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GUNNEBO DELÅRSRAPPORT  

JANUARI-SEPTEMBER 2009 

Tredje kvartalet 2009 

 
 Orderingången uppgick till 1 561 Mkr (1 593) 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 572 Mkr (1 626) 

 Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (50) 

 Kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet med -14 Mkr (-21) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -12 Mkr (10) 

 Resultatet per aktie blev -0,25 kronor (0,25) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 163 Mkr (-21) 
 

Januari-september 2009 

 
 Orderingången uppgick till 4 954 Mkr (5 198) 

 Nettoomsättningen uppgick till 4 959 Mkr (4 918) 

 Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (141) 

 Kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet med -49 Mkr (-27) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -43 Mkr (34) 

 Resultatet per aktie blev -0,95 kronor (0,75) 

 Det operativa kassaflödet uppgick till 461 Mkr (-46) 
 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

 
 Gunnebo har beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram med avsikt att gradvis sänka kostnadsnivån 

med 500 Mkr under perioden 2010-2012. Kostnaderna för att genomföra programmet beräknas till 400 Mkr, 

varav totalt 200 Mkr kommer att belasta 2009 års resultat. Därutöver påkallar åtgärdsprogrammet en översyn 

av Koncernens tillgångsvärden under fjärde kvartalet innevarande år. 

 Gunnebos styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 24 november 2009 som skall ta 

ställning till att godkänna ett förslag från styrelsen att genomföra en garanterad nyemission på 500 Mkr  

 Gunnebo har träffat överenskommelse om ett 3-årigt syndikerat lån om minst 170 miljoner Euro 

 Mer information angående ovanstående återfinns i separata pressreleaser, distribuerade den 23 oktober 

klockan 08.00 
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Sammanfattning

Mkr 2009 2008 2009 2008

Orderingång 1 561 1 593 4 954 5 198

Nettoomsättning 1 572 1 626 4 959 4 918

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA) 60 84 148 240

Rörelsemarginal före 

avskrivningar (EBITDA), % 3,8 5,2 3,0 4,9

Rörelseresultat (EBIT) 28 50 50 141

Rörelsemarginal (EBIT), % 1,8 3,1 1,0 2,9

Resultat efter finansiella poster 9 27 -13 66

Periodens resultat efter skatt -12 10 -43 34

Resultat per aktie, kr* -0,25 0,25 -0,95 0,75

Operativt kassaflöde 163 -21 461 -46

*Resultat per aktie före och efter utspädning

         Jan-sept               Juli-sept
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Koncernchefens kommentarer till tredje kvartalet 2009 
 

 Fortsatt starkt operativt kassaflöde i kvartalet, 163 Mkr (-21).  

För perioden januari-september förbättrades det operativa kassaflödet till 461 Mkr (-46). 

 Marknadsutvecklingen för affärsenhet Bank fortsatt stabil 

 Förbättrade marknadsutsikter för affärsenhet Säker Förvaring 

 Utökat kostnadsbesparingsprogram för att sänka kostnadsnivån med 500 Mkr fram till och med 2012 

 Planerad nyemission om cirka 500 Mkr med företrädesrätt för Gunnebos aktieägare  

Omsättning per Affärsenhet     Omsättning per marknad 
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Tredje kvartalet 2009 
Koncernens orderingång uppgick till 1 561 Mkr (1 593). Organiskt minskade den med 8 procent.  

För affärsenheterna Bank och Säker Förvaring har efterfrågeminskningen planat ut och båda affärsenheterna redovisar 

en organisk orderingång i nivå med motsvarande period föregående år. Även om marknadsläget fortfarande var 

osäkert syntes tecken på en förbättring inom dessa segment. 

En fortsatt svag efterfrågan bidrog till att orderingången för affärsenhet Områdesskydd minskade organiskt med 14 

procent. Även för Detaljhandel var efterfrågan svag och orderingången minskade med 19 procent. 

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 1 572 Mkr (1 626). Organiskt minskade den med 10 procent. 

Affärsenhet Bank förbättrade nettoomsättningen med 11 procent medan övriga affärsenheter redovisade försämringar. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 Mkr (50). Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet negativt  

med -11 Mkr och lägre volymer beräknas ha försämrat resultatet med -80 Mkr. Arbetet med att anpassa kapaciteten till 

rådande konjunkturläge fortsatte under kvartalet och antalet anställda minskade med 80 personer. Kostnader för 

sådana åtgärder samt vissa andra kostnader av engångskaraktär har påverkat periodens resultat med  

-14 Mkr (-21). 

Affärsenhet Bank förbättrade rörelsemarginalen under det tredje kvartalet med 2 procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen förklaras av förbättrade marginaler och en positiv försäljningsutveckling på den viktiga 

franska marknaden samt på flera andra huvudmarknader. Inom områdesskydd fortsatte den svaga resultatutvecklingen 

från årets två första kvartal och rörelsemarginalen minskade med 5 procentenheter. Försämringen är primärt hänförlig 

till Inre Områdesskydd, vars resultat sjönk med 32 Mkr. 

Finansnettot förbättrades till -19 Mkr (-23) till följd av lägre marknadsräntor. Resultatet efter finansiella poster uppgick 

till 9 Mkr (27). Periodens nettoresultat uppgick till -12 Mkr (10). 

 

Januari-september 2009 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång sjönk med 5 procent och uppgick under perioden till 4 954 Mkr (5 198). Minskningen jämfört 

med motsvarande period föregående år är främst hänförlig till en svagare efterfrågan på flera viktiga marknader i 

Europa. Organiskt minskade orderingången med 13 procent. 

Nettoomsättningen ökade med 1 procent och uppgick till 4 959 Mkr (4 918). Organiskt minskade den med 8 procent. 

Affärsenhet Bank ökade nettoomsättningen med 10 procent medan den för övriga affärsenheter minskade med 3 

procent. En svag efterfrågan för Inre Områdesskydd påverkade nettoomsättningen för affärsenhet Områdesskydd 

negativt. 

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr, jämfört med 141 Mkr föregående år. Valutakursförändringar har påverkat 

rörelseresultatet negativt med -33 Mkr (-18).  

Koncernens fokus på att stärka kassaflödet har fortsatt 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. 

Rörelseresultatet har även påverkats negativt av lägre försäljnings- och produktionsvolymer till följd av det svaga 

affärsklimatet. Kapacitetsanpassningar inom såväl produktion som försäljning har inneburit att antalet medarbetare 

minskat med 405 personer sedan årsskiftet. Dessa åtgärder samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastar 

resultatet med -49 Mkr (-27). 

Finansnettot förbättrades med 12 Mkr och uppgick till -63 Mkr (-75) på grund av ett lägre ränteläge. Koncernens 

resultat efter finansiella poster uppgick till -13 Mkr (66). Nettoresultatet för perioden uppgick till -43 Mkr (34) eller  

-0,95 kronor per aktie (0,75 kronor per aktie). 



 

4 
 

Utökat besparingsprogram 
Gunnebo meddelade i delårsrapporten januari-juni 2009 att Koncernen planerade att vidta åtgärder för att sänka 

kostnadsnivån. Gunnebo har därefter beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram med avsikt att gradvis sänka 

kostnadsnivån med 500 Mkr under perioden 2010-2012. Kostnaderna för att genomföra programmet beräknas till 400 

Mkr, varav totalt 200 Mkr kommer att belasta 2009 års resultat, inkluderat de 49 Mkr som redan tagits fram till tredje 

kvartalets utgång. Huvuddelen av de resterande kostnaderna om 200 Mkr kommer att belasta 2010 års resultat.  

De planerade åtgärderna utgörs främst av ett program för att reducera kostnadsnivån samt rationaliseringar av den 

industriella plattformen. Därutöver påkallar åtgärdsprogrammet en översyn av Koncernens tillgångsvärden under fjärde 

kvartalet innevarande år. 

Investeringar och avskrivningar 
Under perioden genomförda investeringar uppgick till 54 Mkr (92). Avskrivningarna uppgick till 98 Mkr (99). 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 477 Mkr och uppgick till 401 Mkr (-76). Koncernens 

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

påverkade kassaflödet positivt med 545 Mkr. Den kraftiga förbättringen förklaras av fortsatta framgångar för det 

kapitaleffektiviseringsprogram som påbörjades under första kvartalet och som inneburit att en rad åtgärder vidtagits i 

syfte att effektivisera lagerstyrning och processer för hantering av kundfordringar.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar uppgick till 17 Mkr (85). Det operativa 

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

till 461 Mkr (-46).  

Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 132 Mkr (107). Det egna kapitalet uppgick till 1 072 Mkr  

(1 059), vilket gav en soliditet på 24 procent (21). Övrigt totalresultat bestående av omräkningsdifferenser, säkringar av 

nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa komponenter hänförlig inkomstskatt förbättrade  

det egna kapitalet med 42 Mkr under perioden.  

Nettolåneskulden uppgick till 1 673 Mkr (2 061). Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget 

kapital, förbättrades till 1,6 (2,0). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 1 436 Mkr. 

Koncernens huvudsakliga lånefacilitet per den 30 september 2009 uppgick till 2 548 Mkr. Med hänsyn till gällande 

villkor i låneavtalen uppgick det tillgängliga kreditutrymmet till 676 Mkr. Koncernens totala kreditram uppgick till 2 837 

Mkr. Efter periodens utgång har Gunnebo träffat överenskommelse om förnyad kreditram om minst 170 miljoner Euro 

vilket möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med januari 2013. Överenskommelsen 

är villkorad av att nyemissionen genomförs. 

Medarbetare 
Antalet medarbetare i koncernen minskade under årets första nio månader med 405 personer och uppgick vid 

periodens utgång till 6 014 personer (6 419 vid årets början). Antalet medarbetare i utlandet uppgick till 5 567  

personer (5 906 vid årets början). 

Aktiedata 
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,95 kronor (0,75). Antalet aktieägare uppgick till 11 500 (10 700). 

Transaktioner med närstående 
Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat Gunnebos ställning och resultat har inte ägt rum under 

perioden. 
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Händelser efter rapportperiodens utgång 
Gunnebos styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Göteborg tisdagen den 24 november, kl 16.00. 

Den extra bolagsstämman skall ta ställning till ett förslag om att genomföra en garanterad nyemission på 500 Mkr. 

Gunnebo har även efter periodens utgång träffat överenskommelse om förnyad kreditram om minst 170 miljoner Euro 

på marknadsmässiga villkor. Överenskommelsen är villkorad av att nyemissionen genomförs. 

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

cernen 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 per-

soner. 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. 

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 motparts-

risker. Koncernens riskhantering beskrivs utförligt i Gunnebos årsredovisning för 2008 på sidorna 78-79 och 

i not 3. 

Valberedning 
Vid den ordinarie årsstämman 2009 beslutades att Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera 

av de tre största aktieägarna per den 30 september 2009, samt styrelsens ordförande. Den tredje största ägaren, IF 

Skadeförsäkrings AB, har avböjt deltagande och därmed blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltnings AS, 

representerade i valberedningen. Följande ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman den 27 april 2010: 

Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB; Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB; Nils Petter Hollekim, Odin 

Forvaltnings AS och Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande. 

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 
 

Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Granskningsrapporten 

återfinns på sidan 6. 

Göteborg den 23 oktober 2009 

Gunnebo AB (publ) 

Per Borgvall 

Verkställande direktör  
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Granskningsrapport 
 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 

Gunnebo AB (publ) per den 30 september 2009 och den niomånaders rapport som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna 

delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 

delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig 

granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.  

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella 

frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 

slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 

att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-

lagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Göteborg den 23 oktober 2009 

DELOITTE AB 

Jan Nilsson 

Auktoriserad revisor 
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Sammanfattning per affärsenhet 

Orderingång

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Affärsenhet Bank 529 497 1 745 1 676 2 276 2 327

Affärsenhet Detaljhandel 177 203 550 581 734 803

Affärsenhet Områdesskydd 608 656 1 972 2 124 2 851 2 755

Affärsenhet Säker Förvaring 247 237 687 817 1 104 1 053

Koncernen totalt 1 561 1 593 4 954 5 198 6 965 6 938

Nettoomsättning

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Affärsenhet Bank 558 501 1 712 1 560 2 208 2 326

Affärsenhet Detaljhandel 173 187 546 564 779 739

Affärsenhet Områdesskydd 607 691 1 978 2 050 2 850 2 920

Affärsenhet Säker Förvaring 234 247 723 744 1 066 1 040

Koncernen totalt 1 572 1 626 4 959 4 918 6 903 7 025

Rörelseresultat

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Affärsenhet Bank 42 28 104 101 168 221

Affärsenhet Detaljhandel -3 4 -12 -1 6 -5

Affärsenhet Områdesskydd -12 20 -26 39 91 97

Affärsenhet Säker Förvaring 7 19 13 55 79 99

Koncerngemensamma poster -6 -21 -29 -53 -63 -63

Koncernen totalt 28 50 50 141 281 349

Rörelsemarginal

% 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Affärsenhet Bank 7,5 5,6 6,1 6,5 7,6 9,5

Affärsenhet Detaljhandel -1,7 2,1 -2,2 -0,2 0,8 -0,7

Affärsenhet Områdesskydd -2,0 2,9 -1,3 1,9 3,2 3,3

Affärsenhet Säker Förvaring 3,0 7,7 1,8 7,4 7,4 9,5

Koncernen totalt 1,8 3,1 1,0 2,9 4,1 5,0

          Juli-sept

          Juli-sept

                   Helår

                    Helår

                    Helår

                      Helår

          Juli-sept

          Juli-sept

          Jan-sept

          Jan-sept

          Jan-sept

          Jan-sept

 

  



 

8 
 

 

Affärsenhet Bank

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Orderingång 529 497 1 745 1 676 2 276 2 327

Nettoomsättning 558 501 1 712 1 560 2 208 2 326

Rörelseresultat 42 28 104 101 168 221

Rörelsemarginal, % 7,5 5,6 6,1 6,5 7,6 9,5

          Juli-sept           Helår          Jan-sept

 
 

 Orderingången ökade under tredje kvartalet med 6 procent 

 Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 11 procent 

 Positiv resultatutveckling 

Marknadsutveckling juli-september 
Affärsenhetens orderingång ökade med 6 procent till 529 Mkr (497). Organiskt var orderingången i stort 

oförändrad vilket är en förbättring jämfört med årets andra kvartal då den minskade med 10 procent.  

Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 558 Mkr (501), organiskt ökade den med 5 procent. Under 

perioden januari-september minskade orderingången organiskt med 5 procent medan nettoomsättningen 

organiskt var i stort oförändrad.  

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

Europeiska bankmarknaden är fortsatt avmattad. Orderingången på den viktiga franska bankmarknaden 

fortsatte att utvecklas väl, speciellt inom Elektronisk Säkerhet och Tillträdeskontroll. Andra marknader som 

under kvartalet haft en god utveckling av orderingången är Norden, Nederländerna och Region Indian  

Ocean Rim.  

Bland order som inkommit under kvartalet märks en order på modulära valv och säkerhetsdörrar till Franska 

Le Crédit Lyonnais samt en order på leverans och installation av brandskyddssystem till en sydeuropeisk 

centralbank. Försäljningen av serviceboxar i Nederländerna har utvecklats väl under hela året, så också under 

tredje kvartalet. Överlag har serviceaffären och försäljningen av elektronisk säkerhet, däribland det under året 

lanserade säkerhetssystemet SecurWave, fortsatt att utvecklats väl. 

Resultat 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades till 42 Mkr (28) och rörelsemarginalen steg till 7,5 procent 

(5,6). Det förbättrade resultatet kan förklaras av bibehållna volymer inom kärnverksamheterna säker förvaring, 

elektronisk säkerhet, tillträdeskontroll och service i kombination med minskade kostnader. Rörelseresultatet 

för perioden januari-september uppgick till 104 Mkr (101) och rörelsemarginalen till 6,1 procent (6,5). 

Resultatet för januari-september har belastats med kostnader av engångskaraktär på -13 Mkr (-8). 

 

 

 

 

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 2008 2007

Orderingång 177 203 550 581 734 803

Nettoomsättning 173 187 546 564 779 739

Rörelseresultat -3 4 -12 -1 6 -5

Rörelsemarginal, % -1,7 2,1 -2,2 -0,2 0,8 -0,7

          Helår          Juli-sept           Jan-sept

 
 
 

 Orderingången minskade under tredje kvartalet med 13 procent 

 Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 7 procent 

 Förnyat SafePay™ ramavtal tecknat med Statoil i Sverige, Norge och Danmark 

Marknadsutveckling juli-september 
Affärsenhetens orderingång minskade med 13 procent till 177 Mkr (203), organiskt minskade den med 19 procent. 

Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 173 Mkr (187), organiskt minskade den med 14 procent. Under 

perioden januari-september minskade orderingången organiskt med 14 procent och nettoomsättningen med  

12 procent.  

Marknaderna i Tyskland, Nederländerna och EU Öst hade en ökad orderingång jämfört med tredje kvartalet 2008 

medan övriga marknader utvecklades svagare. Den svaga marknadsutvecklingen kan till stor del förklaras av att 

nyöppningstakten för butiker avstannat i takt med konjunkturförsvagningen, vilket leder till färre installationer och  

order på framförallt elektroniska varularm och skåp. 

Under kvartalet förlängde Statoil i Sverige, Norge och Danmark avtalet kring leverans, installation och service av det 

helt slutna och integrerade kontanthanteringssystemet SafePay ™ i 1,5 år med möjlighet till förlängning  i ytterligare  

1,5 år. 

En viktig del av Koncernens erbjudande till Detaljhandeln är elektronisk säkerhet. Under tredje kvartalet tecknades 

order om installation av elektroniska säkerhetssystem till en av TNTs nya anläggningar i Italien.  

Resultat 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -3 Mkr (4) och rörelsemarginalen till -1,7 procent (2,1). 

Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -12 Mkr (-1), och rörelsemarginalen till -2,2 procent (-0,2). 

Resultatet för januari-september har belastats med kostnader av engångskaraktär på -2 Mkr (-1). 

  

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 2008 2007

Orderingång 608 656 1 972 2 124 2 851 2 755

Nettoomsättning 607 691 1 978 2 050 2 850 2 920

Rörelseresultat -12 20 -26 39 91 97

Rörelsemarginal, % -2,0 2,9 -1,3 1,9 3,2 3,3

          Jan-sept          Juli-sept           Helår

 
 

 Orderingången minskade under tredje kvartalet med 7 procent 

 Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 12 procent 

 Order på passagekontroll till tunnelbanor i Beijing, Kina 

Marknadsutveckling juli-september 
Affärsenhetens orderingång minskade med 7 procent till 608 Mkr (656), organiskt minskade den med 14 procent. 
Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 607 Mkr (691), organiskt minskade den med 19 procent. Under 
perioden januari-september minskade orderingången organiskt med 15 procent och nettoomsättningen med 12 
procent.  

Orderingången i Belgien, Kanada och inom Region Indian Ocean Rim utvecklades positivt under kvartalet medan 
samtliga övriga marknader hade en lägre orderingång jämfört med motsvarande kvartal 2008.  

Bland order som inkommit under kvartalet noteras lösningar för passagekontroll till tunnelbanor i Beijing, Kina, med 
leverans under 2010 och en order från IKEA Spanien på leverans och installation av högsäkerhetsdörrar. 

Överlag har serviceaffären och försäljningen av elektronisk säkerhet, fortsatt att utvecklats väl. 

Resultat 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -12 Mkr (20) och rörelsemarginalen till -2,0 procent (2,9). 

Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -26 Mkr (39), och rörelsemarginalen till -1,3 procent  

(1,9). Det försvagade resultatet kan delvis förklaras av en avmattad Europeisk industri, vilket påverkar resultatet för 

Inre Områdesskydd (Gunnebo Troax) negativt. 

Resultatet för januari-september har belastats med kostnader av engångskaraktär på -17 Mkr (-4). 

 

 

 

 

 

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 2008 2007

Orderingång 247 237 687 817 1 104 1 053

Nettoomsättning 234 247 723 744 1 066 1 040

Rörelseresultat 7 19 13 55 79 99

Rörelsemarginal, % 3,0 7,7 1,8 7,4 7,4 9,5

          Jan-sept          Juli-sept           Helår

 
 

 Orderingången ökade under tredje kvartalet med 4 procent 

 Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 5 procent  

 Gunnebo Nordic erhöll en order från svenska Polisen 

Marknadsutveckling juli-september 
Affärsenhetens orderingång ökade med 4 procent till 247 Mkr (237), organiskt minskade den med 2 procent. 

Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 234 Mkr (247), organiskt minskade den med 12 procent.  

Under perioden januari-september minskade orderingången organiskt med 23 procent och nettoomsättningen  

med 12 procent.  

Under årets andra kvartal var den organiska utvecklingen av orderingången -43 procent. Jämfört med tredje kvartalets 

organiska minskning på 2 procent ser Koncernen nu en ökad efterfrågan på huvudmarknaderna i Europa och Region 

Indian Ocean Rim. Detta gäller speciellt inom produktområdena SecureLine, OEM (bankomatskåp), brandskyddande 

skåp samt valv och valvdörrar. 

Bland order som tecknats under kvartalet märks en order på skåp från svenska Polisen, order  
på leverans och installation av valv till brittiska läkemedelsföretaget Unichem och australiensiska Sigma 
Pharmaceuticals samt ett kontrakt på att uppgradera säkerheten på över 200 kassaskåp för belgiska järnvägen, 
NMBS. 

Resultat 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 7 Mkr (19) och rörelsemarginalen till 3,0 procent (7,7). Rörelseresultatet 

för perioden januari-september uppgick till 13 Mkr (55), och rörelsemarginalen till 1,8 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 januari-september har belastats med kostnader av engångskaraktär på -8 Mkr (-3). 

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 2008 2007

Nettoomsättning 1 572 1 626 4 959 4 918 6 903 7 025

Kostnad för sålda varor -1 133 -1 175 -3 578 -3 533 -4 957 -5 040

Bruttoresultat 439 451 1 381 1 385 1 946 1 985

Andra rörelsekostnader, 

netto -411 -401 -1 331 -1 244 -1 665 -1 636

Rörelseresultat 28 50 50 141 281 349

Finansiella poster, netto -19 -23 -63 -75 -101 -95

Resultat efter 

finansiella poster 9 27 -13 66 180 254

Skatter -21 -17 -30 -32 -65 -126

Periodens resultat -12 10 -43 34 115 128

Varav hänförligt till:

Moderföretagets 

aktieägare -12 10 -43 34 115 128

Minoritetsintresse - - - - - -

-12 10 -43 34 115 128

Resultat per aktie före 

utspädning, kr -0,25 0,25 -0,95 0,75 2,50 2,80

Resultat per aktie efter 

utspädning, kr -0,25 0,25 -0,95 0,75 2,50 2,80

Koncernens resultaträkning i sammandrag

          Juli-sept          Helår          Jan-sept
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Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen -12 10 -43 34 115 128

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser på 

utländsk verksamhet -128 5 -148 67 348 52

Säkring av nettoinvesteringar* 121 -2 158 -105 -427 -64

Kassaflödessäkringar* 20 -11 32 -6 -32 -8

Summa övrigt totalresultat, 

netto efter skatt 13 -8 42 -44 -111 -20

Periodens totalresultat 1 2 -1 -10 4 108

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 1 2 -1 -10 4 108

Minoritetsintresse - - - - - -

1 2 -1 -10 4 108

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag

          Jan-sept            Helår          Juli-sept

 

 

 

 

Mkr 2009 2008 2008 2007

Goodwill 1 179 1 127 1 240 1 103

Övriga immateriella tillgångar 107 120 120 129

Materiella anläggningstillgångar 569 590 625 584

Finansiella tillgångar 271 225 346 168

Varulager 768 985 913 789

Kortfristiga fordringar 1 457 1 788 1 849 1 846

Likvida medel 132 107 169 218

Summa tillgångar 4 483 4 942 5 262 4 837

Eget kapital 1 072 1 059 1 073 1 142

Långfristiga skulder 1 818 2 084 2 142 1 604

Kortfristiga skulder 1 593 1 799 2 047 2 091

Summa eget kapital och skulder 4 483 4 942 5 262 4 837

         31 december

Koncernens balansräkning i sammandrag

         30 september
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Mkr 2009 2008 2008 2007

Ingående balans 1 073 1 142 1 142 1 044

Periodens totalresultat -1 -10 4 108

Aktierelaterad ersättning 0 0 0 0

Nyemission - - - 62

Utdelning - -73 -73 -72

Utgående balans 1 072 1 059 1 073 1 142

           Helår

Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

          Jan-sept

 

 

 

 

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 21 39 17 85 208 150

Förändringar i rörelsekapital 121 -60 384 -161 8 -130

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 142 -21 401 -76 216 20

Nettoinvesteringar* -18 -36 -54 -89 -115 -54

Förvärv av dotterbolag - - - - -7 -

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -18 -36 -54 -89 -122 -54

Förändring av räntebärande 

fordringar och skulder -156 43 -379 122 -94 67

Nyemission - - - - - 62

Utdelning - - - -73 -73 -72

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -156 43 -379 49 -167 57

Periodens kassaflöde -32 -14 -32 -116 -73 23

Likvida medel vid periodens ingång 175 123 169 218 218 193

Kursdifferens i likvida medel -11 -2 -5 5 24 2

Likvida medel vid periodens utgång 132 107 132 107 169 218

*Inklusive fastighetsförsäljningar - - - - - 63

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

          Juli-sept                     Helår          Jan-sept
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Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 142 -21 401 -76 216 20

Återläggning av betald skatt och 

kassaflödespåverkande finansnetto 39 36 114 119 154 163

Nettoinvesteringar* -18 -36 -54 -89 -115 -117

Operativt kassaflöde 163 -21 461 -46 255 66

*Exklusive fastighetsförsäljningar

          Juli-sept         Helår

Koncernens operativa kassaflödesanalys

          Jan-sept

 
 
 
 
 

Avstämning av koncernens resultat efter finansiella poster

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Rörelseresultat Bank 42 28 104 101 168 221

Rörelseresultat Detaljhandel -3 4 -12 -1 6 -5

Rörelseresultat Områdesskydd -12 20 -26 39 91 97

Rörelseresultat Säker Förvaring 7 19 13 55 79 99

Koncerngemensamma poster -6 -21 -29 -53 -63 -63

Rörelseresultat 28 50 50 141 281 349

Finansiella poster, netto -19 -23 -63 -75 -101 -95

Resultat efter finansiella poster 9 27 -13 66 180 254

          Juli-sept           Jan-sept                     Helår
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Moderbolaget 
 

Mkr 2009 2008 2009 2008 2008 2007

Nettoomsättning 16 14 51 44 59 41

Administrationskostnader -17 -32 -62 -87 -108 -91

Rörelseresultat -1 -18 -11 -43 -49 -50

Finansiella poster, netto -2 68 -15 286 234 77

Resultat efter finansiella poster -3 50 -26 243 185 27

Skatter - - - - 22 8

Periodens resultat -3 50 -26 243 207 35

          Juli-sept                     Helår

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

          Jan-sept

 
 

 

 

Mkr 2009 2008 2008 2007

Immateriella tillgångar 33 35 34 25

Materiella anläggningstillgångar 2 3 2 2

Finansiella tillgångar 2 047 2 395 2 047 2 777

Kortfristiga fordringar 677 27 767 26

Likvida medel - - 1 2

Summa tillgångar 2 759 2 460 2 851 2 832

Eget kapital 1 132 1 132 1 158 961

Långfristiga skulder 300 300 300 300

Kortfristiga skulder 1 327 1 028 1 393 1 571

Summa eget kapital och skulder 2 759 2 460 2 851 2 832

            31 december

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

            30 september
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Nyckeltal för koncernen 
 

Nyckeltal

2009 2008 2008 2007

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,3 9,5 9,2 11,9

Räntabilitet på eget kapital, % 3,5 7,2 10,4 11,7

Bruttomarginal, % 27,8 28,2 28,2 28,3

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 148 240 411 488

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 3,0 4,9 6,0 6,9

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 50 141 281 349

Rörelsemarginal (EBIT), % 1,0 2,9 4,1 5,0

Vinstmarginal (EBT), % -0,3 1,3 2,6 3,6

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,2 2,2 2,2 2,3

Soliditet, % 24 21 20 24

Räntetäckningsgrad, ggr 0,8 1,9 2,9 3,7

Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 2,0 1,8 1,5

          Helår            Jan-sept

 

 

 

 

2009 2008 2008 2007

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,95 0,75 2,50 2,80

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,95 0,75 2,50 2,80

Eget kapital per aktie, kr 23,55 23,25 23,60 25,10

Kassaflöde per aktie, kr 8,80 -1,65 4,75 0,45

Antal aktier vid periodens utgång, 

tusental 45 513 45 513 45 513 45 513

Genomsnittligt antal aktier, tusental 45 513 45 513 45 513 45 299

         Helår

Data per aktie

           Jan-sept
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Koncernresultaträkning 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

 

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

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

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

Andra rörelsekostnader, 

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

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

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

Resultat efter 

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

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

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

Nyckeltal, %

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

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

2007 2008

Kvartalsdata, Mkr

2009

 

 
 

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 

 
 
 

Definitioner  
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 Kalendarium 

 Extra bolagsstämma 24 november 2009 

Bokslutskommuniké 2009 11 februari 2010 

Kapitalmarknadsdag 2010 11 februari 2010 

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 
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