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Fjärde kvartalet 2010 
 

   Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade organiskt med  
3 procent och uppgick till 1 360 Mkr (1 506) 

  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade organiskt med  
2 procent och uppgick till 1 625 Mkr (1 696)  

  Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för kvarvarande  
verksamheter till 137 Mkr (107) och rörelsemarginalen till 8,4 procent (6,3) 

  Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade till 46 Mkr (-145) och  
rörelsemarginalen till 2,8 procent (-8,5) 

  Periodens resultat uppgick till 146 Mkr (-162)  

  Resultatet per aktie blev 1,90 kronor (-2,65)  

 
Helåret 2010 
 

  Soliditeten förbättrades kraftigt och uppgick till 43 procent (33) 

  Nettolåneskulden exklusive pensionsförpliktelser minskade med 542 Mkr  

och uppgick till 261 Mkr (803) 

  Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade organiskt med  

4 procent och uppgick till 5 996 Mkr (6 092)  

  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter var organiskt oförändrad  

och uppgick till 5 938 (6 278)  

  Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för kvarvarande  
verksamheter till 292 Mkr (192) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (3,1) 

  Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade till 150 Mkr (-107)  

och rörelsemarginalen till 2,5 procent (-1,7) 

  Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-205)  

  Resultatet per aktie blev 2,35 kronor (-3,40)  

  Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 0,50 kr per aktie 

 

 
 

GUNNEBO BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2010 

Fjärde kvartalet 2010 

   Nettoomsättningen för kvarvarande och 
avyttrad verksamhet ökade organiskt 
med 2 procent och uppgick till 1 717 
Mkr (1 829)  

   Rörelseresultatet för kvarvarande och 
avyttrad verksamhet ökade till 170 Mkr 
(-138) och rörelsemarginalen till 9,9 
procent (-7,5) 

   Exklusive poster av engångskaraktär 
uppgick rörelseresultatet för kvar-
varande och avyttrad verksamhet till 
147 Mkr (115) och rörelsemarginalen till 
8,6 procent (6,3) 
 

 

Helåret 2010 

   Nettoomsättningen för kvarvarande och 
avyttrad verksamhet var organiskt 
oförändrad och uppgick till 6 384  
(6 788)  

   Rörelseresultatet för kvarvarande och 
avyttrad verksamhet ökade till 306 Mkr 
(-88) och rörelsemarginalen till 4,8 
procent (-1,3) 

   Exklusive poster av engångskaraktär 
uppgick rörelseresultatet för 
kvarvarande och avyttrad verksamhet 
till 337 Mkr (214) och rörelsemarginalen 
till 5,3 procent (3,2) 

 

Totalt inklusive avyttrad verksamhet 

Den under kvartalet avyttrade verksamheten Troax redovisas i denna rapport i enlighet 

med IFRS 5 separat som verksamhet under avyttring om inget annat anges. 
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Koncernchefens kommentarer till helåret 2010 
"2010 har varit ett händelserikt år i Gunnebo. Orderingången för affärsenhet Bank visade god tillväxt, organiskt 

ökade den med 11 procent. Detaljhandel och Säker Förvaring redovisade organiska förbättringar i orderingången 

om 8 respektive 7 procent, medan orderingången för kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd minskade 

organiskt med 4 procent. 

Vi har haft ett fortsatt fokus på Get It Right-programmet under hela året och implementerat en ny strategi, 

minskat Koncernens fasta kostnader, förbättrat marginalerna samt genomfört åtgärder som stärkt kassaflödet 

och därigenom förbättrat Koncernens finansiella ställning.  

Som ett led i den nya strategin har vi under året bland annat genomfört en organisationsförändring, vilket också 

innebär att Koncernen från första kvartalet 2011 kommer att redovisa resultatet i de fyra affärsenheterna Bank 

Security & Cash Handling, Entrance Control, Secure Storage och Services. Det är också mot bakgrund av den 

nya strategin som vi etablerat verksamhet för såväl försäljning som inköp och produktion i Kina, förvärvat APIs 

division Security Products i Australien vilket dubblat vår omsättning på denna marknad samt avyttrat Troax.  

Sammantaget innebär alla de aktiviteter som genomförts under 2010 att Gunnebo nu finansiellt står starkare än 

på mycket länge med en soliditet på 43 procent (33) och en nettolåneskuld som vid periodens utgång uppgick till 

261 Mkr (803) exklusive pensionsförpliktelser. Rörelseresultatet inklusive avyttrad verksamhet, justerat för 

kostnader av engångskaraktär, förbättrades med 57 procent till 337 Mkr (214) och rörelsemarginalen till 5,3 

procent (3,2). Sist men inte minst vill jag lyfta fram Koncernens nettoresultat på 178 Mkr (-205) som mycket väl 

speglar vår underliggande intjäningsförmåga och motsvarar ett resultat per aktie på 2,35 kr (-3,40).” 

Sammanfattning

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 1 360 1 506 5 996 6 092

Nettoomsättning 1 625 1 696 5 938 6 278

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 67 -6 248 116

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 4,1 -0,4 4,2 1,8

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 137 107 292 192

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 8,4 6,3 4,9 3,1

Rörelseresultat (EBIT) 46 -145 150 -107

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,8 -8,5 2,5 -1,7

Periodens resultat 146 -162 178 -205

Resultat per aktie, kr
1) 2)

1,90 -2,65 2,35 -3,40

Totalt inklusive avyttrad verksamhet

Orderingång 1 461 1 619 6 462 6 573

Nettoomsättning 1 717 1 829 6 384 6 788

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 194 5 420 153

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 11,3 0,3 6,6 2,3

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 147 115 337 214

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 8,6 6,3 5,3 3,2

Rörelseresultat (EBIT) 170 -138 306 -88

Rörelsemarginal (EBIT), % 9,9 -7,5 4,8 -1,3

          Okt-dec            Helår

1) Resultat per aktie före och efter utspädning

2) Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission
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Fjärde kvartalet 2010 

Orderingång och nettoomsättning 
Orderingången för kvarvarande och avyttrad verksamhet under fjärde kvartalet uppgick till 1 461 Mkr (1 619). 

Organiskt minskade den med 2 procent medan valutaeffekter påverkade negativt med 8 procent. Orderingången 

för kvarvarande verksamheter uppgick till 1 360 Mkr (1 506), vilket är en minskning med 3 procent efter justering 

för valutaeffekter. 

Orderingången ökade för tredje kvartalet i rad inom affärsenhet Detaljhandel och förbättringen uppgick organiskt 

till 7 procent. Framförallt var det en ökad efterfrågan i södra Europa som påverkade orderingången positivt. 

Orderingången för Bank och Säker Förvaring var organiskt i nivå med föregående år. För kvarvarande 

verksamheter inom affärsenhet Områdesskydd sjönk däremot orderingången med 9 procent. 

Nettoomsättningen för kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till 1 717 Mkr (1 829). Organiskt ökade 

nettoomsättningen med 2 procent medan valutaeffekter påverkade negativt med 8 procent. Nettoomsättningen 

för kvarvarande verksamheter uppgick till 1 625 Mkr (1 696), en ökning med 2 procent i jämförbara valutor. 

Den positiva utvecklingen för Bank fortsatte under kvartalet, vilket bidrog till att nettoomsättningen organiskt 

förbättrades med 9 procent. För Detaljhandel hann den förbättrade orderingången under tidigare kvartal få 

genomslag på nettoomsättningen, som ökade organiskt med 16 procent. För Säker Förvaring minskade 

omsättningen organiskt med 3 procent och för kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd försämrades  

den med 2 procent. 

Resultat   
Rörelseresultatet för kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till 170 Mkr (-138) och rörelsemarginalen till 

9,9 procent (-7,5). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 17 Mkr.  

Kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med -91 Mkr (-253) och avyttringen av Troax förbättrade 

resultatet i det fjärde kvartalet med 114 Mkr. Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 147 Mkr 

(115) och rörelsemarginalen till 8,6 procent (6,3). 

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 46 Mkr (-145). Exklusive poster av engångskaraktär 

uppgick rörelseresultatet till 137 Mkr (107), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 procent (6,3). Genom 

kostnadsbesparingar kunde såväl bruttomarginalen som de fasta kostnaderna i relation till nettoomsättningen 

förbättras. 

Helåret 2010 

Orderingång och nettoomsättning 
Orderingången för kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till 6 462 Mkr (6 573). Den organiska tillväxten 

blev 4 procent och valutaeffekter minskade orderingången med 6 procent. Orderingången för kvarvarande 

verksamheter ökade organiskt med 4 procent och uppgick till 5 996 Mkr (6 092). Tillväxten i orderingången är 

främst hänförlig till ökad efterfrågan i Asien, Afrika och Nordeuropa.  

Orderingången för affärsenhet Bank visade god tillväxt och organiskt ökade den med 11 procent. Detaljhandel 

och Säker Förvaring redovisade organiska förbättringar i orderingången om 8 respektive 7 procent, medan 

orderingången för kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd minskade organiskt med 4 procent. 

Nettoomsättningen för kvarvarande och avyttrad verksamhet var under perioden organiskt oförändrad och 

uppgick till 6 384 Mkr (6 788). Valutaeffekter påverkade negativt med 6 procent. Nettoomsättningen för 

kvarvarande verksamheter uppgick till 5 938 Mkr (6 278). 

Affärsenhet Bank ökade nettoomsättningen organiskt med 6 procent och Detaljhandel med 4 procent. Säker 

Förvaring och kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd redovisade omsättningsminskningar om 3 

respektive 5 procent. I Nordeuropa, Asien och Afrika var utvecklingen fortsatt positiv, medan utvecklingen på 

vissa marknader i södra Europa var svagare.  
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Resultat   
Rörelseresultatet för kvarvarande och avyttrad verksamhet förbättrades med 394 Mkr och uppgick till 306 Mkr  

(-88). Valutakurseffekter påverkade resultatet positivt med 27 Mkr. 

Kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med 145 Mkr (302
1
) och avyttringen av Troax förbättrade 

resultatet med 114 Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 337 Mkr (214) och 

rörelsemarginalen till 5,3 procent (3,2).  

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 150 Mkr (-107). Justerat för poster av 

engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 292 Mkr (192), vilket motsvarar en rörelsemarginal på  

4,9 procent (3,1). 

Kostnader för omstrukturering samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet för 

kvarvarande verksamheter med totalt 142 Mkr (299
1
). Merparten av dessa kostnader är hänförliga till 

personalminskningar i södra Europa, nedläggning av produktionen vid koncernens anläggning i Bedford, 

Storbritannien, samt strukturella åtgärder inom Yttre Områdesskydd.  

Åtgärderna är en del av det besparingsprogram som inleddes under 2009 i syfte att reducera koncernens fasta 

kostnader. De genomförda åtgärderna ger gradvis effekt under 2010 och 2011 och i jämförelse med föregående 

år bedöms programmet ha minskat kostnaderna med omkring 138 Mkr. 

Genom kostnadsbesparingarna kunde Koncernens kvarvarande verksamheter uppvisa en väsentligt förbättrad 

rörelsemarginal efter justering för poster av engångskaraktär, trots en något svag prisutveckling och ogynnsam 

produktmix under inledningen av året. 

Koncernens verksamhet i Kina håller på att startas upp och kostnader för denna etablering samt andra 

marknadssatsningar påverkade resultatet för kvarvarande verksamheter negativt med 11 Mkr. 

Finansnettot för kvarvarande verksamheter uppgick till -78 Mkr (-74) och resultat efter finansiella poster uppgick 

till 72 Mkr (-181). Nettoresultatet för perioden (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till 178 Mkr (-205) eller 2,35 

kronor per aktie (-3,40 kronor per aktie).  

Skattekostnaden för kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till -43 Mkr. I jämförelse med föregående år 

förbättrades skattesatsen främst till följd av att realisationsvinsten från avyttringen av Troax inte resulterade i 

någon skattekostnad.  

Avyttring av Troax 
I december 2010 avyttrades Troax till det svenska riskkapitalbolaget Accent Equity Partners. Gunnebo lämnade 

därmed segmentet Inre Områdesskydd som utgjordes av de tre produktområdena Maskinskydd, Egendoms-

skydd samt Materialhantering och Logistik. Den totala köpeskillingen uppgick till 354 Mkr på skuldfri basis och 

den koncernmässiga realisationsvinsten uppgick till 120 Mkr. Därutöver har resultatet belastats med 6 Mkr 

avseende ackumulerade omräkningsdifferenser i eget kapital som omklassificerats till resultatet i samband med 

avyttringen. Den avyttrade verksamheten redovisas i denna rapport, i enlighet med IFRS 5, separat som 

verksamhet under avyttring. 

Förvärv av API Security Products 
Den 31 augusti 2010 övertog Gunnebo Australia divisionen Security Products från API Security Holdings. Genom 

förvärvet har Gunnebo stärkt sin position som en ledande leverantör av produkter och lösningar för säker 

förvaring och kontanthantering till den australiensiska marknaden. Den övertagna verksamheten omsätter årligen 

cirka 90 Mkr och har 45 anställda. Köpeskillingen uppgick till 25 Mkr och förvärvskostnaderna till 3,1 Mkr. Det 

koncernmässiga övervärdet som uppstod vid förvärvet uppgår till drygt 8 Mkr. Förvärvet har inte haft någon 

väsentlig inverkan på koncernens omsättning och resultat under det fjärde kvartalet.  

                                                           
1
 Varav 106 Mkr avsåg nedskrivning av goodwill. 
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Investeringar och avskrivningar  
Under perioden genomförda investeringar i kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till 88 Mkr (77), varav 

16 Mkr (16) utgjordes av aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar avseende kvarvarande verksamheter 

uppgick till 79 Mkr (64). Avskrivningarna i kvarvarande och avyttrad verksamhet uppgick till 113 Mkr (134) och i 

kvarvarande verksamheter till 97 Mkr (116). 

Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 145 Mkr (603). Utbetalningar avseende omstruktu-

reringsåtgärder belastade periodens kassaflöde med 127 Mkr och en minskad rörelsekapitalbindning påverkade 

positivt med 9 Mkr.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar uppgick till 177 Mkr. Det operativa 

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

till 214 Mkr (683).  

Likviditet och finansiell ställning  
Koncernens likvida medel vid årets utgång uppgick till 189 Mkr (172). Det egna kapitalet uppgick till  

1 606 Mkr (1 413), vilket gav en soliditet på 43 procent (33). 

Förbättringen i eget kapital förklaras främst av årets resultat som tillförde 178 Mkr. Övrigt totalresultat bestående 

av omräkningsdifferenser, säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa 

komponenter hänförlig inkomstskatt förbättrade det egna kapitalet med 14 Mkr under året. 

Avyttringen av Troax resulterade i en avsevärd minskning av nettolåneskulden, som vid periodens utgång 

uppgick till 460 Mkr (1 048). Ett positivt operativt kassaflöde samt valutakursförändringar bidrog också till 

förbättringen. Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital, förbättrades till  

0,3 (0,7). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 261 Mkr (803).  

I det fjärde kvartalet omförhandlade Gunnebo sitt syndikerade banklån, vilket resulterat i lägre kreditavgifter och 

en minskning av kreditfaciliteten med 60 MEUR. Detta tillsammans med lägre skuldsättning medför att upp-

låningskostnaden minskar. 

Den syndikerade kreditfaciliteten, vilken utgör koncernens huvudsakliga lånefacilitet, uppgår efter omför-

handlingen till 1 080 Mkr och möjliggör att finansiering tillhandahålls på oförändrade villkor till och med januari 

2013. Koncernens totala kreditram uppgick till 1 853 Mkr per den 31 december 2010. 

Medarbetare  
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid årets utgång till 5 685 personer (5 933). Minskningen förklaras 

främst av avyttringen av Troax samt nedläggningarna av fabrikerna i Mora och Bedford, Storbritannien. 

Antalet medarbetare i kvarvarande verksamheter uppgick vid årets utgång till 5 685 personer (5 644 vid årets 

början). Antalet medarbetare i utlandet ökade under året med 98 personer avseende kvarvarande verksamheter 

och vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare i utlandet till 5 437 personer (5 339 vid årets början). 

Ökningen av antalet anställda i utlandet beror på hög beläggning i koncernens produktionsanläggningar i Indien 

och Sydafrika, vilket resulterat i fler korttidsanställda, samt på det genomförda förvärvet i Australien.  

Aktiedata  
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,35 kronor (-3,40). Antalet aktieägare uppgick till 10 600  

(11 600).  

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

under perioden.  

Händelser efter rapportperiodens utgång  
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 
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Redovisningsprinciper och granskning 
Gunnebo följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Delårsrapporten har för 

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

med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning för 

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

årsredovisningen med undantag för den omarbetade IFRS 3. Den reviderade standarden, som ännu inte haft en 

materiell effekt på koncernredovisningen, föreskriver bland annat att förvärvskostnader skall kostnadsföras och ej 

som tidigare adderas till köpeskillingen. En annan betydande förändring är att anskaffningsvärdet för ett 

rörelseförvärv skall redovisas vid förvärvstidpunkten medan efterföljande justeringar av villkorade betalningar 

påverkar resultaträkningen. 

Övriga nya eller reviderade IFRS standarder och tolkningar som har trätt i kraft för räkenskapsår som börjar den 

1 januari 2010 har inte påverkat redovisat resultat eller ställning. 

Redovisning av avyttrad verksamhet 
Avyttringen av Gunnebo Troax har i denna rapport redovisats i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som 

innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning redovisas periodens resultat 

för den avyttrade verksamheten separerat inom posten ”Periodens resultat från avyttrad verksamhet”. Det 

innebär att intäkter och kostnader för Gunnebo Troax har exkluderats från andra resultatposter för samtliga 

redovisade perioder. I koncernens kassaflödesanalys, vilken redovisas i sammandrag, har den avyttrade 

verksamheten ej separerats på motsvarande sätt. Uppgift om kassaflöden för denna verksamhet redovisas 

istället i not 3. I balansräkningen redovisas endast de tillgångar och skulder som kvarstår i koncernen efter 

avyttringen. 

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 2009 på sidorna 80-82 och i not 3. 

Gunnebos uppfattning är att denna riskbeskrivning fortfarande är korrekt. 

Årsstämma 
Årsstämman hålls torsdagen den 28 april 2011 kl. 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast 

den 20 april och anmäla deltagandet senast den 20 april 2011 kl 16.00 till Gunnebos huvudkontor:  

Gunnebo AB (publ) 

Box 5181 

402 26 Göteborg 

Telefon 010-2095 000 

e-post: info@gunnebo.com 

Webbplats www.gunnebo.com. 

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

huvudkontor och på www.gunnebo.com från slutet av vecka 12. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 0,50 kronor per aktie (0,00 kronor per aktie) för 

verksamhetsåret 2010. 

  

mailto:info@gunnebo.com
http://www.gunnebo.com/
http://www.gunnebo.com/
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Finansiella mål  
 

 Koncernen 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 9 februari 2011 

 

Per Borgvall 

Verkställande direktör 

 

  



 
 

 

Ord

Mkr

Affär

Affär

Affär

Affär

Kvar

Avytt

Tota

Net

Mkr

Affär

Affär

Affär

Affär

Kvar

Avytt

Tota

Rör

Mkr

Affär

Affär

Affär

Affär

Konc

Kvar

Avytt

Tota

Rör

%

Affär

Affär

Affär

Affär

Kvar

Avytt

Tota

**Exk

uppg

*Inklu

*Inklu

**Exk

uppg

Sam

deringång

rsenhet Bank

rsenhet Detal

rsenhet Områ

rsenhet Säke

rvarande ver

trad verksamh

alt

ttoomsättn

rsenhet Bank

rsenhet Detal

rsenhet Områ

rsenhet Säke

rvarande ver

trad verksamh

alt

relseresult

rsenhet Bank

rsenhet Detal

rsenhet Områ

rsenhet Säke

cerngemens

rvarande ver

trad verksamh

alt

relsemargi

rsenhet Bank

rsenhet Detal

rsenhet Områ

rsenhet Säke

rvarande ver

trad verksamh

alt

klusive resultat 

gick rörelsemar

usive nedskrivn

usive nedskrivn

klusive resultat 

gick rörelseresu

mman

k

ljhandel

ådesskydd

r Förvaring

rksamhet

het

ning

k

ljhandel

ådesskydd

r Förvaring

rksamhet

het

tat

k

ljhandel

ådesskydd*

r Förvaring

amma poste

rksamhet

het**

inal

k

ljhandel

ådesskydd*

r Förvaring

rksamhet

het**

från avyttring 

ginalen för kva

ning av goodw

ning av goodw

från avyttring 

ultatet för kvart

fattnin

2010

505

176

460

219

1 360

101

1 461

2010

641

207

533

244

1 625

92

1 717

2010

61

-1

-12

24

r -26

46

124

170

2010

9,5

-0,5

-2,3

9,8

2,8

134,8

9,9

av verksamhe

artalet till 10,9%

ill om 106 Mkr i 

         O

         O

ill om 106 Mkr i 

         O

         O

av verksamhe

talet till 10 Mkr o

g per a

2009

552

178

540

236

1 506

113

1 619

2009

641

192

587

276

1 696

133

1 829

2009

31

-8

-125

-11

-32

-145

7

-138

2009

4,8

-4,2

-21,3

-4,0

-8,5

5,3

-7,5

t om 114 Mkr i f

% och för helåre

4:e kvartalet 2

Okt-dec

Okt-dec

4:e kvartalet 2

Okt-dec

Okt-dec

t om 114 Mkr i f

och för helåret

affärse

2010

2 393

741

1 936

926

5 996

466

6 462

2010

2 343

719

1 965

911

5 938

446

6 384

2010

190

-20

-42

71

-49

150

156

306

2010

8,1

-2,8

-2,1

7,8

2,5

35,0

4,8

f järde kvartalet

et till 9,4%.

2009

          H

          H

2009

          H

          H

fjärde kvartalet

t till 42 Mkr.

enhet

2009

2 297

728

2 144

923

6 092

481

6 573

2009

2 353

738

2 188

999

6 278

510

6 788

2009

135

-20

-163

2

-61

-107

19

-88

2009

5,7

-2,7

-7,4

0,2

-1,7

3,7

-1,3

t 2010

elår

elår

elår

elår

t 2010

  

 

8 



 

 
 9 

 

 

40 % 

Affärsenhet Bank

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 505 552 2 393 2 297

Nettoomsättning 641 641 2 343 2 353

Rörelseresultat 61 31 190 135

Rörelsemarginal, % 9,5 4,8 8,1 5,7

           Okt-dec           Helår

 

 

  Orderingången för fjärde kvartalet minskade organiskt med 1 procent,  

för helåret ökade den med 11 procent 

  Fjärde kvartalets nettoomsättning ökade organiskt med 9 procent,  

för helåret ökade den med 6 procent 

  Order på uppgradering av deponeringsboxar till holländska ABN Amro 

Marknadsutveckling 
Affärsenhetens orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 505 Mkr (552), organiskt minskade den med  

1 procent. Nettoomsättningen var oförändrad och uppgick till 641 Mkr (641), organiskt ökade den med 9  

procent. För helåret ökade orderingången organiskt med 11 procent och nettoomsättningen med 6 procent. 

Orderingången har under fjärde kvartalet fortsatt att utvecklas väl på marknaderna i Asien och Afrika. Därutöver 

har den utvecklats väl i Nederländerna där Gunnebo i kvartalet mottog en större order på uppgradering av 

deponeringsboxar till samtliga av ABN Amros 550 kontor i landet. Övriga marknader uppvisar en svagare 

utveckling. 

Under 2010 har marknaderna i Afrika och Asien utvecklats mycket starkt, utvecklingen i norra Europa har varit 

stabil medan marknaderna i södra Europa utvecklats svagare. Orderingången på fysiska säkerhetsprodukter, 

service och lösningar för effektiv kontanthantering utvecklades väl under hela perioden. Försäljningen av 

elektronisk säkerhet var god under årets första kvartal, men utvecklades därefter svagare. 

Resultat 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till 61 Mkr (31) och rörelsemarginalen till 9,5 procent (4,8). 

Rörelseresultatet för helåret förbättrades till 190 Mkr (135), och rörelsemarginalen till 8,1 procent (5,7). 

Det förbättrade resultatet i både kvartalet och för helåret kan till stor del förklaras av löpande förbättringar i den 

underliggande affären inom ramen för åtgärdsprogrammet Get It Right, goda volymer inom kärnverksamheterna 

fysisk säkerhet och service samt av den större order som tecknades med en centralbank i regionen 

Afrika/Mellanöstern under årets första kvartal. 

 

Helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -22 Mkr (-47). 

 

 

 

Säkerhet har alltid varit högsta prioritet för banker och Gunnebo har försett branschen med säkerhetsprodukter i 

över 100 år. Idag har Gunnebo ett brett utbud av innovativa lösningar som hjälper banker att förbättra sitt 

kunderbjudande, skydda tillgångar och hantera säkerheten. Gunnebo levererar dessutom hög kvalitativ service, 

från installation till underhåll och mer därtill.

Andel av Koncernens  

försäljning: 
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12% 

Affärsenhet Detaljhandel

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 176 178 741 728

Nettoomsättning 207 192 719 738

Rörelseresultat -1 -8 -20 -20

Rörelsemarginal, % -0,5 -4,2 -2,8 -2,7

          Helår           Okt-dec

 

 

 

  Orderingången ökade organiskt under fjärde kvartalet med 7 procent,  

för helåret ökade den med 8 procent 

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade organiskt med 16 procent,  

för helåret ökade den med 4 procent 

  SafePay™-avtal tecknat med Leroy Merlin i Italien 

Marknadsutveckling 
Affärsenhetens orderingång under fjärde kvartalet var i stort oförändrad, 176 Mkr (178). Organiskt ökade den 

med 7 procent. Nettoomsättningen ökade till 207 Mkr (192), organiskt ökade den med 16 procent. För helåret 

ökade orderingången organiskt med 8 procent och nettoomsättningen med 4 procent.  

Den förbättrade nettoomsättningen i kvartalet förklaras av leverans och fakturering knutna till ramavtal kring 

lösningar för effektiv kontanthantering som tecknats tidigare under året. 

Orderingången på marknaderna i södra Europa utvecklades positivt under kvartalet, medan övriga marknader 

utvecklades svagare. Bland annat tecknade Gunnebo Italien ett ramavtal med byggvaruhuskedjan Leroy Merlin 

om att installera SafePay-system i alla 52 italienska butiker. Fullt utnyttjat innebär ramavtalet installation och 

service av över 500 SafePay-system. Därutöver har försäljningen av säker förvaring, elektronisk säkerhet och 

service utvecklats väl. 

Under helåret 2010 har marknaderna i södra Europa, Asien, Kanada, Norden och Storbritannien utvecklats väl 

medan övriga marknader utvecklats svagare. Det är framför allt Gunnebos lösningar för säker förvaring och 

deponering av kontanter som drivit på marknadsutvecklingen.  

Resultat  
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1 Mkr (-8), och rörelsemarginalen blev -0,5 procent (-4,2). 

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

Helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -12 Mkr (-10). 

 

 

 

 

Gunnebos erbjudande till detaljhandeln är utvecklat i nära samarbete med Koncernens kunder. Det är vad som 

krävs för att kunna erbjuda effektiva lösningar för kontanthantering och annan säkerhet i butiksmiljö som inte 

bara skyddar varor, byggnader och människor, utan också effektiviserar administrationen av kontanter. Gunnebo 

levererar dessutom hög kvalitativ service, från installation till underhåll och mer därtill.  

Andel av Koncernens  

försäljning: 



 

 
 11 

 

 

33% 

 

Affärsenhet Områdesskydd, kvarvarande verksamheter

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 460 540 1 936 2 144

Nettoomsättning 533 587 1 965 2 188

Rörelseresultat* -12 -125 -42 -163

Rörelsemarginal, %* -2,3 -21,3 -2,1 -7,4

*Inklusive nedskrivning av goodw ill om 106 Mkr i 4:e kvartalet 2009

           Okt-dec           Helår

 

 

Siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamheter, det vill säga exklusive den  

under december månad avyttrade verksamheten Troax 

 

 

  Organiskt minskade kvartalets orderingång med 9 procent,  

för helåret minskade den med 4 procent 

  Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet organiskt med 2 procent,  

för helåret minskade den med 5 procent 

 Troax avyttrades i december månad 

Marknadsutveckling  
Affärsenhetens orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 460 Mkr (540), organiskt minskade den med  

9 procent. Nettoomsättningen uppgick till 533 Mkr (587), organiskt minskade den med 2 procent. Kvartalets 

svaga utveckling av såväl orderingång som nettoomsättning kan till stor del förklaras av väderförhållandena i 

Europa som påverkat såväl orderingången som möjligheten att installera yttre områdesskydd. För helåret 

minskade orderingången organiskt med 4 procent och nettoomsättningen med 5 procent. 

Helåret 2010 inleddes på samma sätt som det avslutades, med en generellt svag marknadsutveckling på grund 

av den stränga vintern i norra Europa och låg aktivitet på marknaderna i södra Europa. Under andra kvartalet 

återhämtades marknaderna i norra Europa och under tredje och fjärde kvartalet utvecklades orderingången väl 

på marknaderna i Storbritannien, Frankrike, Kina och Mellanöstern.  

Resultat  
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12 Mkr (-125) och rörelsemarginalen till -2,3 procent (-21,3). 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -42 Mkr (-163), och rörelsemarginalen till -2,1 procent (-7,4). 

Årets resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär på -65 Mkr (-155), bland annat hänförliga till 

nedläggningen av produktionen i engelska Bedford och fortsatta strukturåtgärder i säljbolagen i södra Europa.  

 
 
 

 

Många typer av anläggningar – från ambassader och flygplatser till kärnteknikanläggningar och logistikcentra – 

har mycket specifika behörighetskrav. Med Gunnebos lösningar inom områdesskydd kan anläggningar skyddas 

från obehörigt tillträde samtidigt som personer och fordon med behörighet fortfarande kan röra sig obehindrat 

inom, till och från området. Gunnebo levererar dessutom hög kvalitativ service, från installation till underhåll och 

mer därtill. 

 

Andel av Koncernens  

försäljning: 
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15% 

Affärsenhet Säker Förvaring

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 219 236 926 923

Nettoomsättning 244 276 911 999

Rörelseresultat 24 -11 71 2

Rörelsemarginal, % 9,8 -4,0 7,8 0,2

           Okt-dec           Helår

 

 
 

  Orderingången för fjärde kvartalet ökade organiskt med 1 procent,  

för helåret ökade den med 7 procent 

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet minskade organiskt med 3 procent,  

för helåret minskade den med 3 procent 

  Kraftigt förbättrat resultat och stärkta marginaler 

Marknadsutveckling  
Affärsenhetens orderingång uppgick under fjärde kvartalet till 219 Mkr (236), organiskt ökade den med 1 procent. 

Nettoomsättningen för samma period uppgick till 244 Mkr (276), organiskt minskade den med 3 procent. För 

helåret ökade orderingången organiskt med 7 procent medan nettoomsättningen minskade med 3 procent. 

Under de två första kvartalen 2010 visade affärsenheten en förbättrad orderingång jämfört med motsvarande 

perioder föregående år, speciellt vad gäller försäljningen av inbrottsskyddande skåp, service och OEM (främst 

försäljning av säkerhetsskåp till bankomater) samt på marknader där försäljningen sker genom agenter och 

distributörer. Under tredje kvartalet var marknadsutvecklingen generellt svagare, och i fjärde kvartalet har 

orderingången utvecklats väl i Asien och Mellanöstern medan den varit stabil på övriga marknader.  

Orderingången på modulära valv samt brand- och inbrottsskyddande skåp har utvecklats väl under årets sista 

kvartal. Bland annat har det inkommit en order på leverans och installation av modulära valv från brittiska 

läkemedelsföretaget Movianto Pharmaceuticals. 

Resultat  
Fjärde kvartalets rörelseresultat förbättrades till 24 Mkr (-11) och rörelsemarginalen till 9,8 procent (-4,0). 

Rörelseresultatet för helåret förbättrades kraftigt till 71 Mkr (2), och rörelsemarginalen förbättrades till 7,8  

procent (0,2).  

Det förbättrade resultatet i såväl kvartalet som för helåret förklaras av en ökad efterfrågan på Koncernens 

huvudmarknader i norra Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern tidigare under året. Därutöver bidrar de 

rationaliseringar i säljbolag och fabriker som tidigare genomförts till en bättre lönsamhet.  

Resultatet för helåret har belastats med kostnader av engångskaraktär på -16 Mkr (-46). 

 

Att skydda värdeföremål från inbrott och brand är en av Gunnebos äldsta affärer. Koncernens gedigna kunnande 

och specialkunskaper har gjort Gunnebo till en av världens ledande leverantörer av lösningar inom säker 

förvaring. Gunnebo levererar dessutom hög kvalitativ service, från installation till underhåll och mer därtill.  

Andel av Koncernens  

försäljning: 
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Koncernen 
 

Mkr 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 1 625 1 696 5 938 6 278

Kostnad för sålda varor -1 194 -1 290 -4 311 -4 624

Bruttoresultat 431 406 1 627 1 654

Nedskrivning av goodwill - -106 - -106

Andra rörelsekostnader, netto -385 -445 -1 477 -1 655

Rörelseresultat 46 -145 150 -107

Finansiella poster, netto -19 -15 -78 -74

Resultat efter finansiella poster 27 -160 72 -181

Skatter -2 -6 -41 -36

Periodens resultat från kvarvarande 

verksamhet 25 -166 31 -217

Periodens resultat från avyttrad 

verksamhet 121 4 147 12

Periodens resultat 146 -162 178 -205

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 146 -162 178 -205

Minoritetsintresse - - - -

146 -162 178 -205

Resultat per aktie före utspädning, kr* 1,90 -2,65 2,35 -3,40

Varav kvarvarande verksamhet 0,30 -2,70 0,40 -3,60

Varav avyttrad verksamhet 1,60 0,05 1,95 0,20

Resultat per aktie efter utspädning, kr* 1,90 -2,65 2,35 -3,40

Varav kvarvarande verksamhet 0,30 -2,70 0,40 -3,60

Varav avyttrad verksamhet 1,60 0,05 1,95 0,20

Koncernens resultaträkning i sammandrag

            Okt-dec           Helår

*Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission  
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Mkr 2010 2009 2010 2009

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen 146 -162 178 -205

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser på 

utländsk verksamhet 89 66 30 -82

Återföring av ackumulerade 

valutakursdifferenser från avyttrad 

verksamhet 6 - 6 -

Säkring av nettoinvesteringar* -82 -50 -25 108

Kassaflödessäkringar* -6 -3 3 29

Summa övrigt totalresultat, netto 

efter skatt 7 13 14 55

Periodens totalresultat 153 -149 192 -150

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 153 -149 192 -150

Minoritetsintresse - - - -

153 -149 192 -150

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag

           Helår            Okt-dec

 

 

Mkr 2010 2009

Goodwill 952 1 091

Övriga immateriella tillgångar 96 108

Materiella anläggningstillgångar 367 547

Finansiella tillgångar 335 306

Varulager 543 644

Kortfristiga fordringar 1 253 1 468

Likvida medel 189 172

Summa tillgångar 3 735 4 336

Eget kapital 1 606 1 413

Långfristiga skulder 639 584

Kortfristiga skulder 1 490 2 339

Summa eget kapital och skulder 3 735 4 336

Koncernens balansräkning i sammandrag

           31 december
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Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr 2010 2009

Ingående balans 1 413 1 073

Periodens totalresultat 192 -150

Aktierelaterad ersättning 0 0

Nyemission 1 490

Utdelning - -

Utgående balans 1 606 1 413

           Helår

 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 115 82 177 99

Förändringar i rörelsekapital 21 120 -32 504

Kassaflöde från den löpande verksamheten 136 202 145 603

Nettoinvesteringar* -30 -8 -78 -62

Förvärv av verksamhet -1 - -25 -

Avyttring av verksamhet 297 - 297 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 266 -8 194 -62

Förändring av räntebärande fordringar och 

skulder -385 -649 -318 -1 028

Nyemission - 490 1 490

Utdelning - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -385 -159 -317 -538

Periodens kassaflöde 17 35 22 3

Likvida medel vid periodens ingång 168 132 172 169

Kursdifferens i likvida medel 4 5 -5 0

Likvida medel vid periodens utgång 189 172 189 172

*Inklusive fastighetsförsäljningar

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, inkl avyttrad verksamhet

          Okt-dec                     Helår
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Mkr 2010 2009 2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten 136 202 145 603

Återläggning av betald skatt och 

kassaflödespåverkande finansnetto 35 28 147 142

Nettoinvesteringar -30 -8 -78 -62

Operativt kassaflöde 141 222 214 683

Koncernens operativa kassaflödesanalys, inkl avyttrad verksamhet

        Helår          Okt-dec

 

 

Avstämning av resultat efter finansiella poster, kvarvarande verksamheter

Mkr 2010 2009 2010 2009

Rörelseresultat Bank 61 31 190 135

Rörelseresultat Detaljhandel -1 -8 -20 -20

Rörelseresultat Områdesskydd* -12 -125 -42 -163

Rörelseresultat Säker Förvaring 24 -11 71 2

Koncerngemensamma poster -26 -32 -49 -61

Rörelseresultat 46 -145 150 -107

Finansiella poster, netto -19 -15 -78 -74

Resultat efter finansiella poster 27 -160 72 -181

*Inklusive nedskrivning av goodw ill om 106 Mkr i 4:e kvartalet 2009

          Okt-dec         Helår

 

 

Nettoomsättning fördelad per marknad, kvarvarande verksamheter

2010 2009 2010 2009

Frankrike 23% 25% 23% 24%

Tyskland 7% 8% 7% 8%

Spanien 6% 7% 7% 7%

Storbritannien 5% 5% 6% 5%

Sverige 7% 6% 6% 5%

Indien 4% 3% 5% 3%

Italien 4% 4% 4% 4%

Danmark 4% 4% 4% 4%

Belgien 4% 5% 4% 4%

Ungern 3% 4% 3% 3%

Övriga 33% 29% 31% 33%

Totalt 100% 100% 100% 100%

          Helår            Okt-dec
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Moderbolaget 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 41 20 87 71

Administrationskostnader -39 -36 -117 -98

Rörelseresultat 2 -16 -30 -27

Finansiella poster, netto -56 -194 -92 -209

Resultat efter finansiella poster -54 -210 -122 -236

Skatter 14 47 14 47

Periodens resultat -40 -163 -108 -189

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

             Okt-dec                     Helår

 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen -40 -163 -108 -189

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - -

Periodens totalresultat -40 -163 -108 -189

Moderbolagets totalresultat i sammandrag

             Okt-dec            Helår

 

 

Mkr 2010 2009

Immateriella tillgångar 16 20

Materiella anläggningstillgångar 1 1

Finansiella tillgångar 1 867 2 101

Kortfristiga fordringar 685 915

Likvida medel 0 0

Summa tillgångar 2 569 3 037

Eget kapital 1 526 1 592

Långfristiga skulder - 300

Kortfristiga skulder 1 043 1 145

Summa eget kapital och skulder 2 569 3 037

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

            31 december
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Mkr 2010 2009

Ingående balans 1 592 1 158

Periodens totalresultat -108 -189

Koncernbidrag, netto efter skatt 41 133

Nyemission 1 490

Utdelning - -

Utgående balans 1 526 1 592

                    Helår

Förändring i moderbolagets egna kapital i 

sammandrag
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Nyckeltal för kvarvarande verksamheter 
 

 

2010 2009

Rörelsemarginal före

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

Rörelsemarginal (EBIT), % 4,9 3,1

2010 2009

Bruttomarginal, % 27,4 26,3

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 248 116

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 4,2 1,9

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 150 -107

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,5 -1,7

Vinstmarginal (EBT), % 1,2 -2,9

Nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl poster av 

engångskaraktär

          Helår

Nyckeltal för kvarvarande verksamheter

          Helår

 

 

2010 2009

Resultat per aktie före utspädning, kr* 0,40 -3,60

Resultat per aktie efter utspädning, kr* 0,40 -3,60

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 75 856 75 856

Genomsnittligt antal aktier, tusental** 75 856 59 974

**Genomsnittligt antal utestående aktier efter justering för fondemissionseffekt vid nyemission

Data per aktie för kvarvarande verksamheter

         Helår

*Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission
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Resultaträkning 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

Nettoomsättning 1 429 1 563 1 475 1 811 1 536 1 579 1 467 1 696 1 345 1 513 1 455 1 625

Kostnad för sålda varor -1 033 -1 133 -1 077 -1 313 -1 126 -1 142 -1 066 -1 290 -1 011 -1 067 -1 039 -1 194

Bruttoresultat 396 430 398 498 410 437 401 406 334 446 416 431

Nedskrivning av 

goodwill - - - - - - - -106 - - - -

Andra rörelsekostnader, 

netto -389 -372 -364 -382 -414 -421 -375 -445 -355 -392 -345 -385

Rörelseresultat 7 58 34 116 -4 16 26 -145 -21 54 71 46

Finansiella poster, netto -26 -24 -21 -23 -24 -17 -18 -15 -22 -20 -17 -19

Resultat efter 

finansiella poster -19 34 13 93 -28 -1 8 -160 -43 34 54 27

Skatter -11 -3 -12 -28 -4 -5 -21 -6 -4 -8 -27 -2

Periodens resultat -30 31 1 65 -32 -6 -13 -166 -47 26 27 25

Nyckeltal

Bruttomarginal, % 27,7 27,5 27,0 27,5 26,7 27,7 27,3 23,9 24,8 29,5 28,6 26,5

Rörelsemarginal, % 0,5 3,7 2,3 6,4 -0,3 1,0 1,8 -8,5 -1,6 3,6 4,9 2,8

Resultat per aktie, kr 
1) 2)

-0,50 0,50 0,00 1,10 -0,55 -0,10 -0,20 -2,70 -0,60 0,35 0,35 0,30

2) Uppgifterna avseende 2009 och 2008 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

Kvartalsdata för kvarvarande verksamheter, Mkr

2008 2009 2010

1) Före och efter utspädning
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Nyckeltal för kvarvarande och avyttrad verksamhet 
 

2010 2009

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 13,5 7,5

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 7,1 5,1

Rörelsemarginal (EBIT), % 5,3 3,2

2010 2009

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 12,3 -2,5

Räntabilitet på eget kapital, %* 12,2 -18,0

Bruttomarginal, % 28,1 27,0

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 420 153

Rörelsemarginal före

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

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 306 -88

Rörelsemarginal (EBIT), % 4,8 -1,3

Vinstmarginal (EBT), % 3,5 -2,5

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,2

Soliditet, % 43 33

Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 -1,1

Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,7

          Helår

Nyckeltal för kvarvarande och avyttrad verksamhet, exkl 

poster av engångskaraktär

Nyckeltal för kvarvarande och avyttrad verksamhet

*Under den senaste 12-månadersperioden

*Under den senaste 12-månadersperioden

          Helår
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2010 2009

Resultat per aktie före utspädning, kr* 2,35 -3,40

Resultat per aktie efter utspädning, kr* 2,35 -3,40

Eget kapital per aktie, kr* 21,15 18,65

Kassaflöde per aktie, kr* 1,90 10,05

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 75 856 75 856

Genomsnittligt antal aktier, tusental** 75 856 59 974

Data per aktie för kvarvarande och avyttrad verksamhet

*Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

**Genomsnittligt antal utestående aktier efter justering för fondemissionseffekt vid nyemission

         Helår

 

 

Resultaträkning 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

Nettoomsättning 1 571 1 721 1 626 1 985 1 681 1 706 1 572 1 829 1 450 1 637 1 580 1 717

Kostnad för sålda varor -1 126 -1 232 -1 175 -1 424 -1 222 -1 223 -1 133 -1 380 -1 077 -1 144 -1 118 -1 253

Bruttoresultat 445 489 451 561 459 483 439 449 373 493 462 464

Nedskrivning av 

goodwill - - - - - - - -106 - - - -

Andra rörelsekostnader, 

netto -429 -414 -401 -421 -454 -466 -411 -481 -390 -426 -376 -294

Rörelseresultat 16 75 50 140 5 17 28 -138 -17 67 86 170

Finansiella poster, netto -27 -25 -23 -26 -26 -18 -19 -16 -24 -21 -19 -21

Resultat efter 

finansiella poster -11 50 27 114 -21 -1 9 -154 -41 46 67 149

Skatter -11 -4 -17 -33 -4 -5 -21 -8 -4 -8 -28 -3

Periodens resultat -22 46 10 81 -25 -6 -12 -162 -45 38 39 146

Nyckeltal

Bruttomarginal, % 28,3 28,4 27,7 28,3 27,3 28,3 27,9 24,5 25,7 30,1 29,2 27,0

Rörelsemarginal, % 1,0 4,4 3,1 7,1 0,3 1,0 1,8 -7,5 -1,2 4,1 5,4 9,9

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital, % 0,6 2,6 1,6 4,4 0,2 0,6 1,1 -4,8 -0,6 2,6 3,4 7,1

Räntabilitet på eget 

kapital, % -2,0 4,3 0,9 7,6 -2,3 -0,6 -1,1 -13,0 -3,2 2,7 2,7 9,6

Soliditet, % 23 22 21 20 21 21 24 33 34 34 35 43

Resultat per aktie, kr 
1) 2)

-0,35 0,75 0,15 1,35 -0,40 -0,10 -0,20 -2,65 -0,60 0,50 0,50 1,90
Kassaflöde per aktie,    

kr 
1) 2)

0,35 -1,30 -0,35 4,90 1,85 2,55 2,40 3,25 0,15 -0,85 0,85 1,80

2) Uppgifterna avseende 2009 och 2008 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

2010

Kvartalsdata för kvarvarande och avyttrad verksamhet, Mkr

2008 2009

1) Före och efter utspädning
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Noter 
 

Mkr Totalt

Avyttrad 

verksamhet

Kvarvarande 

verksamhet Totalt

Avyttrad 

verksamhet

Kvarvarande 

verksamhet

Nettoomsättning 1 717 92 1 625 1 829 133 1 696

Kostnad för sålda varor -1 253 -59 -1 194 -1 380 -90 -1 290

Bruttoresultat 464 33 431 449 43 406

Nedskrivning av goodwill - - - -106 - -106

Resultat vid avyttring av verksamhet 114 114 - - - -

Andra rörelsekostnader, netto -408 -23 -385 -481 -36 -445

Rörelseresultat 170 124 46 -138 7 -145

Finansiella poster, netto -21 -2 -19 -16 -1 -15

Resultat efter finansiella poster 149 122 27 -154 6 -160

Skatter -3 -1 -2 -8 -2 -6

Periodens resultat 146 121 25 -162 4 -166

Mkr Totalt

Avyttrad 

verksamhet

Kvarvarande 

verksamhet Totalt

Avyttrad 

verksamhet

Kvarvarande 

verksamhet

Nettoomsättning 6 384 446 5 938 6 788 510 6 278

Kostnad för sålda varor -4 592 -281 -4 311 -4 958 -334 -4 624

Bruttoresultat 1 792 165 1 627 1 830 176 1 654

Nedskrivning av goodwill - - - -106 - -106

Resultat vid avyttring av verksamhet 114 114 - - - -

Andra rörelsekostnader, netto -1 600 -123 -1 477 -1 812 -157 -1 655

Rörelseresultat 306 156 150 -88 19 -107

Finansiella poster, netto -85 -7 -78 -79 -5 -74

Resultat efter finansiella poster 221 149 72 -167 14 -181

Skatter -43 -2 -41 -38 -2 -36

Periodens resultat 178 147 31 -205 12 -217

Okt-dec 2010 Okt-dec 2009

Helår 2010 Helår 2009

Not 1 Resultaträkning för kvarvarande och avyttrad verksamhet
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Mkr 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 92 133 446 510

Kostnad för sålda varor -59 -90 -281 -334

Bruttoresultat 33 43 165 176

Andra rörelsekostnader, netto -23 -36 -123 -157

Rörelseresultat från verksamheten 10 7 42 19

Finansiella poster, netto -2 -1 -7 -5

Resultat efter finansiella poster 8 6 35 14

Skatter -1 -2 -2 -2

Periodens resultat från verksamheten 7 4 33 12

Vinst vid avyttring av verksamhet 131 - 131 -

Skatt på vinst vid avyttring av verksamhet 0 - 0 -

Transaktionskostnader -11 - -11 -

Resultat från omräkningsdifferenser och säkringar -6 - -6 -

Periodens resultat 121 4 147 12

Not 2 Resultaträkning, avyttrad verksamhet

            Okt-dec           Helår

 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 10 21 9

Kassaflöde från investeringsverksamheten* -7 -1 -9 -13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 -9 -12 0

Periodens kassaflöde 0 0 0 -4

Not 3 Kassaflödesanalys, avyttrad verksamhet

            Okt-dec           Helår

*Uppgifterna avseende fjärde kvartalet och helåret 2010 redovisas exklusive kassaflöde från 

avyttring av verksamhet om 297 Mkr  
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Not 4 Redovisat värde för tillgångar 

och skulder i avyttringar

Mkr Troax

Goodwill 35

Övriga immateriella tillgångar -

Materiella anläggningstillgångar 114

Finansiella anläggningstillgångar 2

Varulager 56

Kortfristiga fordringar 122

Likvida medel 4

Långfristiga skulder -17

Kortfristiga skulder -106

Avyttrade nettotillgångar 210

Realisationsresultat 120

Erhållen köpeskilling efter 

transaktionskostnader och skatt 330

Varav ej utbetald köpeskilling -29

Kontant utbetald köpeskilling 301

Likvida medel i avyttrad verksamhet -4

Påverkan på koncernens likvida medel 297  

 

Helår inkl poster av 

engångskaraktär

Poster av 

engångskaraktär

Helår exkl poster av 

engångskaraktär

Mkr 2010 2010 2010

Nettoomsättning 5 938 5 938

Kostnad för sålda varor -4 311 57 -4 254

Bruttoresultat 1 627 57 1 684

Bruttomarginal 27,4% 28,4%

Andra rörelsekostnader, netto -1 477 85 -1 392

Rörelseresultat 150 142 292

Rörelsemarginal 2,5% 4,9%

Not 5 Poster av engångskaraktär per funktion, kvarvarande verksamheter

 

Intäkter och kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet för kvarvarande verksamhet negativt med -142 Mkr  

(-299). Affärsenhet Bank har belastats med -22 Mkr (-47), Detaljhandel med -12 Mkr (-10), Områdesskydd med -65 Mkr  

(-155) och Säker Förvaring med -16 Mkr (-46). Återstående belopp avseende poster av engångskaraktär uppgår  

netto till -27 Mkr (-41) och har inte fördelats på affärsenheterna. 
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Definitioner  

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen  

 
Kapitalomsättningshastighet 
Nettoomsättning 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 räntekost-
naderna  

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 

 

 Kalendarium 

 Kapitalmarknadsdag 2011 10 februari 2011 

Delårsrapport januari-mars 2011 28 april 2011 

Årsstämma 2011 28 april 2011 

Delårsrapport januari-juni 2011 18 juli 2011 

Delårsrapport januari-september 2011 28 oktober 2011 

Bokslutskommuniké 2011 9 februari 2012 

 

 
 

 
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 

Säkerhetskoncernen Gunnebo har 5 700 anställda i 30 länder i Europa, 
Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter 6 000 Mkr. 
Koncernen har flera hundra års erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar 
för säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering till 
såväl stora internationella kunder som mindre lokala verksamheter. 

Gunnebos marknadserbjudande är värdeskapande för Koncernens kunder då 
det skyddar människor, byggnader och egendom och skapar säkra miljöer för 
kundernas kunder, medarbetare och samarbetspartners. 

Gunnebo. For a safer world. 

mailto:info@gunnebo.com

