
nivån där tillgångar kontrolleras för intern styrning. Koncernen har beslutat att
ett förvärvat strategiskt varumärke har obegränsad nyttjandeperiod, då intentionen är att behålla och utveckla varumärket i den nära framtiden.
Återvinningsvärde
Återvinningsvärde är det högsta av uppskattat värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. För att uppskatta nyttjandevärdet används en
diskonterad kassaflödesmodell. Bedömningen innehåller en del osäkerhet då de
uppskattningar och antaganden som används i den diskonterade kassaflödes
modellen är förenade med osäkerhet om framtida händelser och marknadsförhållanden. Därför kan verkligt utfall avvika väsentligt. Uppskattningarna
och antagandena har dock granskats av ledningen och överensstämmer med
kortsiktiga prognoser samt långsiktiga strategiska planer.
Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av framtida kassaflöden från rörelsen som inkluderar uppskattningar av intäktsvolymer,
produktionskostnader och behov av rörelsekapital. Flera antaganden görs, av
vilka de mest väsentliga är tillväxttakten och diskonteringsräntan. Prognoserna
av framtida rörelsekassaflöden baseras på affärs- och strategiska planer som
extrapoleras över en 5-års period med en tillväxttakt fastställd för Koncernen
som helhet. Affärsplanerna speglar ledningens bästa uppskattningar av framtida intäkter och kostnader baserat på historiska trender, allmänna marknadsförhållanden, branschutveckling samt prognoser och annan tillgänglig information som fastställs på den lägsta enheten i produktområdena. Ett slutvärde
beräknas, baserat på Gordon Growth modellen, som inkluderar en tillväxtfaktor
och förväntad inflation. Prognoser av framtida kassaflöden justeras till nuvärde
med en lämplig diskonteringsränta. Utgångspunkten för diskonteringsräntan är
den långfristiga statsobligationsräntan, marknadsriskpremien, det aktuella landets riskpremie och den systematiska risken i Koncernen vid tidpunkten för
utvärderingen.
Ledningen baserar diskonteringsräntan på den ingående risk som finns i
Koncernens affärsmodell och i branschjämförelser.
Varulager (IAS 2)
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde, där anskaffningsvärde beräknas i enlighet med FIFU-principen (först in,
först ut). Initialt värderas råmaterial och inköpta färdiga produkter till anskaffningskostnad, produkter i arbete och egentillverkade färdiga produkter värderas
till tillverkningskostnad. I tillverkningskostnaden inräknas direkt hänförliga kostnader såsom material och lön såväl som relevanta tillverkningsomkostnader.
Varulagrets anskaffningsvärde kan behöva justeras om anskaffningsvärdet
överstiger nettoförsäljningsvärdet. De bedömningar som ligger till grund för
fastställandet av varulagrets nettoförsäljningsvärde utgör en osäkerhetsfaktor.
Ledningens uppskattningar baseras på aktuella priser, omsättningshastighet
och lagrets ålder.
Inkomstskatter (IAS 12)
Inkomstskatter inkluderar aktuella skatter på beskattningsbara resultat, uppskjutna skatter och utländska källskatter. Dessa redovisas i resultaträkningen
om de inte kan hänföras till en transaktion som redovisats direkt mot
övrigt totalresultat.
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Aktuell skatt
Koncernbolag beräknar aktuell skatt i enlighet med de skatteregler och förordningar som gäller i de länder där vinsten beskattas. Inga avsättningar har gjorts
för skatt som kan uppstå vid utdelning av resterande disponibla vinstmedel i
utländska dotterbolag, då dessa kan delas ut skattefritt eller för att Koncernen
inte avser att göra några interna utdelningar inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas baserat på rådande
skattesatser för skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt på underskottsavdrag. Underskottsavdrag kan utnyttjas för att minska framtida beskattningsbara inkomster. Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i den mån ledningen anser det
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas som medger
redovisning av sådana fordringar. Ledningens bedömning baseras på historisk
lönsamhet, skatteplaneringsstrategier samt utgången av skatteförluster, vilket
tillsammans anses vara starka bevis för bedömningarna.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder (IAS 32, IAS 39, IFRS 7)
Koncernens finansiella tillgångar omfattar främst kundfordringar, finansiella
skulder är primärt leverantörsskulder och lån till finansiella institutioner. Alla
dessa kategoriseras som ”lån och kundfordringar” och mäts till upplupet
anskaffningsvärde.
Nedskrivningar avser i huvudsak reserveringar för osäkra fordringar, som
redovisas om företagsledningen anser att tillräckliga belägg föreligger som indikerar att fordringarna inte kan återvinnas.
Övriga finansiella tillgångar och skulder inkluderar, i mindre utsträckning,
derivat instrument. Koncernen använder derivatinstrument för att hantera
volatiliteten i räntor (där säkringsredovisning tillämpas) och för valutaexponering på extern upplåning och intern utlåning.
När säkringsredovisning tillämpas, redovisas den effektiva delen av förändringar av verkligt värde i övrigt totalresultat tills den säkrade posten redovisas i
resultaträkningen. För andra derivat, som är kategoriserade som ”innehas för
handel”, tas förändringar av verkligt värde upp i resultaträkningen.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning (IAS 19)
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning uppkommer när förpliktelserna är förmånsbestämda och antingen ofonderade eller
externt fonderade.
För de planer som är ofonderade, betalas förmånerna ur tillgångarna från det
bolag som har ingått i planen. Avsättningen i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna.
För de planer som är fonderade, hålls de tillgångar som hör till planerna
avskilda från Koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skulden som
redovisas i balansräkningen representerar underskottet av det verkliga värdet
på förvaltningstillgångar över nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelserna.
En så kallad ”Projected unit credit method” används för att beräkna nuvärdet
av förmånsbestämda förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under
innevarande period. Beräkningar sker kvartalsvis för Koncernens största planer
och sker årligen för övriga planer. Externa aktuarier används för dessa beräkningar. De antaganden som används för att beräkna förpliktelserna och kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som speglar förhållandena i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna och justeras för att reflektera
marknadsförhållandena vid beräkningstidpunkten. Till följd av förändrade
marknadsmässiga och ekonomiska förhållanden kan emellertid de verkliga kostnaderna och förpliktelserna som planen ger upphov till väsentligt avvika från
uppskattningarna.
Vid uppskattning av förpliktelser och kostnader görs antaganden, de mest
känsliga antagandena kan variera mellan planerna men avser i huvudsak diskonteringsränta, pensionsindexering och framtida löneökningar. Dessa antaganden bestäms separat för varje plan. Diskonteringsräntan för varje land base-
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ras på avkastningen på högkvalitativa företagsobligationer (AA-klassificerade
företagsobligationer eller index såväl som bostadsobligationer för planerna i
Sverige) vilka har förfallotider som överensstämmer med löptiden på förpliktelsen.
Omvärderingar uppkommer vid förändringar av aktuariella antaganden samt
erfarenhetsbaserad justering, som är skillnaden mellan aktuariella antaganden
och faktiskt utfall. De redovisas direkt i övrigt total resultat och omklassificeras
aldrig till resultaträkningen. Kostnaden som belastar resultatet består främst av
kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad
netto. Räntekostnader netto klassificeras såsom finansiella kostnader, övriga
kostnader belastar rörelseresultatet.
Vissa koncernbolag har avgiftsbestämda planer som avser ersättningar till
anställda efter avslutad anställning, där Koncernen inte har några förpliktelser
att betala ut förmåner efter att premier inbetalats till den tredje part som
ansvarar för planen. Sådana planer redovisas som en kostnad när premie inbetalning sker.

ning av kundfordringar inte historiskt varit väsentlig.
IFRS 16 ”Leasingavtal” ersätter IAS 17 Leasingavtal och tillämpas från 2019.
Den nya standarden kräver att alla leasingavtal redovisas i balansräkningen. Det
finns undantag för kortsiktig leasing och hyra av objekt med mindre värde.
Koncernen redogör för sina leasingåtaganden i not 20 och fortsätter att utreda
effekten av IFRS 16.

Kritiska uppskattningar och bedömningar (IAS 1)
Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste Koncernledningen göra
uppskattningar och bedömningar som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter. Dessa uppskattningar kan vara
baserade på historiska erfarenheter, övriga interna/externa källor, och/eller
antaganden som ledningen bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Dessa uppskattningar utgör grunden för bedömningar rörande redovisade
värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas
genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa
uppskattningar som kan ha en betydande inverkan på Koncernens finansiella
rapporter. Koncernledningen anser att följande områden innefattar de mest kritiska bedömningarna och uppskattningarna som görs i samband med upprättande av de finansiella rapporterna, där en annan bedömning kan medföra
väsentliga förändringar i de finansiella rapporterna under det kommande året.
U
 ppskattningar och viktiga antaganden vid nedskrivningstester av immateriella anläggningstillgångar (not 10 i Koncernen)
B
 edömningar av sannolikheten att uppskjutna skattetillgångar kan realiseras
(not 9 i Koncernen)
V
 iktiga antaganden vid beräkning av avsättningar för ersättningar till
anställda efter avslutad anställning (not 15 i Koncernen)
Nya redovisningsprinciper 2016
Nya eller ändrade standarder och tolkningar har inte haft någon väsentlig effekt
på Koncernens finansiella rapporter i 2016.
Nya redovisningsprinciper som givits ut men ej ännu trätt i kraft
International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat flera nya eller
ändrade standarder som ännu inte har trätt i kraft.
IFRS 15 “Intäkter från kontrakt med kunder” ersätter IAS 18 Intäkter och til�lämpas från 2018, och fastställer ett omfattande ramverk för att bestämma
om, hur mycket och när intäkter redovisas. Koncernens försäljning består till
största delen av försäljning av produkter där ingen förändring förväntas av IFRS
15. Koncernen har också kontrakt med lång varaktighet där intäkter redovisas
genom successiv vinstavräkning samt kontrakt med en kombination av produkter och tjänster. Under 2017 kommer Koncernen att fortsätta med utvärderingen av effekten av IFRS 15 men för närvarande har det inte framkommit
något som tyder på en väsentlig förändring av belopp eller tidpunkten för
intäktsredovisning.
IFRS 9 “Finansiella Instrument” tillämpas 2018 och inkluderar en modell för
klassificering och värdering, en framåtblickande nedskrivningsmodell baserad
på förväntade kundförluster och en reformerad ansats gällande säkringsredovisning. Koncernen förväntar inte någon signifikant effekt från förändringen, då
användandet av säkringsredovisning är mycket begränsad samt att nedskriv-
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NOT 2 RAPPORTERING PER SEGMENT

Försäljning per
produktområde 2016

Gunnebo-koncernen är verksam inom tre regioner; region Europe, Middle East & Africa, region Asia-Pacific och region
Americas. Regionerna erbjuder olika produkter och tjänster till olika kundgrupper. För ytterligare information om produktområden och regioner, se sidorna 10–25.
Nettoomsättning1)

Bidrag till resultat före skatt

2016

2015

2016

Region Europe, Middle East & Africa

3 907

3 860

113

84

Region Asia-Pacific

1 129

1 085

133

108

2015

128

Region Americas

1 052

1 107

120

Delsumma operativa segment

6 088

6 052

366

320

—

—

–53

–43

6 088

6 052

313

277

Finansiella poster, netto
Summa
1)

Internförsäljning är inte väsentlig och därför upplyses inte.

Avskrivningar
2016

2015

2016

2015

83

65

72

80

Region Asia-Pacific

20

23

18

37

Region Americas

20

20

16

18

123

108

106

135

2016

2015

2016

2015

Tillgångar

Region Europe, Middle East & Africa

Skulder

2 869

2 785

1 115

1 300

Region Asia-Pacific

762

666

332

116

Region Americas

880

745

164

78

Delsumma operativa segment

4 511

4 196

1 611

1 494

Finansiella poster och skatteposter

1 040

889

2 050

1 844

Summa

5 551

5 085

3 661

3 338

Nettoomsättning per marknad

Geografiska upplysningar

2015

2016

2015

1 122

1 052

286

273

USA

597

572

511

474

Indien

441

426

68

60

Storbritannien

333

391

65

85
221

Spanien

292

254

216

Indonesien

267

222

31

31

Tyskland

225

237

234

222

Belgien

203

188

21

21

Sverige

191

199

89

98

Övrigt

2 417

2 511

748

685

Summa

6 088

6 052

2 269

2 170

Tillgångar i segmenten består av goodwill, övriga immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar,
varulager, kundfordringar, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Skulder i segmenten består
av leverantörsskulder, övriga skulder, kortfristiga avsättningar samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Tidigare
publicerade siffror för tillgångar och skulder har justerats för att reflektera detta. Investeringar innefattar immateriella
anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar. Den geografiska nettoomsättningen per marknad baseras på
kundens geografiska lokalisering. Anläggningstillgångar består av goodwill, övriga immateriella anläggningstillgångar och
materiella anläggningstillgångar och de upplyses baserat på tillgångarnas geografiska lokalisering.
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Kontanthantering, 18%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 34%
Elektronisk säkerhet, 23%
Övrigt, 3%

Asia-Pacific

Anläggningstillgångar

2016

Frankrike

Kontanthantering, 17%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 35%
Elektronisk säkerhet, 19%
Övrigt, 7%

EMEA

Investeringar

Region Europe, Middle East & Africa

Summa

Koncernen

Kontanthantering, 6%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 48%
Elektronisk säkerhet, 3%
Övrigt, 21%

Americas

Kontanthantering, 26%
Tillträdeskontroll, 22%
Säkerhetsskåp och valv, 26%
Elektronisk säkerhet, 20%
Övrigt, 6%
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NOT 4 RÖRELSEKOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

NOT 3 FÖRVÄRV
Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter

2016

2015

Immateriella anläggningstillgångar

—

126

Materiella anläggningstillgångar

—

33

Förändringar i varulager

Övriga fordringar

—

69

Ersättningar till anställda

Kortfristiga skulder

—

–89

Inhyrd personal och underleverantörer

327

374

Identifierbara nettotillgångar

—

139

Transportkostnader

146

137

Goodwill

—

85

Fordons- och resekostnader

220

222

Koncernmässigt värde på andel av intressebolag vid
förvärvstidpunkten

Avskrivningar

123

108

—

–2

Övrigt

794

756

Totala köpeskillingar

—

222

5 736

5 730

Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar

—

–48

Förvärv med egna aktier

—

0

Likvida medel i förvärvade verksamheter

—

–14

Påverkan på Koncernens likvida medel

—

160

Förvärv 2015
Förvärv av Grupo Sallén Tech S.L.
Den 30 juli 2015 förvärvades 100 procent av aktierna i spanska Grupo Sallén
Tech S.L. som är en ledande producent och leverantör av lösningar inom
kontanthantering. Köpeskillingen uppgick till 200 Mkr varav cirka 48 Mkr var
beräknade tilläggsköpeskillingar. Enligt förvärvsanalysen var det koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet huvudsakligen länkat till förvärvad
produktutveckling och kundrelationer. Förvärvskostnaderna som belastat
resultatet uppgick till 2 Mkr. 		

Immateriella anläggningstillgångar

Värde

116

Materiella anläggningstillgångar

33

Övriga fordringar

64

Kortfristiga skulder

–86

Identifierbara nettotillgångar

127

Goodwill
Totala köpeskillingar

74
201

Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar

2016

2015

2 092

2 097

–6

21

2 040

2 015

Avser kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.

NOT 5 ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Ersättning till styrelsen för Gunnebo AB
Under året utbetald ersättning till av årsstämman valda styrelseledamöter i
moderbolaget uppgick till 2 195 Tkr (2 045), varav 195 Tkr (170) utgör ersättning
för utskottsarbete. Till styrelsens ordförande, Martin Svalstedt, har utgått ett
styrelsearvode om 525 Tkr (500). Till styrelseledamöterna Mikael Jönsson har
utgått ett styrelsearvode om 310 Tkr (310), till Bo Dankis ett styrelsearvode om
275 Tkr (300), till Göran Bille ett styrelsearvode om 280 Tkr (280), till Tore Bertilsson ett styrelsearvode om 290 Tkr (280), till Charlotte Brogren ett styrelsearvode
om 250 Tkr (250), och till Eva Elmstedt ett styrelsearvode om 265 Tkr (125).
Ersättning till medlemmar i Gunnebos Koncernledning (GET)

Tkr

Henrik Lange, 
verkställande
direktör
Tidigare verkställande direktör

Lön

Rörlig
ersättning1)

6 253

861

67

2 180

—

9 361

—

—

99

99

Övriga Pensions Avgångsförmåner2) kostnad vederlag3)

Summa

—

—

Andra medlemmar
i GET (8)4)
20 761

2 311

3 039

4 907

8 602

39 620

Summa

3 172

3 106

7 087

8 701

49 080

27 014

Inkluderar endast kontantbaserad kortfristig rörlig ersättning kostnadsförd för bonusår
2016.
Övriga förmåner avser bostadsförmån samt bilförmån.
3)
Avgångsvederlag enligt kontrakt.
4)
Inkluderar endast ersättningar för antalet månader som man varit medlem av GET.
1) 

–48

Likvida medel i förvärvade verksamheter

–13

Påverkan på Koncernens likvida medel

140

Förvärv av återstående andelar i K/H Enterprises Inc.
Under år 2015 överfördes återstående 69 procent av aktierna i Kaaa/Hamilton
Enterprices Inc. mot köpeskillingen 21 Mkr, varefter bolaget fusionerades med
Hamilton Safe Inc.
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Summa rörelsekostnader1)
1)

Förvärv 2016
Inga förvärv har gjorts under 2016.

Grupo Sallén Tech S.L.

Materialkostnader

2)

Pensioner, avgångsvederlag och rörlig ersättning
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. Pensionslösningen är
premiebaserad och pensionskostnaden uppgår till 35 procent av lönen inklusive
rörlig ersättning. Verkställande direktören har rätt att erhålla pension från 63,5
års ålder. Om verkställande direktören säger upp sig gäller en 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) som utbetalas med lika belopp under 12 månader.
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FORTS. NOT 5
För andra ledande befattningshavare (åtta personer som tillsammans med den
Verkställande direktören utgör Koncernledningen) är uppsägningstiden maximerad till ett år, under vilken lön och andra förmåner utgår. Personer i Koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande
de uppsägningstider som får förekomma i Sverige. 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 grundlönen.
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
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. De sista teckningsoptionerna har inlösts under 2016 och programmet är nu fullt avslutat.
Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2015
Årsstämman 2015 beslutade om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för högst 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp och andra
nyckelpersoner inom Koncernen. Programmet förutsätter att deltagaren investerar i Gunnebo-aktier inom LTIP 2015 (”Sparaktier”). Sparaktierna måste behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 2015
till den 1 juni 2018. Förutsatt att både innehavet av Sparaktien och deltagarens
anställning i Koncernen kvarstår vid utgången av intjänandeperioden är deltagaren berättigad till att kostnadsfritt erhålla en Gunnebo-aktie för varje Sparaktie som deltagaren investerat i (”Matchningsaktier”). Därutöver är deltagarna
berättigade till att erhålla ytterligare högst fyra Gunnebo-aktier per Sparaktie
vad gäller bolagets verkställande direktör och högst tre Gunnebo-aktier vad gäller övriga deltagare, förutsatt att vissa prestationsmål är uppfyllda (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier baseras på av styrelsen fastställda
miniminivån respektive övre målnivå avseende resultat per aktie under intjänandeperioden. Styrelsen avser att presentera de fastställda prestationsmålen i
årsredovisningen 2017.
Den totala kostnaden för LTIP 2015 baseras på aktiepriset vid tilldelningstidpunkten gånger förväntade antalet aktier som ska tilldelas, och tas över intjäningsperioden 1 juni 2015 till 31 maj 2018. Aktiepriset på tilldelningsdagen reduceras med nuvärdet av förväntade utdelningar under perioden fram till
utskiftning av aktierna i enlighet med villkor i programmet, och beräknas till
37,80 kronor per aktie.
Kostnader 2016 uppgick till 3,6 Mkr (2,8) inklusive sociala avgifter, varav 2,3
Mkr hänför sig till medlemmar i GET. Avsättningen i balansräkningen uppgick till
6,4 Mkr (2,8) inklusive sociala avgifter.
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NOT 6 ARVODE TILL REVISORER
2016

2015

Revisionsuppdrag

6,9

6,9

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0,3

0,1

Skatterådgivning

0,3

0,7

Övriga tjänster

0,3

0,3

Summa arvode till Deloitte

7,8

8,0

Arvode till Deloitte

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor

1,0

1,0

Summa arvode till revisorer

8,8

9,0

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. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig
till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER, NETTO
2016

2015

Realisationsvinster

5

1

Kursvinster

7

3

Kursförluster

–5

–16

Övrigt

7

10

Summa

14

–2

NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER, NETTO
2016

2015

15

12

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Kursvinster och övriga intäkter
Summa

4

7

19

19

Finansiella kostnader
Räntekostnader

–37

–27

Finansiella kostnader på pensioner, netto

–12

–13

Kursförluster
Bankavgifter och garantikostnader

–6

–9

–14

–11

Övrigt

–3

–2

Summa

–72

–62

Finansiella intäker och kostnader, netto

–53

–43
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NOT 9 SKATTER

Förändringar i uppskjuten skatt, netto

Ingående balans, netto
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad
Summa

–5

–99

–88

Skatt på belopp redovisade i övrigt totalresultat

33

–12

–5

–21

Förvärv

—

–28

–104

–109

2016

2015

277

Skatt enligt svensk skattesats 22%

–69

–61

Effekter av utländska skattesatser

–34

–20

Värdering av ej tidigare värderade underskott
Justeringar från tidigare år
Övrigt
Summa
Effektiv skatt i %

–6

–7

–13

–8

16

0

4

–13

–2

0

–104

–109

33%

39%

I december 2016 antogs en ny bolagsskatteregel i Frankrike, där bolagsskatte
satsen successivt kommer att minskas från nuvarande 33,33 procent till 28 procent under perioden 2017 till 2020. Denna förändring resulterade i en kostnad på
7 Mkr (0) i samband med omvärderingen av uppskjutna skattefordringar.
2016
Uppskjuten
skatteskuld

Anläggningstillgångar

—

76

Omsättningstillgångar

7

1

82

—

Avsättningar för ersättningar till anställda efter
avslutad anställning

Omräkningsdifferenser
Utgående balans, netto

3

–1

242

211

Underskottsavdrag
Per 31 december 2016 uppgick Koncernens underskottsavdrag till totalt 2 107 Mkr
(2 068). Ungefär 97 procent av underskottsavdragen har inga förfallodatum för
utnyttjande. Uppskjutna skattefordringar om 194 Mkr (199), relaterade till underskottsavdrag om 807 Mkr (867), redovisades i balansräkningen. Dessa uppskjutna
skattefordringar inkluderar ett belopp på 80 Mkr hänförliga till dotterbolag som
har beskattningsbara förluster under den aktuella perioden. Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att dessa kan nyttjas mot skattepliktiga inkomster, med hänsyn taget till
nyttjandeperioder, som beskrivs i not 1 i Koncernen.

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2016

Goodwill

Övrigt

1 517

724

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

—

39

Utrangeringar

—

–15

Omklassificeringar

—

3

111

30

1 628

781

Ingående balans

—

429

Avskrivningar

—

55

Utrangeringar

—

–15

Omräkningsdifferenser

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten skatt balans, netto

–21

Redovisat i årets resultat

313

Underskottsavdrag som inte värderats

273

2015

Resultat före skatt

Ej avdragsgilla kostnader/Ej skattepliktiga intäkter

2015

211

2016

Skatt redovisad i övrigt totalresultat inkluderar –34 Mkr (12) hänförliga till omvärdering av avsättningar till anställda efter avslutad anställning och 1 Mkr (0) hänförliga till kassaflödessäkringar.
Avstämning av svensk skattesats för Koncernen jämfört
med effektiv skattesats

2016

Utgående balans
Ackumulerade av- och nedskrivningar

Kortfristiga avsättningar

20

—

Omräkningsdifferenser

—

18

Övrigt

29

13

Utgående balans

—

487

1 628

294

Goodwill

Övrigt

1 490

490

Underskottsavdrag

194

—

Utgående balans

332

90

		

2015
2015

Uppskjuten skatt balans, netto

Utgående bokfört värde

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Anläggningstillgångar

—

86

Omsättningstillgångar

—

—

Avsättningar för ersättningar till anställda efter
avslutad anställning

62

—

Kortfristiga avsättningar

24

—

Övrigt

19

7

Underskottsavdrag

199

—

Utgående balans

304

93

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

—

33

Förvärv

93

214

Utrangeringar

—

–6

Omklassificaeringar

–8

8

–58

–15

1 517

724

Ingående balans

—

305

Avskrivningar

—

47

Förvärv

—

95

Utrangeringar

—

–5

Nedskrivningar

—

0

Omräkningsdifferenser

—

–13

Utgående balans

—

429

1 517

295

Omräkningsdifferenser
Utgående balans
Ackumulerade av- och nedskrivningar

Utgående bokfört värde
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FORTS. NOT 10
Övriga immateriella anläggningstillgångar består av förvärvsrelaterade tillgångar i
form av varumärken och kundrelationer med utgående bokfört värde om 81 Mkr
(75) respektive 95 Mkr (114). Dessutom inkluderar det internt genererade balanserade utgifter för produktutveckling och mjukvaror utvecklad för internt förbruk
med utgående bokfört värde om 86 Mkr (76) respektive 33 Mkr (31). Under året
gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt har uppgått till 33 Mkr (22).
Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –48 Mkr (–41),
försäljningskostnader med –1 Mkr (–1) och administrationskostnader med
–6 Mkr (–5), som ingår i Koncernens resultaträkning.

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Prövning av nedskrivningsbehov
Nedanstående tabell visar totalt bokfört värde av goodwill och varumärke
(obegränsad nyttjandeperiod ) som allokerats på kassagenererande enheter
(KGE) inom ramen för eventuellt nedskrivningsbehov. Varumärket uppgick till
81 Mkr (75) och ingick i KGE Säkerhetsskåp och valv, medan goodwill fördelades
över flera KGE (produktområden).

Omklassificeringar

KGE

2016

2015

478

446

Tillträdeskontroll

495

461

Säkerhetsskåp och valv

561

522

Kontanthantering

Elektronisk säkerhet
Utgående bokfört värde

175

163

1 709

1 592

Under 2016 ändrade Gunnebo-koncernen KGE för nedskrivningstestet till produktområden för att harmonisera med verksamhetsstyrningen. Tidigare bestod
KGE av affärsområden. Tabellen ovan för 2015 har räknats om för att vara jämförbart med 2016.
Återvinningsvärdet av KGE baserades på nyttjandevärdet, som beskrivs i not 1
i Koncernen, bestäms genom att diskontera de framtida kassaflödena som
genereras från de kassagenererande enheternas fortsatta utnyttjande. Åter
vinningsvärdet för kassagenererande enheter fastslogs att vara högre än det
bokförda värdet och därför har inga nedskrivningar redovisats under 2016.
Nyttjandevärdet beräknas med hjälp av en diskonteringsränta före skatt om
9,5 procent (11,0) vilket motsvarar Koncernens vägda genomsnittliga kapitalkostnad, WACC. En känslighetsanalys utfördes baserat på en 1,5 procentenhets
ökning, som en rimlig möjlig negativ förändring. Detta skulle inte leda till någon
nedskrivning.
Den genomsnittliga tillväxten som använts för att extrapolera framtida kassaflöden, resulterar i en konstant marginalutveckling under prognosperioden. En
känslighetsanalys utfördes baserat på en minskning av rörelsemarginalen med
10 procent, som är en rimlig möjlig men ändå aggressiv negativ förändring. Detta
skulle inte leda till någon nedskrivning.
En tillväxt om 2,0 procent (2,0) användes för att beräkna den slutliga tillväxten.

2016

Byggnader och
mark1)

Maskiner

Pågående
Inven- nyanläggtarier
ningar

Summa

Anskaffningsvärde
406

476

321

28

Investeringar

Ingående balans

2

21

24

20

67

Utrangeringar

–43

–22

–22

–

–87
–3

Omräkningsdifferenser
Utgående balans

1 231

3

10

4

–20

16

36

16

–1

67

384

521

343

27

1 275

873

Ackumulerade av- och
nedskrivningar
266

346

261

–

Avskrivningar

Ingående balans

11

30

27

–

68

Utrangeringar

–18

–21

–22

–

–61

Omklassificeringar

0

1

–1

–

0

11

22

15

–

48

Utgående balans

270

378

280

–

928

Utgående bokfört värde

114

143

63

27

347

Byggnader och
mark1)

Maskiner

379

425

316

16

1 136

2

40

16

44

102

Förvärv

28

28

10

0

66

Utrangeringar

–3

–9

–8

0

–20

Omräkningsdifferenser

2015

Pågående
Inven- nyanläggtarier
ningar

Summa

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar

13

15

2

–31

–1

Omräkningsdifferenser

Omklassificeringar

–13

–23

–15

–1

–52

Utgående balans

406

476

321

28

1 231

260

325

247

–

832

10

26

25

–

61

6

18

9

–

33

–1

–8

–7

–

–16

Ackumulerade av- och
nedskrivningar
Ingående balans
Avskrivningar
Förvärv
Utrangeringar
Omräkningsdifferenser

–9

–15

–13

–

–37

Utgående balans

266

346

261

–

873

Utgående bokfört värde

140

130

60

28

358

1)

Inklusive markanläggningar.

Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –46 Mkr (–36),
försäljningskostnader med –6 Mkr (–7) och administrationskostnader med
–16 Mkr (–18) som ingår i Koncernens resultaträkning.

64 

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

NOT 12 VARULAGER

Råvarulager
Varor under tillverkning

NOT 14 AKTIEKAPITAL OCH RESULTAT PER AKTIE
2016

2015

211

202

37

37

Färdiga varor

469

436

Pågående installationsarbeten

108

102

Avgår: förskott från kunder

–99

–99

Summa

726

678

Av varulagret är 690 Mkr (639) värderat till anskaffningsvärde och 36 Mkr (39) till
nettoförsäljningsvärde. Per den 31 december 2016 uppgår Koncerncens reserv för
inkurans till 75 Mkr (74).

NOT 13 KUNDFORDRINGAR
2016

Kundfordringar, ej förfallna

2015

1 025

847

Förfallna, 1–30 dagar

183

206

Förfallna, 31–60 dagar

60

61

Förfallna, 61–90 dagar

36

25

Förfallna, över 90 dagar

57

56

1 361

1 195

Avsättning för osäkra fordringar

2016

2015

Ingående balans

–45

–51

Kostnader för befarade förluster

–12

–19

Summa

Konstaterade förluster

6

9

Återföringar

11

18

Förvärv av verksamhet

—

–3

Valutakursdifferenser
Utgående balans
Utgående bokfört värde

–4

1

–44

–45

1 317

1 150

Antal emitterade aktier

C-aktier

Totalt

Aktie
kapital,
Mkr

76 185 001

—

76 185 001

381

—

730 847

730 847

3

135 000

—

135 000

1

76 320 001

730 847

77 050 848

385

Stamaktier

Öppningsbalans
Emittering av C-aktier
Emittering av stamaktier
Utgående balans

Kvotvärdet för alla aktier är 5,00 kronor. En stamaktie har en röst och en C-aktie
har en tiondels röst. C-aktierna har inte rätt till utdelning.
I mars 2016 ökade antalet aktier då Gunnebo inom ramen för det långsiktiga
incitamentsprogrammet (LTIP 2015) emitterade 730 847 aktier i serie C. Alla
dessa aktier återköptes av Gunnebo AB. Aktierna är avsedda att användas för
säkring av åtaganden enligt incitamentsprogrammet LTIP 2015.
Under juni och november ökade antalet aktier med 135 000 genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram
2012/2016, v ilket nu är avslutat.
		
Utdelningspolitik		
Styrelsens förslag till utdelning ska beakta Gunnebos långsiktiga utvecklings
möjligheter, finansiell ställning och investeringsbehov. Styrelsens målsättning är
att utdelning långsiktigt ska uppgå till 30–40 procent av årets resultat.		
Utdelning				
Betalade utdelningar under 2016 uppgick till 76 Mkr and de senaste fem åren har
utdelningen per aktie varit 1,00 kronor. Styrelsen har för 2016 beslutat att föreslå
en höjning av utdelningen per aktie till 1,20 kronor (1,00) för det finansiella året
2016. Den totala föreslagna utdelningen att utbetalas uppgår till 92 Mkr (76).
			
Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare, Mkr

2016

2015

206

166

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier

76 243 567

76 180 114

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
efter utspädning

76 283 982

76 182 164

Resultat per aktie, kr

2,71

2,18

Resultat per aktie efter utspädning, kr

2,70

2,18

Resultat per aktie beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera årets resultat
hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal
aktier justerat för utspädningseffekten av samtliga aktier. Gunnebos långsiktiga
incitamentsprogram (LTIP 2015) har en potentiell utspädningseffekt.
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NOT 15 ERSÄTTNING EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING
2016
Belopp som redovisas i Koncernens balansräkning

Storbritannien

Kanada

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

Summa

688

135

103

93

45

96

1 160

–530

–122

—

–4

–1

–19

–676

158

13

103

89

44

77

484

Storbritannien

Kanada

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

Summa

620

102

94

90

40

81

1 027

–542

–103

—

–5

—

–15

–665

78

–1

94

85

40

66

362

Förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångar
Summa ersättning efter avslutad anställning
2015
Belopp som redovisas i Koncernens balansräkning

Förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångar
Summa ersättning efter avslutad anställning
Koncernen har ett antal förmånsbestämda pensionsplaner huvudsakligen i
Storbritannien, Kanada, Sverige, Frankrike och Tyskland.
Storbritannien
I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom
inbetalningar till en fonderad förmånsbestämd pensionsplan. Planen är en
slutlönebaserad pensionsplan och är stängd för nyanställda som i stället har
rätt till avgiftsbestämda pensionslösningar. Till följd av legala krav utgörs
planen av en oberoende stiftelse. Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse
bestående av representanter för Koncernen och de anställda som är
medlemmar av planen. Förvaltningen sker i enlighet med nationell lagstiftning
och i samarbete med professionella rådgivare och fondförvaltare. Den vägda
genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 20 år.
Kanada
Kanada har pensionsplaner för både tjänstemän och vissa fackligt anställda,
som erbjuder förmåner baserat på den genomsnittliga intjäningen under
arbetslivet. Båda planerna är fonderade och inkluderar inbetalningar från
medlemmar. Dessutom finns en fonderad kompletterande pensionsplan (SERP)
samt en övrig pensionsplan som är ofonderad, som ger medicinska fördelar för
pensionärer och deras partners samt en sluten grupp aktiva medlemmar efter
deras pensionering. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för
pensionsförpliktelsen uppgår till 15 år.
Sverige
Pensionsarrangemangen i Sverige är förmånsbestämda planer, livslång pension,
där förmånerna huvudsakligen är baserade på de anställdas slutlön.
Förpliktelsen garanteras genom en kreditförsäkring från Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden
för pensionsförpliktelsen uppgår till 19 år. Det finns inga finansieringskrav för
de svenska planerna.

66 

Invaliditets- och efterlevandepension inom ramen för ITP–planen tryggas
genom en försäkringslösning hos försäkringsföretaget Alecta och klassificeras
som en förmånsbestämd plan för flera arbetsgivare. Eftersom Alecta inte har
kunnat tillhandahålla tillräcklig information för att göra det möjligt att ITPplanen kan redovisas som en förmånsbestämd plan, redovisas den som
avgiftsbestämd. Alectas kollektiva konsolideringsnivå uppgick till 149 procent
(153) per den 31 december 2016. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av
marknadsvärdet på Alectas förvaltningstillgångar i procent av åtaganden enligt
planen, mätt i enlighet med Alectas aktuariella antaganden, som inte
överensstämmer med IAS 19. Förväntade premier till planen 2017 för ITP 2, som
omfattas av Alecta, är 3 Mkr.
Frankrike
Frankrikes pensionsplaner är i huvudsak ofonderade. Pensionsplanerna betalar
ett engångsbelopp till alla sina fastanställda vid pensionering i enlighet med
regler och kollektivavtal (Metallurgy). Sådana ersättningar baseras på den
anställdes beräknade lön vid pensioneringen och på dennes antal tjänstår. Den
vägda genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till
10 år.
Tyskland
De huvudsakliga pensionsplanerna i Tyskland är ofonderade planer. Merparten
av de berättigade förmånerna beslutas i enlighet med den tyska statliga
pensionslagen. Det finns inga statliga fonderingskrav. Den vägda
genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 15 år.
Övriga länder
De mest signifikanta planerna är de ofonderade pensionsplanerna i Indonesien.
Dessutom finns det planer för avgångsvederlag i Italien, där ett engångsbelopp
utbetalas vid avslutad anställning. Den vägda genomsnittliga återstående
löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 7 år.
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2016

Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser, netto

Ingående balans

2015

Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde

Summa

1 027

–665

Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde

Summa

362

1 083

–658

425
20

Kostnader:
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år

17

—

17

20

—

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder

–2

—

–2

–2

—

–2

Räntekostnad(+)/intäkt(–)

36

–24

12

39

–26

13

Övriga

0

3

3

0

5

5

51

–21

30

57

–21

36

—

–53

–53

—

10

10

5

—

5

–11

—

–11

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

215

—

215

–31

—

–31

Erfarenhetsbaserade vinster (–) och förluster (+)

–35

—

–35

–22

—

–22

1

—

1

—

—

—

186

–53

133

–64

10

–54

Omvärderingar:
Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i ränteintäkt
Aktuariella vinster (–) och förluster (+) till följd av förändrade demografiska antaganden

Övriga
Kassaflöde:
Inbetalning av avgifter från anställda
Inbetalning av avgifter från arbetsgivaren
Utbetalningar av pensionsersättningar

—

–2

–2

—

–1

–1

2

–25

–23

2

–31

–29

–69

50

–19

–47

36

–11

–67

23

–44

–45

4

–41

Övrigt:
Omräkningsdifferenser
Utgående balans

–37

40

3

–4

0

–4

1 160

–676

484

1 027

–665

362

Av nuvärdet av förpliktelser avser 850 Mkr (821) fonderade pensions- och övriga planer och 310 Mkr (216) ofonderade pensions- och övriga planer. Den totala
pensionskostnaden för förmånsbestämda planer uppgick till 30 Mkr (36), varav 18 Mkr (22) har redovisats som rörelsekostnader och 12 Mkr (14) som finansiella
kostnader. Kostnaderna för de avgiftsbestämda planerna uppgick totalt till 68 Mkr (59). Koncernen förväntas göra utbetalningar under 2017 avseende
förmånsbestämda planer uppgående till 39 Mkr (44).
Specifikation av förvaltningstillgångar
2016

Storbritannien

Kanada

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

Summa

Statsobligationer

145

20

—

—

—

9

174

Företagscertifikat

166

18

—

—

—

—

184

Aktier

214

81

—

4

—

—

299

5

3

—

—

1

10

19

530

122

—

4

1

19

676

Storbritannien

Kanada

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

Summa

Likvida medel
Summa
2015

Statsobligationer

81

10

—

—

—

7

98

Företagscertifikat

198

17

—

—

—

1

216

Aktier

262

67

—

5

—

—

334

1

9

—

—

—

7

17

542

103

—

5

—

15

665

Likvida medel
Summa

Det finns inga förvaltningstillgångar som består av finansiella instrument i Gunnebo AB eller tillgångar som används inom Koncernen.
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FORTS. NOT 15
Aktuariella antaganden
Följande var de viktigaste aktuariella antagandena på balansdagen (uttryckta som
vägda genomsnitt):

NOT 17 ÖVRIGA KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Övriga kortfristiga tillgångar

Storbritannien

Kanada

Diskonteringsränta

2,7

Förväntad löneökningstakt
Inflation

2016

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

3,3

2,5

1,4

1,8

5,8

n/a

3,5

2,5

2,3

0,0

6,0

3,5

2,5

1,5

2,0

2,0

3,8

Storbritannien

Kanada

Sverige

Frankrike

Tyskland

Övriga

Diskonteringsränta

3,9

4,0

3,0

2,0

2,7

3,9

Förväntad löneökningstakt

3,0

3,5

3,0

2,5

0,0

3,3

Inflation

3,0

2,5

1,5

2,0

2,0

2,7

2015

Känslighetsanalys
Rimligt möjliga förändringar till en av de väsentliga aktuariella antaganden, om
andra antaganden hålls konstant, skulle ha påverkat den förmånsbestämda förpliktelsen med de belopp som visas nedan.
+1 procentenhet

Antaganden

Diskonteringsränta

–1 procentenhet

–249

267

Förväntad löneökningstakt

95

–85

Inflation

52

–51

2016

2015

Förutbetalda försäkringspremier

9

11

Förutbetalda hyror

9

10

Upplupna räntor

1

1

74

53

Övriga förutbetalda poster
Övriga kortfristiga fordringar

108

123

Summa

201

198

2016

2015

116

112

Upplupna löner

96

80

Sociala avgifter

70

67

Förutbetalda intäkter

69

105

Övriga kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld

Upplupna räntor

5

4

Övriga upplupna poster

217

213

Övriga kortfristiga skulder

218

191

Summa

791

772

NOT 16 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2016

Omstruk
tureringsprogram Tvister Garantier

Skatter

Övrigt

Summa

Ingående balans

24

21

38

1

3

87

Avsättningar

12

3

29

–

1

45

–26

–6

–13

–

–1

–46

Återföringar

0

–4

–3

–

–

–7

Omräknings
differenser

–1

1

3

0

0

3

9

15

54

1

3

82

Ianspråktaganden

Utgående balans

Avsättning för omstruktureringsåtgärder har gjorts huvudsakligen på grund av
avveckling av verksamhet och omorganisation. Utnyttjande av avsättningarna
beräknas huvudsakligen ske under 2017.

2015

Ingående balans
Omklassificeringar
Avsättningar
Ianspråktaganden
Återföringar
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Omstruk
tureringsprogram

Tvister Garantier

Skatter

Övrigt Summa

15

31

40

3

10

–

3

–

–

–3

99
0

22

13

18

–

1

54

–12

–20

–15

–

–1

–48

0

–5

–4

–2

–4

–15

Omräknings
differenser

–1

–1

–1

0

0

–3

Utgående balans

24

21

38

1

3

87
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NOT 18 FINANSIELL RISKHANTERING OCH FINANSIELLA
INSTRUMENT
Finansiell riskhantering
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen
fastställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och
inom vilka ramar internbanken, Gunnebo Treasury samt dotterbolagen
får agera.
Riskbeskrivning och riskhantering
De huvudsakliga finansiella risker som Koncernen är utsatt för är; finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk, valutarisker och kreditrisk. Var och en av dessa
definieras nedan med en policybeskrivning samt information om hanteringen
av dem under året.
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.
Vid årets slut hade Koncernen kreditlöften om sammanlagt 2 025 Mkr. Därav
var 1 403 Mkr utnyttjade. Den genomsnittliga löptiden för avtalade kreditlöften
var 1,8 år. De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av ett syndikerat
låneavtal om 140 MEUR med löptid till februari 2019. Därutöver har Koncernen
två förvärvsfinansieringar om 16 MUSD samt 15 MEUR. Dessutom finns cirka
404 Mkr i kortfristiga kreditlöften och extern lokal finansiering hos dotterbolag.
Anledningen till att enskilda dotterbolag har extern finansiering är att skatter
och andra regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att uppta lån
från utländska Koncernbolag.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt finanspolicyn skall
tillgängliga 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 samt USA.

Låneförfallostruktur

Varav
utnyttjat

Kreditlöfte

2017

523

251

2018

122

122

2019 och senare

1 380

1 030

Summa

2 025

1 403

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och kassaflödespåverkan vid
en varaktig förändring av marknadsräntan. Påverkan kan dock kortsiktigt
begränsas genom vald ränteförfallostruktur och genom ingående av fastränteavtal i form av räntesäkringar. Enligt Koncernens finanspolicy får maximalt 60
procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars genomsnittliga
löptid inte får överstiga 36 månader.
Den genomsnittliga räntebindningstiden1) var vid årets utgång 4 månader (9)
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen1) var vid samma tidpunkt 2,1
procent (2).
1)

Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom
säkringsredovisning.

Känslighetsanalys: Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider
som vid årets utgång skulle en ökning av marknadsräntan med 1 procentenhet
förändra Koncernens räntekostnad med cirka 14 Mkr före och 8 Mkr efter räntesäkring, på årsbasis. En ökning av marknadsräntan med 1 procentenhet resulterar även i en förändring av marknadsvärdet på utestående räntederivat om cirka
9 Mkr vilket påverkar övrigt totalresultat.

Genom dessa ”cash pools” matchas överskott och underskott i de lokala dotterbolagen för respektive land och valuta. Eftersom Koncernen är nettolåntagare
används överskottslikviditet för att amortera ner externa skulder.
Nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende Koncernens
finansiella instrument. Beloppen är nominella och inkluderar räntebetalningar.

Mindre än
6 mån

Finansiella tillgångar och skulder

Övriga finansiella fordringar
Kundfordringar
Likvida medel

Mellan
6–12 mån

Mellan
1–2 år

Mellan
2–3 år

Summa
kontrakterat
kassaflöde

—

9

—

—

9

1 317

—

—

—

1 317

581

—

—

—

581

–1 418

–15

–29

–29

–1 491

–739

—

—

—

–739

utflöde

–3

–3

–3

–1

–10

inflöde

0

0

0

0

0

-V
 alutaterminskontrakt som säkringsredovisas

utflöde

—

—

—

—

—

inflöde

—

—

—

—

—

- Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas

utflöde

–711

—

—

—

–711

Banklån och checkräkningskrediter1)
Leverantörsskulder
Derivat
- Ränteswapavtal

inflöde
Summa
1)

724

—

—

—

724

–249

–9

–32

–30

–320

Upplåningen under Koncernens syndikerade kreditfacilitet har förfallotid inom sex månader men de garanterade kreditlöftena förfaller inte förrän år 2019.
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Finansiell information

FORTS. NOT 18
För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig
r äntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per
2016-12-31. Valutaterminskontraktens basvaluta har omräknats enligt gällande
bokslutskurs per 2016-12-31 medan det andra valutaslagets framtida flöde är
enligt kontrakterad kurs.
Valutarisk
Koncernens redovisning sker i svenska kronor, men Koncernen har verksamhet
i ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att Koncernen är exponerad
för valutarisker. Dessa är transaktionsexponering, omräkningsexponering
(nettoinvesteringar) och omräkningsexponering (resultaträkning).
Totala valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med 16 Mkr,
varav 18 Mkr är hänförligt till transaktionseffekter och följaktligen gav omräkningseffekterna en negativ resultatpåverkan med 2 Mkr.
Transaktionsexponering

Koncernen har exportintäkter och inköpskostnader i ett flertal valutor och är
därmed exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk benämns
transaktionsexponering och påverkar Koncernens rörelseresultat. Enligt finanspolicyn säkrar Koncernen normalt inte transaktionsexponeringen. Säkring kan
dock ske vid större projekt samt vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att
exponeringen bedöms vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad.
Säkring skall då normalt inte ske längre än tolv månader. 2016 års kommersiella
valutaflöde efter nettoberäkningar av motriktade flöden uppgår till 283 Mkr på
årsbasis. Inga säkringar av transaktionsexponeringen har skett under 2016
eller 2015.
Omräkningsexponering (nettoinvesteringar)

Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar till
svenska kronor varvid omräkningsdifferenser uppkommer som påverkar övrigt
totalresultat och ackumuleras i eget kapital. För att begränsa de negativa effekterna av omräkningsdifferenser på Koncernens egna kapital kan säkring ske
genom lån och valutaderivatkontrakt, förutsatt att exponeringen bedöms vara
väsentlig samt att säkring kan ske till rimlig kostnad. De utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 1 257 Mkr (1 146) per den 31 december 2016.
En säkring av nettoinvestering finns, med en omräkningseffekt om 5 Mkr (–3) i
övrigt totalresultat.

2016

Övriga långfristiga fordringar

2015

9

7

1 317

1 150

Övriga kortfristiga fordringar

108

123

Likvida medel

581

496

2 015

1 776

Kundfordringar

Maximal exponering för kreditrisk

Derivat och säkringar
Valutaterminskontrakt:
Vid säkring av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta används
valutaterminskontrakt. För skydd mot sådan valutarisk tillämpas ej säkrings
redovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom
att både den säkrade posten och säkringsinstrumentet värderas till balans
dagens valutakurs och redovisas över resultaträkningen.
Ränteswappar:
Ränteswappar används för att minska räntebetalningarna på lån. Säkrings
redovisning tillämpas och det nominella värdet av utestående ränteswapavtal
betecknade som kassaflödessäkringar uppgick till 957 Mkr (914) den 31 december 2016.
Enligt säkringsredovisning, redovisas den effektiva delen av förändringar i
verkligt värde på derivat som betecknas som kassaflödessäkringar och som uppfyller kraven på säkringsredovisning via övrigt totalresultat och ackumuleras i
eget kapital. Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat för året 2016
uppgick till 3 Mkr (1).
De nominella beloppen på alla derivatinstrument är följande:
2016

2015

Ränteswapavtal

Omräkningsexponering (resultaträkning)

Löptid mindre än 1 år

383

—

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.

Löptid 1–2 år

383

548

Känslighetsanalys

Valutaterminskontrakt2)

En försvagning av värdet på den svenska kronan om 10 procent mot samtliga
övriga valutor påverkar resultatet positivt med sammanlagt cirka 38 Mkr. Därav
hänförs cirka 28 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen. Resterande 10 Mkr är hänförliga till omräkningsexponeringen (resultaträkningen).
En försvagning av den svenska kronan med 10 procent mot Koncernens viktigaste valutor EUR och USD skulle innebära en positiv påverkan på resultatet
med 24 Mkr avseende EUR och en negativ effekt om 5 Mkr avseende USD. En
sådan försvagning av den svenska kronan skulle vidare innebära att det egna
kapitalet ökar med 36 Mkr avseende EUR och 14 Mkr avseende USD vid omräkning av utländska nettotillgångar till svenska kronor.
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. Koncernens
finanspolicy innehåller en förteckning över tillåtna motparter samt maximal
kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Koncernen 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.
Kundkreditrisk
Gunnebo har upprättat en manual för hur kundkrediter skall hanteras inom
Koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kredit
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risk mot kund. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen är dokumenterade i lokala kreditpolicies som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och
kravrutiner. Leasingavtal och kundfinansieringsupplägg godkänns av Gunnebo
Treasury.
Koncernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda
värden på finansiella tillgångar vilka framgår av tabell nedan.

Löptid 2–5 år
Ränteswapavtal summa
Summa
1)
2)

191

365

9571)

914

724

660

1 681

1 573

Varav 191 Mkr avser ränteswapavtal med startdatum efter den 31 december 2016
V
 alutaterminskontrakt avseende upplåning i främmande valuta, med bruttobelopp
beräknat på framtida terminskurs.

Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av nettningsavtal eller
liknande avtal
Koncernen har ingått ramavtal (ISDA) med samtliga motparter avseende
transaktioner i derivatinstrument. Därmed är samtliga fordringar och skulder
hänförliga till sådana instrument fullt ut kvittningsbara mot respektive motpart. Nedanstående tabell visar Koncernens derivat på balansdagen med
hänsyn tagen till nettningmöjligheter.

Tillgångar
Skulder

Brutto

Nettningsavtal

14

–9

5

–11

9

–2

Netto

Koncernens kapitalstruktur
Ett av Koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som inte
understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 34 procent (34).
Vidare har Koncernen som målsättning att avkastningen på det sysselsatta
kapitalet skall uppgå till 15 procent. För år 2016 uppgick avkastningen på sysselsatt kapital (exklusive poster av engångskaraktär) till 12,8 procent (12,4).
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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 nettolåneskuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen uppgår det
tillgängliga kreditutrymmet till 622 Mkr vid årets slut, då samtliga finansiella
åtaganden i form av covenants var uppfyllda.
Upplysningar om värdering till verkligt värde
Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
För samtliga tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, vilka utgörs av
derivatinstrument, har det verkliga värdet fastställts utifrån värderingstekniker
som i allt väsentligt baseras på observerbar marknadsdata. Enligt verkligt 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 tillgångar och skulder
För finansiella tillgångar och skulder 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 och stabil kredit
marginal. Det verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det
redovisade värdet.

2016

Finansiella tillgångar

2015

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde1)

14

14

17

Verkligt värde

17

- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas

14

14

17

17

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

—

—

—

—

—

—

—

—

Andra finansiella tillgångar2)

2 015

2 015

1 776

1 776

Summa finansiella tillgångar

2 029

2 029

1 793

1 793

11

11

13

13

1

1

0

0

10

10

13

13

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde3)
- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas
- varav ränteswapavtal där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
- varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
- varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet

—

—

—

—

—

—

—

—

Andra finansiella skulder4)

2 143

2 143

1 988

1988

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning inte tillämpas

1 186

1 186

1 074

1 074

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
Summa finansiella skulder

957

957

914

914

2 154

2 154

2 001

2 001

Tillgångarna är inkluderade i övriga kortfristiga fordringar.
 illgångarna är inkluderade i långfristiga och kortfristiga övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel.
T
Skulderna är inkluderade i övriga kortfristiga skulder.
4)
Skulderna är inkluderade i leverantörsskulder samt kortfristig och långfristig upplåning.
1)
2)
3)
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NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 21 PERSONAL

2016

2015

Fastighetsinteckningar

4

4

Summa

4

4

2016

2015

Garantier

312

230

Summa

312

230

Garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden förekommer som
ett led i Koncernens normala affärsverksamhet. Vid tidpunkten för denna års
redovisnings utgivande fanns inte någon indikation på att garantier redovisade
som eventualförpliktelser kommer att medföra utbetalningar.
Gunnebo är även part i olika juridiska tvister som en följd av den normala
affärsverksamheten. Vid utgången av år 2016 bedöms det inte föreligga några
tvister som kan medföra en väsentligt negativ inverkan på Koncernens resultat
och finansiella ställning.

Medelantal anställda per land

Sverige

Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig
enligt följande:
2017

103

2018

64

2019

44

2020

22

2021

13

2022 och senare
Summa
Tillgångar som innehas via operationell leasing utgörs främst av förhyrda
lokaler, maskiner och kontorsutrustning. Årets kostnader avseende hyra av
tillgångar uppgick till 121 Mkr (119) .				
				

18
264

Varav
män

2015

Varav
män

129

170

129

171

Australien

47

39

48

36

Belgien

74

64

77

66

Brasilien

128

96

125

97

Danmark

66

55

68

57

Frankrike

880

705

906

728

18

13

18

13

Indien

977

944

1 036

998

Förenade Arabemiraten
Indonesien

788

695

792

671

Italien

152

126

140

113

Kanada

134

106

142

108

Kina/Hong Kong

103

75

91

64

7

6

6

5

33

22

33

23

Mexiko

222

204

216

202

Nederländerna

358

337

327

306
26

Luxemburg
Malaysia

NOT 20 OPERATIONELL LEASING

2016

Norge

23

23

28

Oman

6

5

7

6

Polen

46

37

45

36

Portugal

36

29

39

32

2

2

1

1

33

26

36

29

Saudiarabien
Schweiz
Singapore

22

12

22

13

Spanien

263

199

247

194

Storbritannien

252

191

260

199

Sydafrika

170

133

188

144

Sydkorea

18

14

18

14

Tjeckien

11

9

16

13

Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Österrike
Totalt

1

1

2

1

202

162

215

174

9

7

11

9

179

144

179

148

5

4

8

7

5 435

4 614

5 518

4 662

Av medelantalet anställda uppgick antalet kvinnor till 821 (856).
Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom Koncernen uppgår till
19 procent. Medelantalet anställda i utlandet uppgick till 5 263 (5 347).

NOT 22 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare framgår av
not 5 i Koncernen. En sammanställning över Koncernbolag framgår av not 10 i
moderbolaget. I övrigt har det inte förekommit några andra transaktioner med
närstående.
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Moderbolagets resultaträkningar
Mkr

Nettoomsättning
Administrationskostnader
Rörelseresultat

Not

2016

2015

2
2, 5, 8, 9

236
–201
35

265
–181
84

—
–11
24

2
–13
73

Finansiella intäkter
Räntekostnader till koncernbolag
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

3

113
137

75
148

Skatter
Årets resultat

4

–27
110

–37
111

Moderbolagets rapporter över totalresultatet
Mkr

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat
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2016

2015

110
—
110

111
—
111
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Finansiell information

Moderbolagets balansräkningar
31 december
2016

31 december
2015

7
1
1 585
67
1 660

5
2
1 585
87
1 679

54
14
2
1
71

31
5
4
0
40

1 731

1 719

Bundet eget kapital
Aktiekapital (77 050 848 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor)
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

385
539
924

381
539
920

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

452
77
110
639

449
40
111
600

1 563

1 520

120
48
168

164
35
199

1 731

1 719

Mkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

Not

5
10
4

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernbolag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2016

2015

35
3
–11
–9

84
—
–11
–3

18

70

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

12
10
22

–13
–13
–26

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

40

44

–6
—
–6

–1
10
9

–36
75
—
4
–76
–33

–24
84
–37
—
–76
–53

Årets nettokassaflöde

1

0

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

0
1

0
0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justering för avskrivningar
Ränta och övriga finansiella poster
Betald skatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av dotterbolag
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

5
10

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av räntebärande skulder
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Nyemission
Utdelningar
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten
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Finansiell information

Moderbolagets förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Mkr

Ingående balans 2016-01-01
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Delsumma

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserade
vinstmedel

Summa

381

539

449

151

1 520

—
—
—

—
—
—

—
—
—

110
—
110

110
—
110

4
—
—
—
4

—
—
—
—
—

3
—
—
—
3

—
–3
5
–76
–74

7
–3
5
–76
–67

385

539

452

187

1 563

Fritt eget kapital
Balanserade
Överkursfond
vinstmedel

Summa

Transaktioner med aktieägare
Nyemission1)
Återköp av C-aktier
Aktierelaterad ersättning2)
Utdelningar
Delsumma
Utgående balans 2016-12-31

Bundet eget kapital
Mkr

Ingående balans 2015-01-01
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Delsumma

Aktiekapital

Reservfond

381

539

449

116

1 485

—
—
—

—
—
—

—
—
—

111
—
111

111
—
111

—
—

—
—

—
—

–76
–76

–76
–76

381

539

449

151

1 520

Transaktioner med aktieägare
Utdelningar
Delsumma
Utgående balans 2015-12-31
1)
2)
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Avser nyemitterade C-aktier samt stamaktier emitterade genom utnyttjade teckningsoptioner, se not 14 i Koncernens noter.
Avser emission av aktier till deltagare i LTIP 2012, se not 5 i Koncernens noter.
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Noter – Moderbolaget
NOT 1 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 ”Redovisning för juridisk person”. Rekommendationen från Redovisningsrådet för
finansiell rapportering RFR2 innebär att årsredovisningen så långt som det är
möjligt överensstämmer med IFRS. Lokal svensk lagstiftning möjliggör inte att
IFRS kan följas helt. Nedan beskrivs skillnaden mellan moderbolagets och
Koncernens redovisningsprinciper.
För beskrivning av Koncernens redovisningsprinciper, se not 1 i Koncernens
finansiella rapporter.
Koncernbidrag
Enligt RFR2 skall koncernbidrag lämnade av moderbolaget till dotterbolag
redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande
dotterbolag. Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel
innebärande att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas som
bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln.

26

Investeringar

5

1

Utgående balans

32

27

Ingående avskrivningar

22

20

Avskrivningar
Utgående balans

3

2

25

22

7

5

Utgående bokfört värde

De största immateriella anläggningstillgångarna är mjukvaror för internt bruk.

NOT 6 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Sociala avgifter

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga
uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla
koncernövergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärs
utveckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/ finans, IT, kvalitet, logistik, miljö
och kommunikation.
Nettoomsättningen för 2016 uppgick till 236 Mkr (265) och avser tjänster
fakturerade till dotterbolag. Rörelsekostnaderna uppgående till –201 Mkr
(–181) redovisas i tabellen nedan.
2016

2015

Ersättningar till anställda

87

72

Inhyrd personal och underleverantörer

35

36

Summa rörelsekostnader

2015

27

Semesterlöneskuld

KOSTNADSSLAG

Övriga kostnader

2016

2016

NOT 2 INTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER FÖRDELADE PÅ

Avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

3

3

76

70

201

181

2015

5

6

15

13

Upplupna löner

3

3

Övriga poster

25

13

Summa

48

35

2016

2015

NOT 7 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Borgensförbindelser

1 633

1 602

Summa

1 633

1 602

Avser huvudsakligen borgensförbindelser för dotterbolag. Det finns inga ställda
säkerheter.

NOT 8 PERSONAL
NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER
2016

2015

75

Erhållna koncernbidrag

126

Lämnade koncernbidrag

–13

—

Summa

113

75

NOT 4 SKATTER

Personalkostnader

2016
2016

Aktuella skattekostnader

Medelantalet anställda
För verksamhetsåret 2016 har medelantalet anställda i moderbolaget uppgått
till 37 personer (33), varav 14 kvinnor (12).
I moderbolaget finns två kvinnor i styrelsen och en i ledningsgruppen i slutet
av 2016.

2015

–7

–4

Uppskjutna skattekostnader

–20

–33

Summa

–27

–37

Per 31 december 2016 uppgick moderbolagets underskottsavdrag till totalt 256
Mkr (396), utan förfallodatum för utnyttjande. Uppskjutna skattefordringar i
balansräkningen om 67 Mkr (87) avser primärt underskottsavdrag.

Summa

2015

Summa

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

45

32

14

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

44

28

12

För ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, se not 5 i
Koncernens noter.

NOT 9 ARVODE TILL REVISORER
Revisionsarvoden i moderbolaget uppgick till 1 Mkr (1) för 2016.
För en beskrivning av arvode till revisorer, se not 6 i Koncernens noter.
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Finansiell information

NOT 1 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNBOLAG

Ingående bokfört värde
Avyttringar
Utgående bokfört värde

Direktägda dotterbolag

Gunnebo Holding GmbH
Gunnebo Holding ApS
Gunnebo India Private Ltd.
Gunnebo Holding AB
Gunnebo Nordic AB
Gunnebo Treasury AB
Summa

78

2016

2015

1 585

1 595

—

–10

1 585

1 585

Antal aktier

Innehav, %

Organisationsnummer (SE)

Säte

Landskod

Bokfört värde
2016

Bokfört värde
2015

1

100

Garching

DE

0

0

1 000

100

Skovlunde

DK

91

91

8 059 880

100

Mumbai

IN

116

116

1 000

100

556573-7508

Göteborg

SE

90

90

251 000

100

556041-2362

Göteborg

SE

388

388

1 000

100

556465-2765

Göteborg

SE

900

900

1 585

1 585
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FORTS. NOT 10
Dotterbolagens innehav i koncernbolag

Innehav, %

Organisationsnummer (SE)

Säte

Landskod

Gunnebo Middle East FZE
Gunnebo Australia Pty Ltd
Gunnebo Österreich GmbH

100
100
100

Dubai
Bella Vista
Ansfelden

AE
AU
AT

Gunnebo Belgium SA/NV
Gunnebo Gateway Brasil S.A.
Gunnebo Gateway Brasil Servicos Ltda
Gunnebo Canada Inc.
Gunnebo (Suisse) SA
Gunnebo Security (China) Co. Ltd
Gunnebo CZ s. r. o.
Gunnebo Cash Automation GmbH
Gunnebo Deutschland GmbH
Gunnebo Logistics GmbH
Gunnebo Markersdorf GmbH
Rosengrens GmbH
A/S Gunnebo Nordic
Fichet Industria S.L.
Grupo Sallén Tech S.L.
Gunnebo España SA
Perimentral Sallén Technologies S.L.
Gunnebo Bazancourt SAS
Gunnebo Electronic Sécurité SAS
Gunnebo France SAS
SCI route de Schwobsheim
Clear Image MMS Ltd
FBH Fichet Ltd
Gunnebo Entrance Control Ltd
Gunnebo UK Ltd
Gunnebo Magyarország Kft.
Gunnebo Hong Kong Ltd.
PT Chubb Safes Indonesia
Gunnebo Services India Private Ltd.
Gunnebo Entrance Control S.p.A.
Gunnebo Italia S.p.A.
Gunnebo Korea Co. Ltd.
Gunnebo Luxembourg SARL
Diseños Inteligentes de Seguridad S.A. de C.V
Gunnebo México S.A. de C.V
Gunnebo Malaysia Sendirian Berhad

100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
49
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
100

Bryssel
Cotia
Cotia
Barrie
Genève
Kunshan City
Prag
Trier
Garching
Hildesheim
Markersdorf
Garching
Skovlunde
Barcelona
Binefár
Barcelona
Binefár
Versailles
Colmar
Velizy
Colmar
Batley
Hitchin
Uckfield
Wolverhampton
Budapest
WanChai
Jakarta
New Delhi
Trento
Milano
Seoul
Schifflange
Monterrey
Mexico City
Kuala Lumpur

BE
BR
BR
CA
CH
CN
CZ
DE
DE
DE
DE
DE
DK
ES
ES
ES
ES
FR
FR
FR
FR
GB
GB
GB
GB
HU
HK
ID
IN
IT
IT
KR
LU
MX
MX
MY

Gunnebo Doetinchem BV
Gunnebo Holding Nederland BV
Gunnebo Nederland BV
Gunnebo Nederland Technical BV
Gunnebo Nordic AS
Gateway Varesikring
Gunnebo Polska Sp. z.o.o.
GAT – Comercializacao de Sistemas de Proteccao Electronica LDA
Gunnebo Portugal SA
Gunnebo Cash Automation AB
Gunnebo Gateway AB
Gunnebo Mora AB
Prodimo AB
Gunnebo Singapore Pte Ltd.
Gateway Security Inc.

100
100
100
100
100
49
100
55
100
100
100
100
48
100
100

Arnhem
Doetinchem
Amsterdam
Rotterdam
Oslo
Oslo
Kalisz
Lissabon
Lissabon
Göteborg
Motala
Mora
Motala
Singapore
Florida

NL
NL
NL
NL
NO
NO
PL
PT
PT
SE
SE
SE
SE
SG
US

Gunnebo Entrance Control Inc.
Gunnebo Security Inc.
Hamilton Products Group, Inc.
Hamilton Safe Company, Inc.
Safe LLC
All Technologies Access and Parking (Pty) Ltd
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd

100
100
100
100
100
100
100

Kalifornien
Florida
Ohio
Ohio
Delaware
Johannesburg
Johannesburg

US
US
US
US
US
ZA
ZA
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Finansiell information

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

Styrelsen föreslår:

452 056 121

Balanserade vinstmedel

76 825 417

att till aktieägarna utdelas 1,20 kronor per aktie1)

91 584 001

Årets resultat

109 545 566

att återstående belopp balanseras

546 843 103

Summa

638 427 104

Summa

638 427 104

1)

 hos Euroclear Sweden AB registrerade ägare föreslås avstämning för utdelning ske den
För
7 april 2017. Antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen beräknas uppgå till
76 320 001.

Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 1,20 kronor per aktie,
dvs totalt cirka 92 miljoner kronor. Genom utdelningen kommer fritt eget kapital att förändras på det sätt som framgår ovan. Bolagets och koncernens ställning är god. Föreslagen
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 bedöm-

ning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksam
hetens 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 Årsredovisningslagen, internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de a
 ntagits av EU och att den ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de
företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 2 mars 2017

Martin Svalstedt
Styrelseordförande

Tore Bertilsson
Styrelseledamot

Göran Bille
Styrelseledamot

Charlotte Brogren
Styrelseledamot

Irene Thorin
Styrelseledamot

Bo Dankis
Styrelseledamot

Henrik Lange
Verkställande direktör

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

Crister Carlsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2017.
Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Gunnebo AB (publ)
Organisationsnummer 556438-2629
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Gunnebo AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 47–80 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde 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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes
etiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår
professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata
uttalanden om dessa områden.
Värdering av goodwill
Gunnebo redovisar i balansräkningen per den 31 december 2016 goodwill om
1 628 mkr. Denna har uppkommit i samband med tidigare ägarförändringar och
förvärv.
Värdet på den redovisade goodwillen är avhängigt framtida avkastning och
lönsamhet i de kassagenererande enheter goodwillen avser och nedskrivningsprövas minst årligen. Nedskrivningsprövningen baseras på ett flertal antaganden såsom bedömda framtida kassaflöden, bruttomarginaler, diskonteringsränta samt tillväxt.
Bolaget har under året ändrat sina kassagenererande enheter från affärsområden till produktområden och därmed fördelat om den redovisade goodwillen.
Felaktiga bedömningar och antaganden kan ge en betydande påverkan på
koncernens resultat och finansiella ställning.
För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper
inklusive viktiga uppskattningar och bedömningar på sidorna 58–59 och not 10
om immateriella tillgångar på sidan 63 i årsredovisningen.
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa.
G
 ranskning av Gunnebos rutiner för nedskrivningsprövning av immateriella
tillgångar och bedömning av rimligheten i gjorda antaganden, att rutinerna är
konsekvent tillämpade och att integritet finns i gjorda beräkningar
G
 ranskning av omfördelning av goodwillen vid förändring av kassagenererarnde enheter
G
 ranskning av fullständigheten i relevanta noter till de finansiella rapporterna.
V
 id genomförandet av granskningsåtgärderna har våra värderingsexperter
medverkat.
Värdering av uppskjuten skattefordran
Gunnebo redovisar i balansräkningen per den 31 december 2016 uppskjutna
skattefordringar om 332 mkr, varav 194 mkr avser skattemässiga underskotts-

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016 

avdrag. Värdet på dessa är avhängigt i vilken omfattning det är sannolikt att
framtida skattemässiga överskott kommer kunna genereras, mot vilka ackumulerade underskottsavdrag kommer kunna nyttjas. Felaktiga bedömningar och
antaganden kan ge en betydande påverkan på koncernens resultat och
finansiella ställning.
För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper
inklusive viktiga uppskattningar och bedömningar på sidorna 58–59 och not 9
om skatt på årets resultat på sidan 63 i årsredovisningen.
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa.
G
 ranskning av Gunnebos rutiner för beräkning av uppskjuten skattefordran
och bedömning av rimligheten och konsekvensen i de bedömningar som skett
avseende framtida intjäningsförmåga
G
 ranskning av fullständigheten i relevanta noter till de finansiella rapporterna.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–46 och 89–99. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och
uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
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r isker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
s kaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
u
 tvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
d
 rar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
u
 tvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga
för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta
yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa
områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen
och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla
områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar
eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen
på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Gunnebo AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
p
 å något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings
lagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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.

Göteborg den 2 mars 2017
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ
Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och
lämnar här 2016 års bolagsstyrningsrapport.

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 om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden.
Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad
och hur den har bedrivits och utvecklats inom Koncernen under verksamhetsåret 2016. Gunnebo har under året följt Kodens bestämmelser
i alla avseenden, utom såvitt avser tidpunkten för publicering av medlemmar i valberedningen inför årsstämman 2017. Denna information
var inte tillgänglig för bolaget före utgången av den i Koden angivna
fristen för publicering av uppgifterna (sex månader före årsstämman).
Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida
den 31 oktober 2016.

samhet. God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning,
transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och
kontroll av Koncernens verksamhet för att säkerställa att den följer
uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk samt interna
policies.
Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har
under 2016 främst utövats av:

STYRNING OCH ANSVARSFÖRDELNING

AKTIEÄGARE OCH AKTIEN

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter Koncernens
verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lön-

För information om aktieägare och Gunnebo-aktien se sidorna 94–95
samt www.gunnebogroup.com.

Aktieägarna
Styrelsen
Verkställande direktören
Koncernledningen
Ledningar för regioner och produktområden
Koncernens stabsfunktioner

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo

Externrevisorer

Viktiga externa regelverk
Svensk aktiebolagslag och
årsredovisningslag
 ASDAQ OMX Stockholm ABs
N
Regelverk för emittenter
Svensk kod för bolagsstyrning
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Aktieägare
Årsstämma

Valberedning

Styrelse

Ersättningsutskott
Revisionsutskott

Verkställande direktör
och Koncernledning

Koncernstaber

Ledningsgrupper i regioner
och produktområden

Viktiga interna styrdokument
Bolagsordning
I nstruktioner och arbetsordningar (styrelse,
verkställande direktör och styrelseutskott)

Operativa ledningar

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

rande 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 röstmässigt störste ägare.
Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår inte från bolaget
till medlemmarna. Valberedningen har fram till denna årsredovisnings
framläggande haft två möten. Kontakt med valberedningen sker
genom e-post till valberedningen@gunnebo.com, alternativt per post
attention Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 98.

ÅRSSTÄMMAN 2016

STYRELSE

Årsstämman 2016 hölls den 12 april på Chalmers kårhus i Göteborg.
Vid stämman deltog 70 aktieägare, vilka tillsammans representerade
cirka 66 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:

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vid
genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna
bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två
suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på bolagsstämman för
tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
Gunnebos styrelse bestod 2016 av sju ledamöter valda av stämman.
De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter
till styrelsen. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare ingår i
styrelsen. Verkställande direktören samt Koncernens Ekonomi- och
finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även
som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare
vid behov.
Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av Aktiebolagslagen, Koden
och av styrelsens arbetsordning. Ersättning och arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den
nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha minst sex
ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även arbets- och
ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott
och Verkställande direktören.

Utdelning i enlighet med styrelsens och Verkställande direktörens
förslag om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2015
Omval av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande
Martin Svalstedt
Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Process för valberedningens tillsättande
Val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2017
Bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid
ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma,
besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktie
ägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift
om apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 procent
av det totala antalet aktier i bolaget

ÅRSSTÄMMAN 2017
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2016

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att
hållas på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg den 5 april
2017. Mer information om årsstämman finns på sidan 92 i denna
årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com.

Styrelsen har under 2016, utöver det konstituerande sammanträdet,
genomfört nio sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt
illustrationen på sidan 85.

VALBEREDNING

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamöter
(antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för
utskottsarbete, revisionsarvode, procedur för att utse valberedning
samt, i förekommande fall, val av revisor.
Vid årsstämman 2016 beslöts att Gunnebos valberedning fram till
årsstämman 2017 ska bestå av en representant för vardera av de tre
största aktieägarna per den 30 september 2016 samt styrelsens ordförande. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning
inför årsstämman 2017: Dan Sten Olsson (utsedd av Stena Adactum),
Nils-Olov Jönsson (utsedd av Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint
(utsedd av If Skadeförsäkring) och Martin Svalstedt, styrelsens ordfö-

Vid årsstämman 2016 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat
och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen
fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och
se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att
styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet
med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

STYRELSELEDAMÖTERNAS OBEROENDE

REVISIONSUTSKOTT

Enligt Koden ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst
två av dessa ledamöter skall även vara oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav,
deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av
av presentationen av styrelseledamöterna på sidan 89.

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse
och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
* Övervaka Koncernens finansiella rapportering samt effektiviteten i
verksamhetens interna kontroll och riskhantering
* Hålla sig informerad om revisionen samt granska och övervaka
revisorns opartiskhet och självständighet
* Biträda vid upprättandet av förslag till beslut om revisorsval.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET UNDER 2016
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en frågeenkät som besvaras av styrelsens ledamöter. Resultatet av denna utvärdering ligger till
grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. Utvärderingen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar bland
annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Resultatet av
utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt har av
styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärderingen
utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika
förslag relaterade till styrelsen.

STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen i Gunnebo har under 2016 haft två utskott: Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses
av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

Efter årsstämman 2016 har utskottet utgjorts av Tore Bertilsson
(ordförande), Mikael Jönsson och Eva Elmstedt. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen samt, förutom Mikael Jönsson, till bolagets
större aktieägare.
Under året har utskottet haft fem möten och revisorerna har deltagit vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett
styrelsesammanträde för redovisning av sin revision och granskning
av internkontroll. Revisorerna har även träffat styrelsen utan att representanter för Koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i
utskottet framgår av illustrationen nedan. Medlemmarnas närvaro vid
utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 86.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor
som rör Koncernledningens ersättningar och övriga anställningsvillkor,
successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som hänskjutits till utskottet av Koncernledningen och Koncernens personal

SM = Styrelsemöte

DECEMBER

RU = Revisionsutskott

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång,
budget 2017, förvärvsaktiviteter, utvärdering av styrelsens arbete
RU: Redovisnings- och värderingsfrågor, skatt, finansiellt resultat och
ställning, genomgång av Koncernens tvister, intern kontroll, revisorernas
löpande granskning
EU: Sammanställning av ersättning och bonusmål 2017

OKT

MAR
M

UG

SEP

STYRELSEARBETET

APR
AJ

J UN

A

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport
från Vd, resultatgenomgång, delårsrapport
och förvärvsaktiviteter
RU: Redovisningsfrågor, skatt, finansiellt
resultat och ställning, delårsrapport,
finansiella risker, Treasury funktionens
arbete, intern kontroll och revisorernas
löpande granskning
EU: Utvärdering av ersättningar

JAN
B
FE

OKTOBER

FEBRUARI

NO
V

DEC

EU = Ersättningsutskott

J UL

JULI
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd,
resultatgenomgång och delårsrapport
RU: Skatter, genomgång av Koncernens tvister,
finansiellt resultat och ställning, delårsrapport
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SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång, revisionsrapport, bokslutskommuniké, förslag
till utdelning, emission, återköp av aktier och övriga bolagsstämmofrågor.
RU: Redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning,
revisionsrapport, kvartalsrapport
RU: Årsredovisning 2015
EU: Beslut om ersättningar för Koncernledning

APRIL
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd,
resultatgenomgång, delårsrapport, förvärvsaktiviteter,
bolagsstämmofrågor
SM: Konstituerande möte
RU: Strategiska prioriteringar inom CFO-funktionen,
redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning ,
delårsrapport, revisionsplanering 2016

JUNI
SM: Strategigenomgång
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direktör. Ersättningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har antagit. Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.
Efter bolagsstämman 2016 har utskottet utgjorts av Martin
Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille. Samtliga
medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare. Under året har utskottet
haft fyra möten vid vilka bland annat frågor kring långsiktigt incitamentsprogram, bonusmodell, bonusutfall och riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare diskuterats. Medlemmarnas närvaro vid
utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden
informerade om Koncernens och bolagets finansiella ställning och
utveckling.
Verkställande direktören bistås av en Koncernledning bestående
av chefer för regioner, produktområden och staber. Vid utgången av
2016 bestod Koncernledningen av nio personer. Dessa personer samt
SVP Marketing & Communications som är en ny funktion i Koncernledningen sedan den 1 januari 2017 presenteras på sidan 90–91 i denna
årsredovisning. Under 2016 hade Koncernledningen 13 möten. Mötena
har i huvudsak varit fokuserade på Koncernens strategiska och operativa utveckling, resultatuppföljning samt förvärvsdiskussioner.

REVISOR

Gunnebos operativa verksamhet består av regionerna EMEA, AsiaPacific och Americas med säljbolag samt produktområdena Kontanthantering, Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv och Elektronisk
säkerhet. Varje enhet har en operativ ledning som är ansvarig för
respektive enhets affärsverksamhet. De operativa ledningarna är de
organ under Koncernledningen som ansvarar för strategigenomförande samt att säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs. I
de operativa ledningarna ingår medlemmar av Koncernledningen samt
representanter från verksamheten. Dessa ledningsgrupper ansvarar
för ledningen av den dagliga verksamheten i respektive enhet. Ledningsgrupperna utgörs vanligen av chefen för respektive enhet samt
de viktigaste funktionscheferna.

Gunnebos revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt
styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med
god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse
till bolagsstämman. Vid årsstämman 2016 valdes det registrerade
revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman
2017. 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 ersättningar till revisorer
återfinns i not 6 i Koncernen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING
Henrik Lange är Gunnebos Verkställande direktör tillika Koncernchef
och leder Gunnebos löpande verksamhet. Det är Verkställande direktörens ansvar att implementera och säkerställa genomförande av de
strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen beslutar
om. Den Verkställande direktören ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid

LEDNINGAR FÖR REGIONER OCH PRODUKTOMRÅDEN

STABSFUNKTIONER
På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för ekonomi och
finans, IT, juridik, personal samt kommunikation, varumärke och
marknadsföring. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram til�lämpliga Koncernövergripande strategier, prioriteringar och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva,
stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina
respektive kompetenser.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2016
Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda

Invald

Styrelsemöten

Ersättnings-
utskott

Martin Svalstedt

2003

9 (O)

4 (O)

Tore Bertilsson

2012

9 (L)

Göran Bille

2008

9 (L)

Charlotte Brogren

2012

Bo Dankis

Revisionsutskott

Bolaget och
bolagsledningen

Bolagets större
aktieägare

Totalt arvode, kr

Ja

Nej

500 000

Ja

Ja

300 000

Ja

Ja

280 000

8 (L)

Ja

Ja

250 000

2006

8 (L)

Ja

Ja

250 000

Eva Elmstedt

2015

9 (L)

4 (L)

Ja

Ja

280 000

Mikael Jönsson

2000

9 (L)

5 (L)

Ja

Nej

310 000

Crister Carlsson

2010

9 (L)

Irene Thorin

2011

9( L)

5 (O)
4 (L)

4 (L)

Arbetstagarrepresentanter

Antal möten:

9

38 700
38 700
4

5

Summa: 2 247 400

O=Ordförande L=Ledamot
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Styrelsens rapport om intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk lagstiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning. Gunnebo
AB tillämpar och följer dessa krav. Styrelsens rapport är avgränsad
till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering och
Gunnebo har valt att lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad.

Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som utgör underlag för
hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer. Riskbedömningen uppdateras årligen.
Mer information om Koncernens risker finns i avsnittet Risk- och
känslighetsanalys, se sidorna 42–45 samt i not 18 i Koncernen, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA
RAPPORTERINGEN

KONTROLLAKTIVITETER

Intern kontroll består av ett antal inbördes samordnade beståndsdelar:
kontrollmiljö, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt uppföljning och förvaltning.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av
den totala interna kontrollen inom Gunnebo och är en central komponent i Gunnebos bolagsstyrning. Den syftar till att ge rimlig säkerhet
avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i
form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer
och att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på
noterade bolag.

KONTROLLMILJÖ
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende
finansiell rapportering. En viktig del av kontrollmiljön är de värderingar
och den etik som styrelsen, VD och Koncernledningen kommunicerar
och verkar utifrån samt Koncernens organisationsstruktur, ledarskap,
beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig
arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens
och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att säkerställa fastlagda principer
för finansiell rapportering, att den interna kontrollen efterlevs samt att
ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Styrelsen
har även upprättat en instruktion för VD. Ansvaret för att upprätthålla
en effektiv kontrollmiljö är delegerat till VD. Koncernens stabsfunktion
Ekonomi och finans fungerar som Koncernens internkontrollsfunktion
och rapporterar till revisionsutskottet och till Koncernens VD. Funktionen
arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende
finansiell rapportering, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.
Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten
ska bedrivas. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen
utgörs främst av Koncernens finanspolicy, finansmanual, auktorisationspolicy, kommunikationspolicy samt policy för intern kontroll.

RISKBEDÖMNING

Kontrollstrukturen ska säkerställa effektivitet samt god intern kontroll
i Koncernens processer och bygger på minimikrav för god intern kontroll i definierade väsentliga processer. Samtliga Koncernbolag besvarar i en självutvärdering hur de lever upp till Koncernens minimikrav
för intern kontroll i utvalda processer, brister identifieras, åtgärder planeras och genomförs av bolagen. Granskning sker av utvalda processer
i dotterbolag med hjälp av bolagets externa revisorer. Resultatet av
granskningarna inkluderar förslag på framtida åtgärder. Koncernstab
Ekonomi & Finans tillhandahåller dotterbolagen information i syfte
att höja kunskapsnivå och förståelse kring effektiva processer och god
intern kontroll.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information och kommunikation om interna styrinstrument för den
finansiella rapporteringen finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på Gunnebos Intranät. Gunnebo Training Centre (GTC) är ett
verktyg som används för utbildning samt för kommunikation av exempelvis Koncernens vision, mål, strategi samt Uppförandekoden. Koncernens Ekonomi- och finansdirektör och Koncernredovisningschefen
rapporterar till revisionsutskottet resultatet av sitt arbete med intern
kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras
fortlöpande till styrelsen. Den externa finansiella rapporteringen sker i
enlighet med relevanta externa och interna styrinstrument.

UPPFÖLJNING
Regelbunden uppföljning för att säkerställa god intern kontroll avseende finansiell rapportering sker av styrelsen, revisionsutskottet, VD,
Koncernledning, Koncernstab Ekonomi & Finans samt av respektive
Koncernbolag och affärsområde. Uppföljningen inkluderar såväl uppföljning av månatliga resultat, eventuella avvikelser och uppföljning
mot plan som årsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar
och internkontrollgranskning. Granskningar utförs av Koncernstab
Ekonomi & Finans med hjälp av bolagets externa revisorer. Det fortgående arbetet med intern kontroll kommer det närmaste året främst
koncentreras till arbete med riskbedömning, kontrollaktiviteter och
uppföljning.
För information om hur kommunikationen och uppföljningen av
Koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet
Information till kapitalmarknaden på sidorna 92–93.

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvärdera
och åtgärda väsentliga risker som påverkar intern kontroll avseende
finansiell rapportering i Koncernens bolag, affärsområden och processer.
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Gunnebo AB
Org nr 556438-2629
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 på sidorna 83–87 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och

 mfattning som en revision enligt International Standards on Auditing
o
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger
oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och Koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

Göteborg den 2 mars 2017
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
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STYRELSE
Martin Svalstedt

Tore Bertilsson

Göran Bille

Styrelseordförande
Invald år: 2003,
ordförande sedan 2008
Född år: 1963
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Vd Stena Adactum AB
och Stena Sessan AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande
finansiella befattningar inom Stora och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i
Ballingslöv International AB och Stena
Renewable AB, vice ordförande i Envac AB,
ledamot i Stena Adactum AB, Stena Sessan AB
och Svedbergs
Aktieinnehav: 180 000

Styrelseledamot
Invald år: 2012
Född år: 1951
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och industriell
rådgivare
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Vice Vd och Finans
direktör AB SKF, bankdirektör SEB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i
Perstorp, Semcon, PRI Pensionsgaranti och
Ludvig Svensson, ledamot i IKEA Group, Intrum
Justitia, Stampen och JCE Group
Aktieinnehav: 8 000

Styrelseledamot
Invald år: 2008
Född år: 1955
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Industriell rådgivare
Utbildning:
Civilekonom
Professionell bakgrund: Vd och Koncernchef
AB Lindex och Gina Tricot samt ledande
befattningar inom H&M, bland annat Vd för
H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige och
divisionschef för H&M dam
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i KappAhl
Aktieinnehav: 10 000 (via kapitalförsäkring)

Charlotte Brogren

Bo Dankis

Eva Elmstedt

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

Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och industriell
rådgivare
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Vd Assa Abloy AB och
Perstorp Group samt ledande befattningar
inom Forsheda AB och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i IV
Produkt, Cleanergy, Gadelius Group Tokyo och
Sweden-Japan Foundation
Aktieinnehav: 8 666 (varav 2 000 i
kapitalförsäkring)

Styrelseledamot
Invald år: 2015
Född år: 1960
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Styrelsearbete och
investeringar
Utbildning: Kandidatexamen i National
ekonomi och Datavetenskap
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson,
Operatören 3 samt Semcon AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Addtech
AB, Proact AB, Syntavia AB, Axiell AB och
Knowit AB
Aktieinnehav: 4 000

Mikael Jönsson

Crister
Carlsson

Irene Thorin

Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Vd Vätterledens Invest AB
Utbildning: Högskole
studier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande
befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Lids Industri AB och ledamot i
AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotter
bolag, Kopparbergs bryggeri AB, Wipcore AB
samt i Nordic E-commerce Knowledge
Aktieinnehav: 153 333
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Arbetstagar
representant
för Unionen
Invald år: 2010
Född år: 1965
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning:
Elteknisk utbildning
Aktieinnehav: —

Arbetstagar
representant
för Unionen
Invald år: 2011
Född år: 1959
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning:
Gymnasieekonom
Aktieinnehav: —
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Henrik Lange

Susanne Larsson

Christian Carlsson

Vd och Koncernchef
Anställd år: 2015
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi
och internationell ekonomi, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet
Professionell bakgrund: Executive Vice
President och Chief Financial Officer, SKF,
President, SKF Industrial Market, Strategic
Industries samt flera andra befattningar inom
SKF; CEO, Johnson Pump AB
Styrelseuppdrag: Ledamot i PKC Group, ett
finskt bolag listat i Helsingfors
Aktieinnehav: 36 765
Tecknings- och aktieoptioner: 100 000

Ekonomi- och
finansdirektör
Anställd år: 2015
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom inom redovisning och
finansiering
Professionell bakgrund: SKF Industrial
Market Division Controller, SKF Group Chief
Accountant, SKF Group Controller och SKF
UNITE Programme Director
Styrelseuppdrag: Ordförande i Stiftelsen
Ekonomisk Forskning i Västsverige och
Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond
Aktieinnehav: 8 600
Tecknings- och aktieoptioner: —

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

Robert Hermans

Heinz Jacqui

SVP Entrance Control
Anställd år: 1996
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet
och MBA HHS
Professionell bakgrund: Landschef Gunnebo
Sydafrika, Chef Gunnebo Lifting, VD Cargo
Control Systems (Sydafrika) samt andra ledande
befattningar inom marknadsföring och
försäljning i Gunnebo Industrier-Koncernen
Styrelseuppdrag: Ledamot i Tsarmedia AB och
Satpack Travel, Sydafrika
Aktieinnehav: 8 000
Tecknings- och aktieoptioner: —

SVP Region EMEA
Anställd: 2016
Född: 1961
Medborgarskap: Tyskt
Utbildning: Diplomerad ingenjör i maskin- och
processteknik vid Kaiserslauterns universitet
Professionell bakgrund: Ledande befattningar
I multinationella företag de senaste 20 åren,
framför allt inom hälsovårdssektorn, senast
som President för Acute Care Therapies på
Getinge
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: —
Tecknings- och aktieoptioner: —
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Rolf Kjällgren

Sacha de La Noë

Daniel Schroeder

SVP Safes & Vaults
Anställd: 2007
Född: 1965
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi
(1991) samt Executive MBA (2016)
Professionell bakgrund: Ledande befattningar
inom kvalitet och supply chain m
 anagement
inkluderande Group Vice President Supply
Management ABB i Schweiz samt Vice
President Purchasing, Contract and Risk
Management på AF Gruppen
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 10 000
Tecknings- och aktieoptioner: —

SVP Region Asia-Pacific
Anställd år: 2005
Född: 1970
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom, Warwick
Business School, UK
Professionell bakgrund: Regionchef för
Gunnebo i Sydostasien, Chef Gunnebo G
 lobal
ATM samt ledande finansbefattningar inom
Gunnebo, Wilson Logistics Group, Oriflame,
Alfort & Cronholm Group
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 8 600
Tecknings- och aktieoptioner: —

SVP Region Americas
Anställd år: 2016
Född: 1964
Medborgarskap:
Amerikanskt
Utbildning: Kandidatexamen i Ekonomi,
Xavier University, Cincinnati, US
Professionell bakgrund: Vice President Sales
Nordamerika på Tyco Integrated Security
och Vice President Core C
 ommercial Sales
Nordamerika på ADT S
 ecurity Services
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 10 800
Tecknings- och aktieoptioner: —

Tomas Wängberg

Karin Wallström Nordén

SVP Business
Development
Anställd år: 2009
Född: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Sjöingenjör,
Chalmers 1981
Professionell bakgrund:
VD och Koncernchef ABS Group,
AB P
 harmadule, ABB Carbon AB samt ledande
positioner inom marknadsföring, försäljning
och produktion inom ABB-Koncernen
Styrelseuppdrag: Ledamot i HTC Group AB
Aktieinnehav: 21 843
Tecknings- och aktieoptioner: 20 000

SVP Marketing &
Communications1)
Anställd år: 2003
Född: 1978
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Magisterexamen i Redovisning
från Handelshögskolan i Göteborg,
Journalistexamen
Professionell bakgrund: Informationsdirektör
på Gunnebo, ekonomijournalist
Styrelseuppdrag: Ledamot i Swedish-India
Business Council (SIBC)
Aktieinnehav: —
Tecknings- och aktieoptioner: —
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Ny position i Koncernledningen från 1 januari 2017
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Kapitalmarknad

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.

Gunnebos målsättning är att förse marknaden med öppen, konsekvent och transparent finansiell information. All extern och intern
kommunikation ska vara rättvisande och ändamålsenlig. Aktuell information ska finnas tillgänglig för samtliga intressenter samtidigt och på
utlovad tid.
Kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter, finansiell rapportering samt information till anställda sker enligt omvärldens regelverk och krav, Koncernens interna styrdokument samt
Gunnebos IR- och kommunikationspolicy.

Aktiemarknaden
Gunnebos målsättning är att alltid vara tillgängliga för frågor från
aktiemarknaden. Frågor om bolagets verksamhet besvaras primärt av
Koncernens Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör samt
Marknads- och informationsdirektör. Vidare finns det utförlig information om såväl Koncernens verksamhet som finansiella resultat på
Koncernens webbplats, www.gunnebogroup.com.

INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA

INFORMATIONSKANALER

Gunnebos årsstämma hålls onsdagen den 5 april 2017 klockan 16:00
på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

På Gunnebo ABs webbplats, www.gunnebogroup.com, åter finns
publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt upp
gifter om Gunnebos organisation och erbjudanden.

Anmälan

Ägare
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, årsredovisning och kundtidningen Global samt webbplatsen. Aktieägare har
även möjlighet att delta på Gunnebos årsstämma.
Frågor kan ställas direkt till info@gunnebo.com eller lämnas på tele
fon 010-209 50 00. Det är också möjligt att beställa tryckta årsredovisningar och delårsrapporter från Koncernens huvudkontor på telefon
010-209 50 00, från webbplatsen eller via e-postadressen ovan.

Aktieägare som vill delta på årsstämman måste torsdagen den 30 mars
2017 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt senast
torsdagen den 30 mars 2017, helst före klockan 16:00, ha anmält sitt
deltagande till stämman, antingen via w ww.gunnebogroup.com eller
till adress Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg eller per telefon
010-209 50 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för
att få utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget
namn den 30 mars 2017.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman utdelning med 1,20 kr per aktie
(1,00 kr) för verksamhetsåret 2016.

Inbjudan till årsstämma 2017
Gunnebos årsstämma hålls onsdagen den 5 april 2017 klockan
16:00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste torsdagen den 30
mars 2017 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden
samt senast torsdagen den 30 mars 2017, helst före klockan
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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 telefon 010-209 50 00.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få
utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget
namn torsdagen den 30 mars 2017.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016

IR-POLICY
Målet med Gunnebos Investor Relations-verksamhet är att genom
kommunikationsaktiviteter bidra till att ge alla intressenter en så
rättvisande bild av Koncernens verksamhet och finansiella resultat
som möjligt.
Förutom den dagliga kommunikationen sker kontakter med
finansmarknaden i samband med kvartalsrapporterna och årsstämman samt möten med analytiker, investerare och journalister
vid seminarier eller enskilda möten. Förtroendefulla kontakter med
marknadens olika intressenter förutsätter ett välfungerande internt
rapporteringssystem som ger snabb och korrekt rapportering från alla
Koncernens verksamheter.
Gunnebo håller viktig finansiell information konfidentiell tills den,
samtidigt och konsekvent, offentliggörs till aktiemarknaden och till
NASDAQ Stockholm. All extern finansiell information om Gunnebo
hanteras centralt. Finansiella delårsrapporter kommenteras av
Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör eller Marknadsoch kommunikationsdirektör. Någon av dessa personer är alltid tillgänglig i samband med kvartalsrapportering.
Förtroende för Gunnebo-aktien bygger på efterlevnad av NASDAQ
Stockholms regler för noterade bolag och på Gunnebos förmåga och
vilja att tillhandahålla tydlig och relevant information till marknaden.

AKTIVITETER 2016
I mars 2016 anordnade Gunnebo en kapitalmarknadsdag i Stockholm.
Dagen besöktes av ett 40-tal analytiker, fondförvaltare, investerare
och journalister. Temat för dagen var att presentera Koncernens nya
tillväxtstrategi. Alla presentationer spelades in och allt material som
presenterades under dagen finns tillgängligt på www.gunnebogroup.
com.
Gunnebo har under 2016 haft en löpande dialog med de enskilda
analytiker som följer Koncernen: Carnegie, SEB och Swedbank. Där
utöver har ett 40-tal telefonkonferenser och fysiska möten med
analytiker och investerare arrangerats.

Analytiker som följer Gunnebo
CARNEGIE INVESTMENT
BANK AB
Kenneth Toll Johansson
08 676 88 00
kenneth.toll.johansson@
carnegie.se

SEB EQUITY RESEARCH
Viktor Bellak
08 522 29 674
viktor.bellak@seb.se

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2016 

SWEDBANK MARKETS
Mats Liss
08 585 900 00
mats.liss@swedbank.se

Koncernen har också deltagit vid seminarier, frukost-, lunch- eller
middagsmöten samt aktiesparträffar. Efter varje delårsrapport arrangerar Gunnebo en telefonkonferens där finansiellt utfall presenteras. Konferensen spelas in och finns även tillgänglig för avlyssning
via webbplatsen.

FINANSIELLA MÅL
Gunnebos finansiella mål har varit oförändrade sedan 2005. Gunnebo
skall långsiktigt uppnå organisk tillväxt på minst 5 procent, en rörelsemarginal på minst 7 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på
minst 15 procent och soliditeten skall 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 skall uppgå till minst 15 procent. För helåret
2016 hade Koncernen en avkastning på sysselsatt kapital exklusive
poster av engångskaraktär om 12,8 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. Koncernens långsiktiga avtalade kreditram uppgick per den 31 december
2016 till 1 502 Mkr och möjliggör att finansiering tillhandahålls på
marknadsmässiga villkor till och med februari 2019.

UTDELNINGSPOLITIK OCH FÖRESLAGEN UTDELNING
Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.
Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall uppgå till
30–40 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2016 föreslås
bli 1,20 kr per aktie.

Ekonomisk information
och rapportering 2017
2017-04-05

2017-10-25

Årsstämma 2017

Delårsrapport
januari–september 2017

2017-04-28
Delårsrapport
januari–mars 2017

2017-07-19
Delårsrapport
januari–juni 2017

2017-11-23
Kapitalmarknadsdag 2017
Stockholm

2018-02-02
Bokslutskommuniké 2017
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Gunnebo-aktien
Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och återfinns på N
 ASDAQ
Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri. K
 ortnamnet är GUNN och ISIN-koden
SE0000195570.

Vid utgången av 2016 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till 10 400.
Andelen utländskt ägande uppgick till 18,9 procent. 12,6 procent av
aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, vilket innebar att 87,4
procent ägdes av svenska juridiska personer eller av utländska juridiska
eller fysiska personer.

AKTIEKAPITAL OCH RÖSTRÄTT
Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2016 till 385,3 Mkr
fördelat på 77 050 848 aktier, varav 730 847 aktier av serie C, med ett
kvotvärde om 5 kronor. Stamaktier har en röst och aktier av serie C
1/10 röst. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Se not 14
i Koncernen.

KURSUTVECKLING
Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 38,60 kronor, vilket är
en minskning under året med 14 procent. Under samma period ökade
Stockholmsbörsens OMX 30-index med 9 procent. Lägsta betalkurs
under året var 36,80 kronor (den 11 februari) och högsta betalkurs var
45,30 kronor (den 27 april).

OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE
Under 2016 omsattes totalt 11 994 919 aktier (18 494 246) till ett
värde motsvarande 494 Mkr (747). Den genomsnittliga handeln per
börsdag var 47 411 aktier (73 682) eller 1 953 Tkr (2 977). Börsvärdet
den 30 december 2016 uppgick till 2 974 Mkr.

GUNNEBO-AKTIEN 2016
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Omsatt antal aktier tusental
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Antal emitterade aktier

Största aktieägare, grupperat
Stena Adactum
Vätterledens Invest, med närstående
IF Skadeförsäkringar
NTC Various Fiduciary Capacit
Fidelity Fonder
JP Morgan Bank
DnB Carlsson Fonder
CBNY Norges Bank
Afa Försäkring
Avanza Pension
CBNY DFA Small Cap V
Handelsbanken Liv
Humle Kapitalförvaltning
Evli Ruotsi
Skandia Fonder
Swedbank Robur Fonder
Övriga
Summa stamaktier
Gunnebo AB, C-aktier
Summa emitterade aktier

Storleksklasser
1–500
501–1 000
1 001–5 000
5 001–10 000
10 001–50 000
50 001–
Summa utestående aktier

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
2014 Nyemission
2015 Nyemission
2016 Nyemission
2016 Nyemission C-aktier

19 827 329
26,0%
14 977 913
19,6%
8 849 114
11,6%
2 790 908
3,6%
2 417 466
3,2%
1 834 508
2,4%
1 718 825
2,2%
770 348
1,0%
765 589
1,0%
759 670
1,0%
704 226
0,9%
684 126
0,9%
550 000
0,7%
533 391
0,7%
445 735
0,6%
431 400
0,6%
18 259 453
23,9%
76 320 001 99,9%
730 847
0,1%
77 050 848 100,0%

Antal
aktieägare

Antal ute
stående aktier

Innehav och
röster, %

6 667
1 661
1 616
222
156
78
10 400

1 164 671
1 377 432
3 754 060
1 688 785
3 533 546
64 801 507
76 320 001

1,5
1,8
4,9
2,2
4,6
85,0
100,0

Förändring

Aktie
kapital

Totalt antal
emitterade aktier

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

4
4
100
150
153
163
167
194
198
200
200
206
212
212
219
219
219
223
228
379
380
381
381
382
385

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
76 173 501
76 185 001
76 320 001
77 050 848
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RESULTAT PER AKTIE
EFTER UTSPÄDNING

Röster

EGET KAPITAL PER AKTIE

Kr

Kr

4
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3
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13
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16

12

13

14
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UTDELNING PER AKTIE

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE

Kr

Kr
4

1,5

3
1,0
2
0,5

1
1)

12
1)

13

14

15

12

16

13

14

15

16

Styrelsens förslag.

Antal aktier
Antal aktier vid årets
utgång, tusental
Genomsnittligt antal
aktier, inkl. C-aktier,
tusental

Data per aktie
Resultat per aktie
efter utspädning, kr

2016

2015

2014

2013

2012

77 051

76 185

76 174

75 914

75 856

76 837

76 180

75 979

75 863

75 856

2016

2015

2014

2013

2012

2,70

2,18

2,98

1,29

0,26

24,40

22,65

21,93

19,06

20,02

Fritt kassaflöde per aktie, kr

2,09

0,73

2,94

1,90

0,28

Utdelning, kr1)

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

Kursrelaterad aktiedata

2016

2015

2014

2013

2012

Aktiekurs vid
årets utgång (sista
betalkurs), kr

38,60

45,00

37,70

40,00

24,50

Högsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

45,30

46,10

43,70

40,90

39,40

Lägsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

36,80

34,70

33,30

24,00

23,30

Börsvärde vid årets utgång,
Mkr

1 858

Eget kapital per aktie, kr

2 974

3 428

2 872

3 037

P/E, ggr

14

21

13

31

94

Direktavkastning, %1)

3,1

2,2

2,7

2,5

4,1

1)

Styrelsen föreslår utdelning med 1,20 kronor per aktie för år 2016.
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Femårsöversikt
2016

2015

2014

2013

2012

6 088
–4 319
1 769
–1 403
366
–53
313
–104
209

6 052
–4 278
1 774
–1 454
320
–43
277
–109
168

5 557
–3 911
1 646
–1 294
352
–35
317
–90
227

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

Övriga resultatuppgifter
EBITDA
EBITDA exklusive poster av engångskaraktär
Poster av engångskaraktär i rörelseresultatet

489
561
–72

428
505
–77

440
454
–14

308
392
–84

274
361
–87

Marginalmått, exklusive poster av e
 ngångskaraktär
Bruttomarginal, %
EBITDA marginal, %
EBIT marginal, %
EBT marginal, %

29,5
9,3
7,2
6,3

29,7
8,3
6,6
5,8

30,2
8,2
6,6
6,0

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

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

Marginalmått, inklusive poster av engångskaraktär
Bruttomarginal, %
EBITDA marginal, %
EBIT marginal, %
EBT marginal, %

29,1
8,0
6,0
5,1

29,3
7,1
5,3
4,6

29,6
7,9
6,3
5,7

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

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

97
106
123
5 435

96
135
108
5 518

97
78
88
5 629

97
72
84
5 656

97
116
87
5 563

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Andra rörelsekostnader, netto
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

Övriga uppgifter
Utlandsandel fakturering, %
Investeringar, Mkr
Avskrivningar, Mkr
Medelantal anställda
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2016

2015

2014

2013

2012

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

1 922
347
14
332
726
1 629
581
5 551

1 812
358
14
304
678
1 423
496
5 085

1 675
304
16
339
694
1 350
447
4 825

1 494
304
17
307
609
1 212
392
4 335

1 502
327
60
263
580
1 201
350
4 283

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 890
1 726
1 935
5 551

1 747
1 594
1 744
5 085

1 694
1 449
1 682
4 825

1 463
1 274
1 598
4 335

1 533
1 428
1 322
4 283

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

356
–122
234

305
–119
186

246
25
271

218
–7
211

156
–20
136

Fritt kassaflöde, Mkr
Fritt kassaflöde

159

56

223

144

21

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

12,8
15,8

12,4
14,4

12,6
15,6

10,7
15,6

10,2
9,7

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

10,8
11,7

10,1
9,9

12,1
14,7

7,9
6,9

7,0
1,5

1,7
34
7,4
0,7

1,8
34
7,8
0,7

1,8
35
9,6
0,6

1,8
34
5,3
0,7

1,9
36
5,4
0,7

Aktiedata
Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr
Fritt kassaflöde per aktie, kr
Utdelning, kr1)

2,71
2,70
24,40
2,09
1,20

2,18
2,18
22,43
0,73
1,00

2,98
2,98
21,93
2,94
1,00

1,29
1,29
19,06
1,90
1,00

0,26
0,26
20,02
0,28
1,00

Övriga uppgifter
Sysselsatt kapital, Mkr2)
Nettolåneskuld, Mkr2)

3 777
1 297

3 462
1 212

3 186
1 039

2 950
1 088

2 958
1 026

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

1) Styrelsen föreslår utdelning med 1,20 kronor per aktie för år 2016.
2) Vid årets utgång.
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Kontaktuppgifter

Huvudkontor
GUNNEBO AB
Box 5181
402 26 GÖTEBORG

www.gunnebogroup.com
Tel: +46 10 209 50 00
E-post: info@gunnebo.com
Vd och Koncernchef: Henrik Lange

Region Europe, Middle East & Africa (EMEA)

Region Americas

SVP: Heinz Jacqui

SVP: Daniel Schroeder

NORDEN

IBERIA

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

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

NORGE
Gunnebo Nordic A/S
www.gunnebo.no
Tel: +47 22 90 03 00
E-post: info@gunnebo.no
Landschef: Tom Christensen (tf)

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

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

ITALIEN

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

Region Asia-Pacific

CENTRALEUROPA

FRANKRIKE

AUSTRALIEN, NYA ZEELAND

Regionchef: Tom Christensen

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

Regionchef: Juan Yera

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

STORBRITANNIEN & IRLAND

Gunnebo UK Ltd
www.gunnebo.co.uk
Tel: +44 1902 455 111
E-post: enquiries.uk@gunnebo.com
Landschef: Andrew Willdig (tf)

AFRIKA, MELLANÖSTERN OCH
ÖSTEUROPA
Regionchef: Robert Hermans

SCHWEIZ
Gunnebo Suisse SA
www.gunnebo.ch
Tel: +41 22 363 7777
E-post: info.ch@gunnebo.com
Landschef: Martin Sailer

ÖSTEUROPA
Gunnebo Polska Sp. z o.o.
www.gunnebo.pl
Tel: +48 62 76 85 570
E-post: polska@gunnebo.com
Regionchef: Pavel Bobik

TYSKLAND

SYDAFRIKA
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd
www.gunnebo.co.za
Tel: +27 11 878 23 00
E-mail: info.za@gunnebo.com
Kommersiell chef: Tomas Porquet
Administrativ chef: Kevin Moodley

Gunnebo Deutschland GmbH
www.gunnebo.de
Tel: +49 89 2441 63500
E-post: info@gunnebo.de
Landschef: Torsten Gross

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

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

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

MEXIKO
Gunnebo Mèxico, S.A. de C.V.
www.gunnebo.mx
Tel: +52 5531 4621
Landschef: Ascención Carbajal

USA
Hamilton Safe Inc.
www.hamiltonsafe.com
www.gunnebo.us
Tel: +1 513 874 3733
E-post: info.sales@hamiltonsafe.com
Landschef: John Stroia

SVP: Sacha de La Noë
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: Michael Brookes

INDIEN

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

KINA

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

INDONESIEN

Gunnebo Indonesia
www.gunnebo.co.id
Tel: +62 2960 5999
E-post: info.id@gunnebo.com
Landschef: Hindra Kurniawan

SYDOSTASIEN

Regionchef: Ravindran Gengadaran
MALAYSIA
Gunnebo Malaysia Sdn Bnd
www.gunnebo.com.my
Tel: +603 8024 3050
E-post: info.my@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran
SINGAPORE
Gunnebo Singapore Pte Ltd
www.gunnebo.sg
Tel: +65 6270 6698
E-post: info.sg@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

SYDKOREA

Gunnebo Korea Co. Ltd
www.gunnebo.co.kr
Tel: +82 2 6124 6450
E-post: info@gunnebo.com
Landschef: Jay Shon

Produktområden och centrala funktioner
Tel +46 10 209 50 00
KONTANTHANTERING
SVP: Tomas Wängberg
TILLTRÄDESKONTROLL
SVP: Robert Hermans
SÄKERHETSSKÅP OCH VALV
SVP: Rolf Kjällgren

EKONOMI, FINANS, IT, JURIDIK,
STRATEGI
CFO: Susanne Larsson
PERSONAL OCH HÅLLBARHET
SVP: Christian Carlsson
MARKNADSFÖRING, VARUMÄRKEN
OCH KOMMUNIKATION
SVP: Karin Wallström Nordén

ELEKTRONISK SÄKERHET
SVP: Heinz Jacqui
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Begrepp i Gunnebos värld
ORGANISATION

PRODUKTOMRÅDEN

KUNDSEGMENT

Region EMEA
(Europe, Middle East & Africa)

Kontanthantering

Bank

Lösningar utformade för att göra kon
tanthanteringen säkrare och effektivare.
Kontanthantering äger rum under hela
kontantcykeln och involverar central
banker, bankkontor, detaljhandeln, värde
transportföretag och allmänheten.

Riksbanker, nationella, regionala och lokala
banker, pantbanker och andra finansiella
institutioner

Regionen samlar affärerna i säljbolagen för
Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien,
Luxemburg, Mellanöstern, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Sydafrika och
Tyskland.
Region Asia-Pacific

Tillträdeskontroll

Regionen samlar affärerna i säljbolagen
för Brasilien, Kanada, Mexiko och USA.

Lösningar som låter behöriga passera
medan obehöriga nekas tillträde till
anläggningar och byggnader. Här ingår
snabbslussar, vändkors, dörrslussar och
säkerhetsdörrar. Omfattar även biljett
grindslösningar för kollektivtrafiksystem
och flygplatsgrindar för snabb ombordstig
ning, immigrationskontroll och säkerhets
kontroll.

Säljbolag

Säkerhetsskåp och valv

Ett dotterbolag till Gunnebo som ansvarar
för lokal försäljning och marknadsföring.
Gunnebo har egna säljbolag i 28 länder.

Säkerhetsskåp och valv som är certifierade
att stå emot inbrott, brand och explo
sion. Omfattar även deponeringsskåp,
brandsäkra arkivskåp, skåp för att skydda
digitala medier, bankvalv, modulära valv
rum och bankfack samt säkehetsskåp för
uttagsautomater.

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

Detaljhandel
Butiker, restauranger, kasinon, kollektiv
trafik, postkontor, publika verksamheter
som bibliotek samt andra aktörer utanför
banksegmentet som hanterar kontanter
i sin dagliga verksamhet.
Kollektivtrafik
Nätverk av spårbunden trafik, buss, tunnel
bana och flygplatser, vilka transporterar
stora volymer passagerare.
Offentliga och kommersiella fastigheter
Privata och offentliga kontor, administra
tiva center och allmänna byggnader ingår.
Industri- och högriskanläggningar
Omfattar fabriker, logistikföretag,
kraftverk, arenor, hamnar, fängelser och
kasinon.

Elektronisk säkerhet
Lösningar för integration av säkerhetssys
tem. Innefattar passagekontroll, intrångs
detektering, elektroniska lås och fjärröver
vakningssystem.

Disclaimer
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information. Den speglar
ledningens nuvarande uppfattningar kring vissa framtida händelser
och eventuella resultat därav. Inga garantier kan lämnas att dessa
uppfattningar kommer visa sig vara korrekta. Faktiska framtida utfall
kan variera väsentligt med de i denna rapport lämnade uppgifterna,
bland annat beroende på förändrade förutsättningar avseende
affärsklimat, marknad och konkurrens, förändrade lagkrav och andra
politiska åtgärder, variationer i valutakurser, affärsriskbedömningar
och andra faktorer som omnämns i denna årsredovisning.
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Produktion: Gunnebo i samarbete
med Newsroom
Tryck: INEKO
Papper, omslag: Tom&Otto Silk 300g
Papper, inlaga: Tom&Otto Silk 150g
Produkten kan återvinnas i pappers
återvinningen.
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Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter,
kontroll, Säkerhetsskåp och valv samt Elektronisk säkerhet
till banker, detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och
kommersiella f astigheter samt industri- och högrisk
anläggningar.
Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och
5 600 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa,
Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer
på ytterligare 100 marknader.
Gunnebo gör din värld säkrare.
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service och l ösningar inom Kontanthantering, Tillträdes

