
 

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 6 000 
anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar 
i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare. 
 

PRESS RELEASE, 11 februari 2010 

Gunnebo bokslutskommuniké 2009 

Fjärde kvartalet 2009 
 Orderingången uppgick till 1 619 Mkr (1 767) 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 829 Mkr (1 985) 

 Rörelseresultatet uppgick till -138 Mkr (140) 

 Kostnader för åtgärdsprogrammet ”Get It Right” belastade rörelseresultatet med -147 Mkr 

 Nedskrivning av goodwill inom Affärsenhet Områdesskydd om -106 Mkr  

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -253 Mkr (-20) uppgick rörelseresultatet  
till 115 Mkr (160) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -162 Mkr (81) 

 Resultatet per aktie blev -2,65 kronor (1,35) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 222 Mkr (301) 

 Företrädesemission genomfördes och inbringade 490 Mkr efter emissionskostnader 

Helåret 2009 
 Orderingången uppgick till 6 573 Mkr (6 965) 

 Nettoomsättningen uppgick till 6 788 Mkr (6 903) 

 Rörelseresultatet uppgick till -88 Mkr (281) 

 Kostnader för åtgärdsprogrammet ”Get It Right” belastade rörelseresultatet med -196 Mkr 

 Nedskrivning av goodwill inom Affärsenhet Områdesskydd om -106 Mkr  

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -302 Mkr (-47) uppgick rörelseresultatet  
till 214 Mkr (328) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -205 Mkr (115) 

 Resultatet per aktie blev -3,40 kronor (1,95) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 683 Mkr (255)  

 Företrädesemission genomfördes och inbringade 490 Mkr efter emissionskostnader 

Hela kommunikén finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. 
 
Kommunikén presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall på Lundqvist & Lindqvist 
Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm klockan 08.00 den 11 februari. Presentationen webcastas 
även i realtid, se länk på www.gunnebo.com. Här finns också kopior av presentationsmaterialet tillgängligt 
för nedladdning. 

 

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller 
Hans af Sillén, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller 

Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post 
karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebo.com 

 
Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 

11 februari 2010 kl. 07.30. 
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 GUNNEBO BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009  

Fjärde kvartalet 2009 
 Orderingången uppgick till 1 619 Mkr (1 767) 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 829 Mkr (1 985) 

 Rörelseresultatet uppgick till -138 Mkr (140) 

 Kostnader för åtgärdsprogrammet ”Get It Right” belastade rörelseresultatet med -147 Mkr 

 Nedskrivning av goodwill inom Affärsenhet Områdesskydd om -106 Mkr  

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -253 Mkr (-20) uppgick rörelseresultatet till 115 Mkr (160) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -162 Mkr (81) 

 Resultatet per aktie blev -2,65 kronor (1,35) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 222 Mkr (301) 

 Företrädesemission genomfördes och inbringade 490 Mkr efter emissionskostnader 

 

Helåret 2009 
 Orderingången uppgick till 6 573 Mkr (6 965) 

 Nettoomsättningen uppgick till 6 788 Mkr (6 903) 

 Rörelseresultatet uppgick till -88 Mkr (281) 

 Kostnader för åtgärdsprogrammet ”Get It Right” belastade rörelseresultatet med -196 Mkr 

 Nedskrivning av goodwill inom Affärsenhet Områdesskydd om -106 Mkr  

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -302 Mkr (-47) uppgick rörelseresultatet till 214 Mkr (328) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -205 Mkr (115) 

 Resultatet per aktie blev -3,40 kronor (1,95) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 683 Mkr (255) 

 Företrädesemission genomfördes och inbringade 490 Mkr efter emissionskostnader 

 

Sammanfattning

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 1 619 1 767 6 573 6 965

Nettoomsättning 1 829 1 985 6 788 6 903

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA) 5 172 153 411

Rörelsemarginal före 

avskrivningar (EBITDA), % 0,3 8,7 2,3 6,0

Rörelseresultat (EBIT) -138 140 -88 281

Rörelsemarginal (EBIT), % -7,5 7,1 -1,3 4,1

Resultat efter finansiella poster -154 114 -167 180

Periodens resultat efter skatt -162 81 -205 115

Resultat per aktie, kr
1) 2) -2,65 1,35 -3,40 1,95

Operativt kassaflöde 222 301 683 255

1)Resultat per aktie före och efter utspädning

          Helår                   Okt-dec

2)Uppgifterna har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission  
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Koncernchefens kommentarer  
 

 Åtgärdsprogrammet ”Get It Right” fortlöper enligt plan 

 Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) 

 Nettolåneskulden minskade till 1 048 Mkr (1 967) och skuldsättningsgraden minskade till 0,7 (1,8) 

 Fortsatt svag konjunkturutveckling på Koncernens huvudmarknader.  

Marknadsutvecklingen för affärsenhet Bank har dock varit stabil.  

 Företrädesemission genomfördes och inbringade 490 Mkr efter emissionskostnader 

 Långfristig finansiering säkerställd 

 

Get It Right - ett åtgärdsprogram för ökad lönsamhet 
För att öka Gunnebos lönsamhet introducerades under året åtgärdsprogrammet ”Get It Right”. Programmet utgörs av 

de sex huvudpunkterna kassaflöde, marginaler, tydligare ledningsstruktur, kostnadsbesparingar, en strategisk översyn 

av Koncernens verksamhet samt säkerställande av Koncernens långfristiga finansiering.  

På Gunnebos Kapitalmarknadsdag, som hålls i Stockholm den 11 februari, kommer fler detaljer kring programmet att 

presenteras. Materialet från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängligt på Gunnebos hemsida, 

www.gunnebo.com, den 12 februari.  

Fjärde kvartalet 2009 
Koncernens orderingång under det fjärde kvartalet uppgick till 1 619 Mkr (1 767). Organiskt minskade den med 9 

procent till följd av lägre efterfrågan i framförallt England, Frankrike och Spanien. Valutaeffekter påverkade 

orderingången positivt med 1 procent. Bästa utvecklingen av orderingången uppvisade Affärsenhet Detaljhandel som 

redovisade en förbättring om 16 procent. För övriga affärsenheter var efterfrågan svag och orderingången minskade. 

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 829 Mkr (1 985). Organiskt minskade den med 9 procent 

medan valutaeffekter påverkade marginellt. Affärsenhet Bank uppvisade en omsättning i nivå med föregående år och 

övriga affärsenheter redovisade omsättningsminskningar.  

Koncernens rörelseresultat uppgick till -138 Mkr (140). Arbetet med att anpassa kapaciteten till rådande konjunkturläge 

fortsatte under kvartalet och antalet anställda minskade med 112 personer. Kostnader för sådana åtgärder samt andra 

kostnader av engångskaraktär har påverkat periodens resultat med -147 Mkr (-20). Därutöver har goodwill hänförlig till 

Affärsenhet Områdesskydd skrivits ned med 106 Mkr. Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet negativt 

med -29 Mkr och lägre volymer beräknas ha försämrat resultatet med -28 Mkr. 

Justerat för engångsposter uppnådde Affärsenhet Bank en rörelsemarginal i nivå med föregående år, främst till följd av 

bibehållna marginaler och en stabil försäljningsutveckling. Rörelsemarginalen för Secure Storage sjönk i jämförelse 

med föregående år. Försämringen beror på att resultatet har belastats med kostnader för omstrukturering om 37 Mkr. 

Dessa kostnader sammanhänger med avvecklingen av verksamheten i Mora samt personalneddragningar. 

Inom Områdesskydd fortsatte den svaga resultatutvecklingen från årets tre första kvartal och resultatet uppgick till  

-118 Mkr (52). Försämringen är primärt hänförlig till nedskrivning av goodwill om 106 Mkr. En svag marknad för Inre 

Områdesskydd, samt för elektronisk säkerhet i Sydeuropa, påverkade också resultatet negativt med -18 respektive  

-16 Mkr. 

Finansnettot förbättrades till -16 Mkr (-26) till följd av lägre marknadsräntor. Resultatet efter finansiella poster uppgick 

till -154 Mkr (114). Periodens nettoresultat uppgick till -162 Mkr (81). 

 

http://www.gunnebo.com/
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Helåret 2009 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång uppgick till 6 573 Mkr (6 965). Organiskt sjönk den med 12 procent till följd av svagare 

efterfrågan på flera viktiga marknader i Europa.  

Nettoomsättningen uppgick till 6 788 Mkr (6 903). Organiskt minskade den med 9 procent medan valutaeffekter 

påverkade positivt med 7 procent. Affärsenhet Bank ökade nettoomsättningen med 7 procent och för övriga 

affärsenheter minskade den med cirka 5 procent. 

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till -88 Mkr, jämfört med 281 Mkr föregående år. Valutakursförändringar påverkade resultatet 

negativt med -63 Mkr.  

Lägre försäljningsvolymer försämrade resultatet med 145 Mkr. Kapacitetsanpassningar inom såväl produktion som 

försäljning har inneburit att antalet medarbetare minskat med 486 personer sedan årsskiftet. Dessa åtgärder samt 

andra kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med totalt -302
1)

 Mkr (-47), varav 106 Mkr (0) avser 

nedskrivning av goodwill. 

Mot bakgrund av det svaga affärsklimatet har Koncernen även fokuserat på att stärka kassaflödet och som ett led i 

arbetet med att reducera kapitalbindningen har produktionsneddragningar genomförts med avsikt att minska lagren. 

Detta har resulterat i lågt kapacitetsutnyttjande och underabsorption av fasta kostnader motsvarande cirka 40 Mkr. 

Finansnettot förbättrades med 22 Mkr och uppgick till -79 Mkr (-101) på grund av ett lägre ränteläge. Koncernens 

resultat efter finansiella poster uppgick till -167 Mkr (180). Nettoresultatet för perioden uppgick till -205 Mkr (115)  

eller -3,40 kronor per aktie (1,95 kronor per aktie). 

Besparingsprogram 
Under det andra kvartalet introducerades ett besparingsprogram för att minska kostnaderna samt anpassa kapaciteten 

till rådande efterfrågenivå. Besparingsåtgärderna är en del av ”Get It Right”-programmet och syftar till att reducera 

Koncernens kostnader med totalt 500 Mkr fram till och med år 2012. De planerade åtgärderna utgörs främst av ett 

program för att reducera de fasta kostnaderna samt rationaliseringar av den industriella plattformen. 

Kostnaden för programmets genomförande beräknas uppgå till 400 Mkr. Av detta belopp har 196 Mkr belastat 

resultatet 2009. Återstående del kommer att belasta 2010 och 2011 års resultat.  

Nyemission 
I syfte att stärka Gunnebos finansiella ställning genomfördes under kvartalet en nyemission 2:3 med företräde för 

befintliga aktieägare till teckningskursen 16,50 kronor. Emissionen blev övertecknad och inbringade 490 Mkr efter 

emissionskostnader om 11 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas till att minska Gunnebos skuldsättning samt 

till satsningar på produktutveckling, marknadsinvesteringar i Asien och Mellanöstern samt satsningar på Gunnebos 

serviceaffär. 

Investeringar och avskrivningar 
Under perioden genomförda investeringar uppgick till 77 Mkr (119). Avskrivningarna uppgick till 134 Mkr (130). 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 387 Mkr och uppgick till 603 Mkr (216). Koncernens 

kassaflöde var under perioden väsentligt bättre än föregående år, till följd av en minskad rörelsekapitalbindning som 

påverkade kassaflödet positivt med 496 Mkr. Den kraftiga förbättringen förklaras framförallt av framgångar för 

Koncernens effektiviseringsprogram av rörelsekapitalet samt till viss del av minskad volym. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar uppgick till 99 Mkr (208). Det operativa 

kassaflödet efter avdrag för investeringar men före kassaflödespåverkande finansnetto och betald skatt förbättrades  

till 683 Mkr (255).  

1)
 I not 1 specificeras poster av engångskaraktär per funktion 
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Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel vid årets utgång uppgick till 172 Mkr (169). Det egna kapitalet förbättrades till 1 413 Mkr  

(1 073), vilket gav en soliditet på 33 procent (20). Nyemissionen som genomfördes i december månad tillförde 490 Mkr. 

Övrigt totalresultat bestående av omräkningsdifferenser, säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödes-

säkringar samt till dessa komponenter hänförlig inkomstskatt förbättrade det egna kapitalet med 55 Mkr under året.  

Nettolåneskulden minskade till 1 048 Mkr (1 967) främst på grund av den genomförda nyemissionen och det positiva 

kassaflödet från den löpande verksamheten. Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget 

kapital, förbättrades till 0,7 (1,8). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 803 Mkr (1 723). 

Under det fjärde kvartalet träffade Gunnebo överenskommelse om förnyad kreditram om 180 miljoner Euro, vilket 

möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med januari 2013. Den nya lånefaciliteten 

kommer att användas till refinansiering av Gunnebos nuvarande lånefacilitet om 200 miljoner Euro, och kommer även 

att ersätta ett bilateralt lån om 200 Mkr. 

Medarbetare 
Antalet medarbetare i koncernen minskade under året med 486 personer och uppgick vid periodens utgång till 5 933 

personer (6 419 vid årets början). Antalet medarbetare i utlandet uppgick till 5 491 personer (5 906 vid årets början). 

Aktiedata 
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -3,40 kronor (1,95). Antalet aktieägare uppgick till 11 600 (10 700). 

Transaktioner med närstående 
Utöver den genomförda nyemissionen har några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat Gunnebos 

ställning och resultat inte ägt rum under perioden. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.  

Redovisningsprinciper och granskning 
Gunnebo följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Bokslutskommunikén har för 

Koncernen upprättats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska 

personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. De 

nya eller reviderade IFRS standarder som har trätt i kraft sedan den 1 januari 2009 har inte påverkat redovisat resultat 

eller ställning. Tillämpningen av den nya standarden IFRS 8 och ändringen i IAS 1 har emellertid relevans vid 

utformningen av Gunnebos finansiella rapporter.   

Enligt IFRS 8, Rörelsesegment, skall segmentsinformation presenteras utifrån företagsledningens perspektiv. 

Gunnebos segmentsinformation har redan tidigare utgått från den interna rapporteringen till ledningen, varför 

tillämpningen av IFRS 8 inte inneburit någon ändring av koncernens rapporterbara segment. 

Ändringarna i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, medför att intäkter och kostnader som tidigare redovisats 

direkt mot eget kapital numera redovisas i en separat rapport över koncernens totalresultat. Vidare återges endast 

transaktioner med ägarna i eget kapitalrapporten. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar verksamhetsrelaterade risker i form 

av råvarurisker, produktrisker, försäkringsrisker och legala risker. Till detta kommer bland annat finansiella risker som 

finansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker samt kredit- och motpartsrisker. Koncernens riskhantering 

beskrivs utförligt i Gunnebos årsredovisning för 2008 på sidorna 78-79 och i not 3. 
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Årsstämma 
Gunnebos årsstämma hålls tisdagen den 27 april 2010 kl. 16.00 på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5, Göteborg. 

Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som beställt den samt finnas tillgänglig på Gunnebos 

huvudkontor från slutet av vecka 13, 2010. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2009 (0 kr). 

Finansiella mål 

 
 Gunnebo skall långsiktigt uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst  

15 procent samt en rörelsemarginal på minst 7 procent 

 Soliditeten skall ej understiga 30 procent 

 Koncernen skall nå en organisk tillväxt på minst 5 procent 
 

 

Göteborg den 11 februari 2010 

 

Per Borgvall 

Verkställande direktör 
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Sammanfattning per affärsenhet 

Orderingång

Mkr 2009 2008 2009 2008

Affärsenhet Bank 552 601 2 297 2 276

Affärsenhet Detaljhandel 178 153 728 734

Affärsenhet Områdesskydd 653 726 2 625 2 851

Affärsenhet Säker Förvaring 236 287 923 1 104

Koncernen totalt 1 619 1 767 6 573 6 965

Nettoomsättning

Mkr 2009 2008 2009 2008

Affärsenhet Bank 641 648 2 353 2 208

Affärsenhet Detaljhandel 192 215 738 779

Affärsenhet Områdesskydd 720 800 2 698 2 850

Affärsenhet Säker Förvaring 276 322 999 1 066

Koncernen totalt 1 829 1 985 6 788 6 903

Rörelseresultat

Mkr 2009 2008 2009 2008

Affärsenhet Bank 31 67 135 168

Affärsenhet Detaljhandel -8 7 -20 6

Affärsenhet Områdesskydd* -118 52 -144 91

Affärsenhet Säker Förvaring -11 24 2 79

Koncerngemensamma poster -32 -10 -61 -63

Koncernen totalt -138 140 -88 281

Rörelsemarginal

% 2009 2008 2009 2008

Affärsenhet Bank 4,8 10,3 5,7 7,6

Affärsenhet Detaljhandel -4,2 3,3 -2,7 0,8

Affärsenhet Områdesskydd* -16,4 6,5 -5,3 3,2

Affärsenhet Säker Förvaring -4,0 7,5 0,2 7,4

Koncernen totalt -7,5 7,1 -1,3 4,1

*Inklusive nedskrivning av goodw ill om 106 Mkr för år 2009

*Inklusive nedskrivning av goodw ill om 106 Mkr för år 2009

          Okt-dec

          Okt-dec

                   Helår

                    Helår

                    Helår

                      Helår

          Okt-dec

          Okt-dec
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Affärsenhet Bank

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 552 601 2 297 2 276

Nettoomsättning 641 648 2 353 2 208

Rörelseresultat 31 67 135 168

Rörelsemarginal, % 4,8 10,3 5,7 7,6

          Okt-dec           Helår

 
 
 

 Orderingången minskade under fjärde kvartalet med 8 procent 

 Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 1 procent 

 Kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet med -34 Mkr (-5)  

i fjärde kvartalet och -47 Mkr (-13) för helåret 

 Andel av koncernens försäljning: 35 procent 

 

Marknadsutveckling oktober-december 
Affärsenhetens orderingång uppgick till 552 (601), vilket organiskt är en minskning med 9 procent. 

Nettoomsättningen uppgick till 641 Mkr (648), organiskt minskade den med 3 procent.  

Koncernen har haft en tillfredsställande nivå på orderingången även under fjärde kvartalet 2009 trots att den 

Europeiska bankmarknaden är fortsatt avmattad. Marknader som utvecklats väl under årets sista kvartal är 

Tyskland och Österrike, Nederländerna och Schweiz. Övriga marknader hade en svagare utveckling av 

orderingången jämfört med motsvarande period föregående år.  

I slutet av perioden inkom ett flertal order på bankfacksautomaten SafeStore Auto från flera av Frankrikes 

större banker och en bank i Vitryssland. Försäljningen av serviceboxar i Nederländerna har utvecklats väl 

under hela året, så också under fjärde kvartalet.  

Marknadsutveckling helåret 2009 
Koncernens orderingång inom affärsenhet Bank har varit tillfredsställande under helåret 2009. För helåret 

minskade orderingången organiskt med 6 procent medan nettoomsättningen organiskt var i stort oförändrad.                                   

Det är till stor del den underliggande affären på huvudmarknader som Frankrike, Norden, Tyskland och 

Nederländerna som bidragit till detta utfall. Tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Mellanöstern har haft en 

god utveckling av orderingången. Därutöver har serviceaffären och försäljningen av elektronisk säkerhet, 

däribland det under året lanserade säkerhetssystemet SecurWave, utvecklats väl.  

Resultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 31 Mkr (67) och rörelsemarginalen blev till 4,8 procent (10,3). 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 135 Mkr (168) och rörelsemarginalen till 5,7 procent (7,6).  

Det lägre resultatet kan till stor del förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till 

kostnadsanpassningar inom ramen för Get It Right-programmet (se sidan 2 i denna rapport för beskrivning av 

programmet). Resultatet för helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -47 Mkr (-13). 

 

 

 

Säkerhet har alltid varit högsta prioritet för banker och Gunnebo har försett branschen med säkerhetsprodukter 
och lösningar i drygt 100 år. Idag har Koncernen ett brett utbud av innovativa lösningar som hjälper banker att 
stärka sitt kunderbjudande, skydda tillgångar och hantera säkerheten. I produktutbudet ingår självbetjänings-
maskiner för lobby, certifierade bankvalv och kassaskåp, bankfacksautomater, passage- och entrékontroll, 
högsäkerhetslås samt övervaknings- och larmsystem. 
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Affärsenhet Detaljhandel

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 178 153 728 734

Nettoomsättning 192 215 738 779

Rörelseresultat -8 7 -20 6

Rörelsemarginal, % -4,2 3,3 -2,7 0,8

          Helår          Okt-dec

 
 
 

 Orderingången ökade under fjärde kvartalet med 16 procent 

 Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 11 procent 

 Kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet med -8 Mkr (-6)  

i fjärde kvartalet och -10 Mkr (-6) för helåret 

 Andel av koncernens försäljning: 11 procent 

 

Marknadsutveckling oktober-december 
Affärsenhetens orderingång ökade till 178 Mkr (153), organiskt ökade den med 16 procent. Nettoomsättningen  

uppgick till 192 Mkr (215), organiskt minskade den med 12 procent.  

Orderingången har utvecklats väl på de Nordiska marknaderna samt i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och  

Italien. Kvartalets goda utveckling av orderingången är främst hänförlig till försäljning av det helt slutna och integrerade 

kontanthanteringssystemet SafePay™ till drivmedelsbolaget Statoil. Dessa order har inkommit inom det ramavtal  

som tecknades under tredje kvartalet. 

Ett exempel på affärer som gjorts kommer från Storbritannien där en stor dagligvarukedja beställt lösningar för säker 

förvaring av kontanter och stöldbegärliga varor. 

En viktig del av Koncernens erbjudande till Detaljhandeln är elektronisk säkerhet. Under fjärde kvartalet beställde 

italienska dagligvaruföretaget Auchan leverans och installation av elektronisk säkerhet i sina butiker.  

Marknadsutveckling helåret 2009 
Under året minskade affärsenhetens orderingång organiskt med 8 procent och nettoomsättningen med 12 procent. 

Detaljhandelsmarknaden har utvecklats svagt på samtliga för Gunnebo viktiga detaljhandelsmarknader  

som Norden, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien. Den svaga marknadsutvecklingen kan till stor del  

förklaras av att nyöppningstakten för butiker avstannat i takt med konjunkturförsvagningen.  

Resultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -8 Mkr (7) och rörelsemarginalen till -4,2 procent (3,3). 

Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till -20 Mkr (6), och rörelsemarginalen till -2,7 procent (0,8).  

Resultatet för helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -10 Mkr (-6), främst hänförliga till 

kostnadsanpassningar inom ramen för Get It Right-programmet (se sidan 2 i denna rapport för beskrivning av 

programmet). 

 

Handlare – små som stora – måste hantera frågan om hur de ska skydda sina butiker och sina varor, kontanter, 
medarbetare och kunder. För att kunna erbjuda effektiva lösningar för kontanthantering och säkerhet som inte 
bara skyddar varorna, lokalerna och de personer som vistas där utan som också gör kontanthanteringen 
effektivare har Gunnebo ett nära samarbete med detaljhandeln i vidareutvecklingen av koncernens erbjudande. I 
produktutbudet ingår slutna system för kontanthantering, varularm, system för videoövervakning och larmsystem 
samt deponeringsskåp. 
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Affärsenhet Områdesskydd

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 653 726 2 625 2 851

Nettoomsättning 720 800 2 698 2 850

Rörelseresultat* -118 52 -144 91

Rörelsemarginal, %* -16,4 6,5 -5,3 3,2

*Inklusive nedskrivning av goodw ill om 106 Mkr för år 2009

          Okt-dec           Helår

 
 

 Orderingången minskade under fjärde kvartalet med 10 procent 

 Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 10 procent 

 Kostnader av engångskaraktär, exklusive nedskrivning av goodwill, har påverkat resultatet  

med -36 Mkr (-1) i fjärde kvartalet och -52 Mkr (-5) för helåret 

 Andel av koncernens försäljning: 39 procent 

 

Marknadsutveckling oktober-december 
Affärsenhetens orderingång uppgick till 653 Mkr (726), organiskt minskade den med 11 procent. Nettoomsättningen 

uppgick till 720 Mkr (800), organiskt minskade den med 12 procent.   

Kvartalets orderingång utvecklades positivt i Östeuropa, Spanien, Schweiz, Belgien, Kanada och Region Indian  

Ocean Rim, medan övriga marknader utvecklades svagt.  

Bland order som inkommit under kvartalet noteras en order på envägsslussar med integrerad enpersonskontroll  

och identifiering, ImmSec, till flygplatserna i Barcelona och Madrid, leverans och installation av tillträdeskontroll vid 

Warszawas flygplats samt leverans och installation av tillträdeskontroll vid ett av belgiska säkerhetstjänstens kontor.  

Marknadsutveckling 2009 
Affärsenhetens orderingång minskade under året organiskt med 14 procent och nettoomsättningen med 12 procent. De 

offentliga investeringarna har varit återhållsamma på flera av Koncernens huvudmarknader i Europa. Tillsammans med 

en avmattad bygg- och industrikonjunktur har detta bidragit till den svaga marknadsutvecklingen. I Asien, Mellanöstern 

och i Kanada har marknaden för Gunnebos produkter och lösningar utvecklats väsentligt bättre och här noterar 

Koncernen en ökad orderingång för helåret. Därutöver har serviceaffären och försäljningen av elektronisk säkerhet 

utvecklats väl under året.  

Resultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -118 Mkr (52) och rörelsemarginalen till -16,4 procent (6,5). 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -144 Mkr (91), och rörelsemarginalen till -5,3 procent (3,2). Det försvagade 

resultatet kan delvis förklaras av en avmattad Europeisk industri, vilket påverkar resultatet för Inre Områdesskydd 

(Gunnebo Troax) negativt. 

Resultatet för helåret har därutöver belastats med kostnader av engångskaraktär på -52 Mkr (-5) samt nedskrivning av 

goodwill om 106 Mkr. Kostnaderna av engångskaraktär är främst hänförliga till kostnadsanpassningar inom ramen för 

Get It Right-programmet (se sidan 2 i denna rapport för beskrivning av programmet). 

 

 

 

 

Alla typer av anläggningar - från ambassader och flygplatser till kraftverk och logistikcentra - måste förhindra 
obehörigt tillträde samtidigt som personer och fordon med behörighet ska kunna röra sig obehindrat. I Gunnebos 
produktutbud ingår lösningar för passage- och entrékontroll, explosions- och skottsäkra dörrar och glas, 
vägblockerare, stängsel samt videoövervakning och larmsystem. 
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Affärsenhet Säker Förvaring

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 236 287 923 1 104

Nettoomsättning 276 322 999 1 066

Rörelseresultat -11 24 2 79

Rörelsemarginal, % -4,0 7,5 0,2 7,4

          Okt-dec           Helår

 
 

 Orderingången minskade under fjärde kvartalet med 18 procent 

 Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 14 procent  

 Kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet med -37 Mkr (-8)  

i fjärde kvartalet och -46 Mkr (-11) för helåret 

 Andel av koncernens försäljning: 15 procent 

 

Marknadsutveckling oktober-december 
Affärsenhetens orderingång uppgick till 236 Mkr (287), organiskt minskade den med 19 procent. Nettoomsättningen 

uppgick till 276 Mkr (322), organiskt minskade den med 16 procent.  

Under kvartalet har orderingången på marknaderna i Region Indian Ocean Rim utvecklats väl medan huvud- 

marknaderna i Europa utvecklats svagare. Bland order som tecknats under kvartalet märks en order på upp- 

gradering av skåp från belgiska järnvägen SNCB. Därutöver har projektet med leverans och installation av över  

1 000 kassaskåp till Europeiska Kommissionens kontor i över 100 länder världen över avslutats inom utsatt tidsplan. 

 

Marknadsutveckling 2009 
Marknaden för Säker förvaring har varit vikande under stora delar av 2009.. För helåret minskade orderingången 

organiskt med 22 procent och nettoomsättningen med 13 procent.  Affärsenhetens försäljning sker till stor del genom 

lokala och nationella återförsäljare.  Under året har dessa minskat på sina lager, vilket inneburit en lägre orderingång 

för Gunnebo. 

Resultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -11 Mkr (24) och rörelsemarginalen till -4,0 procent (7,5). Årets 

rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (79), och rörelsemarginalen till 0,2 procent (7,4). Det lägre resultatet förklaras  

av lagerminskningar i återförsäljarled samt Gunnebos fokus på att reducera lager, vilket har resulterat i lågt 

kapacitetsutnyttjande och underabsorbtion av fasta kostnader. 

Resultatet för helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -46 Mkr (-11). Större delen av dessa 

kostnader är relaterade till flytt av produktion samt minskning av kostnader i Kundcenterled inom ramen för ”Get It 

Right”-programmet (se sidan 2 i denna rapport för beskrivning av programmet). 

Att skydda värdeföremål från inbrott och brand är en av Gunnebos äldsta affärer. Koncernens gedigna kunnande 
har gjort Gunnebo till en av världens ledande leverantörer av lösningar för säker förvaring. I produktutbudet ingår 
inbrottsskyddande skåp, brandsäkra skåp, förstärkta valv och högsäkerhetslås. 
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Koncernen 

 

Mkr 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning 1 829 1 985 6 788 6 903

Kostnad för sålda varor -1 380 -1 424 -4 958 -4 957

Bruttoresultat 449 561 1 830 1 946

Nedskrivning av goodwill -106 - -106 -

Andra rörelsekostnader, 

netto -481 -421 -1 812 -1 665

Rörelseresultat -138 140 -88 281

Finansiella poster, netto -16 -26 -79 -101

Resultat efter 

finansiella poster -154 114 -167 180

Skatter -8 -33 -38 -65

Periodens resultat -162 81 -205 115

Varav hänförligt till:

Moderföretagets 

aktieägare -162 81 -205 115

Minoritetsintresse - - - -

-162 81 -205 115

Resultat per aktie före 

utspädning, kr* -2,65 1,35 -3,40 1,95

Resultat per aktie efter 

utspädning, kr* -2,65 1,35 -3,40 1,95

Koncernens resultaträkning i sammandrag

          Okt-dec           Helår

*Uppgifterna har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission  
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Mkr 2009 2008 2009 2008

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen -162 81 -205 115

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser på 

utländsk verksamhet 66 281 -82 348

Säkring av nettoinvesteringar* -50 -322 108 -427

Kassaflödessäkringar* -3 -26 29 -32

Summa övrigt totalresultat, netto 

efter skatt 13 -67 55 -111

Periodens totalresultat -149 14 -150 4

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -149 14 -150 4

Minoritetsintresse - - - -

-149 14 -150 4

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag

           Helår          Okt-dec

 

 

 

Mkr 2009 2008

Goodwill 1 091 1 240

Övriga immateriella tillgångar 108 120

Materiella anläggningstillgångar 547 625

Finansiella tillgångar 306 346

Varulager 644 913

Kortfristiga fordringar 1 468 1 849

Likvida medel 172 169

Summa tillgångar 4 336 5 262

Eget kapital 1 413 1 073

Långfristiga skulder 584 2 142

Kortfristiga skulder 2 339 2 047

Summa eget kapital och skulder 4 336 5 262

Koncernens balansräkning i sammandrag

         31 december
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Mkr 2009 2008

Ingående balans 1 073 1 142

Periodens totalresultat -150 4

Aktierelaterad ersättning 0 0

Nyemission 490 -

Utdelning - -73

Utgående balans 1 413 1 073

Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

           Helår

 

 

 

Mkr 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 82 123 99 208

Förändringar i rörelsekapital 120 169 504 8

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 202 292 603 216

Nettoinvesteringar -8 -26 -62 -115

Förvärv av dotterbolag - -7 - -7

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -8 -33 -62 -122

Förändring av räntebärande 

fordringar och skulder -649 -216 -1 028 -94

Nyemission 490 - 490 -

Utdelning - - - -73

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -159 -216 -538 -167

Periodens kassaflöde 35 43 3 -73

Likvida medel vid periodens ingång 132 107 169 218

Kursdifferens i likvida medel 5 19 0 24

Likvida medel vid periodens utgång 172 169 172 169

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

          Okt-dec                     Helår
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Mkr 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 202 292 603 216

Återläggning av betald skatt och 

kassaflödespåverkande finansnetto 28 35 142 154

Nettoinvesteringar -8 -26 -62 -115

Operativt kassaflöde 222 301 683 255

Koncernens operativa kassaflödesanalys

        Helår          Okt-dec

 
 

 

Avstämning av koncernens resultat efter finansiella poster

Mkr 2009 2008 2009 2008

Rörelseresultat Bank 31 67 135 168

Rörelseresultat Detaljhandel -8 7 -20 6

Rörelseresultat Områdesskydd* -118 52 -144 91

Rörelseresultat Säker Förvaring -11 24 2 79

Koncerngemensamma poster -32 -10 -61 -63

Rörelseresultat -138 140 -88 281

Finansiella poster, netto -16 -26 -79 -101

Resultat efter finansiella poster -154 114 -167 180

*Inklusive nedskrivning av goodwill om 106 Mkr för år 2009

          Okt-dec                     Helår

 

 

Nettoomsättning fördelad per marknad

2009 2008

Frankrike 23% 22%

Tyskland 9% 9%

Spanien 7% 8%

Storbritannien 6% 8%

Sverige 6% 7%

Belgien 4% 3%

Danmark 4% 5%

Italien 4% 4%

Nederländerna 3% 3%

Indien 3% 3%

Övriga 31% 28%

Totalt 100% 100%

          Helår
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Moderbolaget 
 

Mkr 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning 20 15 71 59

Administrationskostnader -36 -21 -98 -108

Rörelseresultat -16 -6 -27 -49

Finansiella poster, netto -194 -52 -209 234

Resultat efter finansiella poster -210 -58 -236 185

Skatter 47 22 47 22

Periodens resultat -163 -36 -189 207

          Okt-dec                     Helår

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

 

 

 

Mkr 2009 2008

Immateriella tillgångar 20 34

Materiella anläggningstillgångar 1 2

Finansiella tillgångar 2 101 2 047

Kortfristiga fordringar 915 767

Likvida medel 0 1

Summa tillgångar 3 037 2 851

Eget kapital 1 592 1 158

Långfristiga skulder 300 300

Kortfristiga skulder 1 145 1 393

Summa eget kapital och skulder 3 037 2 851

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

            31 december
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Nyckeltal för koncernen 

 
Nyckeltal, exklusive poster av engångskaraktär

2009 2008

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,5 10,7

Räntabilitet på eget kapital, % 8,5 14,6

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 5,1 6,6

Rörelsemarginal (EBIT), % 3,2 4,7

Vinstmarginal (EBT), % 2,0 3,3

Resultat per aktie efter utspädning, kr* 1,60 2,70

          Helår

*Uppgifterna har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission  

 

 

Nyckeltal

2009 2008

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -2,5 9,2

Räntabilitet på eget kapital, % -18,0 10,4

Bruttomarginal, % 27,0 28,2

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 153 411

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 2,3 6,0

Rörelseresultat (EBIT), Mkr -88 281

Rörelsemarginal (EBIT), % -1,3 4,1

Vinstmarginal (EBT), % -2,5 2,6

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,2 2,2

Soliditet, % 33 20

Räntetäckningsgrad, ggr -1,1 2,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 1,8

          Helår
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2009 2008

Resultat per aktie före utspädning, kr* -3,40 1,95

Resultat per aktie efter utspädning, kr* -3,40 1,95

Eget kapital per aktie, kr* 18,65 18,05

Kassaflöde per aktie, kr* 10,05 3,65

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 75 856 45 513

Genomsnittligt antal aktier, tusental** 59 974 59 398

         Helår

Data per aktie

*Uppgifterna har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

**Genomsnittligt antal utestående aktier efter justering för fondemissionseffekt 

vid nyemission

 

 

Koncernresultaträkning 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

Nettoomsättning 1 603 1 763 1 649 2 010 1 571 1 721 1 626 1 985 1 681 1 706 1 572 1 829

Kostnad för sålda varor -1 158 -1 262 -1 177 -1 443 -1 126 -1 232 -1 175 -1 424 -1 222 -1 223 -1 133 -1 380

Bruttoresultat 445 501 472 567 445 489 451 561 459 483 439 449

Nedskrivning av goodwill - - - - - - - - - - - -106

Andra rörelsekostnader, 

netto -418 -413 -384 -421 -429 -414 -401 -421 -454 -466 -411 -481

Rörelseresultat 27 88 88 146 16 75 50 140 5 17 28 -138

Finansiella poster, netto -24 -22 -24 -25 -27 -25 -23 -26 -26 -18 -19 -16

Resultat efter 

finansiella poster 3 66 64 121 -11 50 27 114 -21 -1 9 -154

Skatter -1 -24 -24 -77 -11 -4 -17 -33 -4 -5 -21 -8

Periodens resultat 2 42 40 44 -22 46 10 81 -25 -6 -12 -162

Nyckeltal, %

Bruttomarginal 27,8 28,4 28,6 28,2 28,3 28,4 27,7 28,3 27,3 28,3 27,9 24,5

Rörelsemarginal 1,7 5,0 5,3 7,3 1,0 4,4 3,1 7,1 0,3 1,0 1,8 -7,5

2007 2008

Kvartalsdata, Mkr

2009
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Noter 

 

Helår inkl poster av 

engångskaraktär

Poster av 

engångskaraktär

Helår exkl poster av 

engångskaraktär

Mkr 2009 2009 2009

Nettoomsättning 6 788 6 788

Kostnad för sålda varor -4 958 87 -4 871

Bruttoresultat 1 830 87 1 917

Bruttomarginal 27,0% 28,2%

Nedskrivning av goodwill -106 106 0

Andra rörelsekostnader, netto -1 812 109 -1 703

Rörelseresultat -88 302 214

Rörelsemarginal -1,3% 3,2%

Not 1 Poster av engångskaraktär per funktion

 

 

 

Definitioner 
 
 

Bruttomarginal: 

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen 

Kapitalomsättningshastighet: 

Försäljningsintäkter i relation till genomsnittligt 

sysselsatt kapital 

Kassaflöde per aktie: 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 

med genomsnittligt antal aktier efter utspädning 

Nettolåneskuld: 

Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag 

för likvida medel samt räntebärande fordringar 

Operativt kassaflöde: 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 

investeringar, men före räntor och betald skatt 

Resultat per aktie: 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

aktier 

Räntabilitet på eget kapital: 

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital: 

Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital 

Räntetäckningsgrad: 

Resultat efter finansiella poster med tillägg för  

räntekostnader dividerat med räntekostnaderna 

Rörelsemarginal: 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen 

Skuldsättningsgrad: 

Nettolåneskulden i förhållande till eget kapital 

Soliditet: 

Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Sysselsatt kapital: 

Totala tillgångar minskade med räntefria avsättningar 

och skulder 

Vinstmarginal: 

Resultat efter finansiella poster i procent av 

nettoomsättningen 
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 Kalendarium 

 Delårsrapport januari-mars 2010 27 april 2010 

Årsstämma 2010 27 april 2010 

Delårsrapport januari-juni 2010 16 juli 2010 

Delårsrapport januari-september 2010 28 oktober 2010 

Bokslutskommuniké 2010 9 februari 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunnebo AB (publ)  

Box 5181  
SE-402 26 GÖTEBORG 
Tel: +46-31-83 68 00 
Fax: +46-31-83 68 10 
Org.nr. 556438-2629 
 
e-post: info@gunnebo.com 
hemsida: www.gunnebo.com 
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