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 GUNNEBO DELÅRSRAPPORT  
JANUARI-SEPTEMBER 2010  
 

 Tredje kvartalet 2010 
 

 Orderingången ökade organiskt med 3 procent och uppgick till 1 551 Mkr (1 561) 

 Nettoomsättningen ökade organiskt med 5 procent och uppgick till 1 580 Mkr (1 572)  

 Rörelseresultatet ökade till 86 Mkr (28) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (1,8) 

 Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 98 Mkr (42)  
och rörelsemarginalen till 6,2 procent (2,7) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 39 Mkr (-12)  

 Resultatet per aktie blev 0,50 kronor (-0,20)  

 Det operativa kassaflödet uppgick till 72 Mkr (163) 
 

Januari-september 2010 
 

 Orderingången ökade organiskt med 6 procent och uppgick till 5 001 Mkr (4 954)  

 Nettoomsättningen var organiskt oförändrad och uppgick till 4 667 (4 959)  

 Rörelseresultatet ökade till 136 Mkr (50) och rörelsemarginalen till 2,9 procent (1,0) 

 Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 190 Mkr (99)  
och rörelsemarginalen till 4,1 procent (2,0) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 32 Mkr (-43)  

 Resultatet per aktie blev 0,40 kronor (-0,70)  

 Det operativa kassaflödet uppgick till 73 Mkr (461) 

 

 

Koncernchefens kommentarer till tredje kvartalet 2010 
 
”Vi ser en fortsatt positiv utveckling av både orderingång och nettoomsättning i tredje kvartalet. Tillväxten är 
särskilt stark i Asien och Afrika där Gunnebo har starka plattformar att utvecklas från. Framöver kommer 
konkurrenskraften i dessa regioner att stärkas ytterligare genom de satsningar vi gör, bland annat i Kina.  

Åtgärdsprogrammet ”Get it Right” har bidragit till att förbättra resultatet. Intjäningsförmågan har stärkts ytterligare 
under kvartalet med förbättrad bruttomarginal och lägre fasta kostnader i relation till nettoomsättningen.”   
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Sammanfattning

Mkr 2010 2009 2010 2009

Orderingång 1 551 1 561 5 001 4 954

Nettoomsättning 1 580 1 572 4 667 4 959

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 116 60 226 148

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 7,3 3,8 4,8 3,0

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 98 42 190 99

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 6,2 2,7 4,1 2,0

Rörelseresultat (EBIT) 86 28 136 50

Rörelsemarginal (EBIT), % 5,4 1,8 2,9 1,0

Resultat efter finansiella poster 67 9 72 -13

Periodens resultat efter skatt 39 -12 32 -43

Resultat per aktie, kr1) 2) 0,50 -0,20 0,40 -0,70

Operativt kassaflöde 72 163 73 461

           Juli-sept            Jan-sept

1) Resultat per aktie före och efter utspädning

2) Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission  
 

 

Tredje kvartalet 2010 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång under tredje kvartalet uppgick till 1 551 Mkr (1 561). Organiskt ökade den med 3 
procent medan valutaeffekter påverkade negativt med 4 procent.  

För affärsenheterna Detaljhandel och Bank förbättrades orderingången organiskt med 16 respektive 3 procent. 
Ökningen för affärsenhet Detaljhandel är främst hänförlig till Frankrike samt Storbritannien. Orderingången för 
Områdesskydd och för Säker Förvaring var organiskt i nivå med föregående år.  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 580 Mkr (1 572). Organiskt ökade nettoomsättningen med 5 procent. 
Den positiva utvecklingen för produktområdena Inre Områdesskydd och Tillträdeskontroll fortsatte under 
kvartalet, vilket bidrog till att nettoomsättningen för Områdesskydd organiskt förbättrades med 7 procent. Netto-
omsättningen i affärsenhet Bank ökade organiskt med 5 procent, som ett resultat av framgångar i Asien och 
Afrika. För Detaljhandel hann den förbättrade orderingången inte få fullt genomslag på nettoomsättningen, som 
ökade med 4 procent. För Säker Förvaring var omsättningen organiskt i nivå med föregående år. 

Resultat   
Rörelseresultatet ökade till 86 Mkr (28) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (1,8). Exklusive kostnader av 
engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 98 Mkr (42) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (2,7). Genom 
förstärkt bruttomarginal samt lägre fasta kostnader förbättrades resultatet.  

Kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med 12 Mkr (14). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet 
positivt med 14 Mkr. 
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Januari-september 2010 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång förbättrades till 5 001 Mkr (4 954). Den organiska tillväxten blev 6 procent och 
valutaeffekter minskade orderingången med 5 procent. Tillväxten i orderingången är främst hänförlig till ökad 
efterfrågan i Asien och Afrika. I Nordeuropa ökade orderingången medan utvecklingen var svagare i Sydeuropa. 

Orderingången för affärsenhet Bank fortsatte att utvecklas positivt och organiskt ökade den med 14 procent. 
Förbättringen för Bank förklaras främst av en positiv utveckling på flertalet marknader. Detaljhandel och Säker 
Förvaring redovisade organiska förbättringar i orderingången om 8 procent vardera, medan orderingången för 
Områdesskydd minskade organiskt med 2 procent. 

Nettoomsättningen var under perioden organiskt oförändrad och uppgick till 4 667 Mkr (4 959). Valutaeffekter 
påverkade negativt med 5 procent.  

Affärsenhet Bank ökade nettoomsättningen organiskt med 5 procent medan övriga affärsenheter redovisade 
omsättningsminskningar. I Nordeuropa, Asien och Afrika var utvecklingen fortsatt positiv, medan utvecklingen på 
vissa marknader i södra Europa var svagare.  

Resultat   
Rörelseresultatet förbättrades med 86 Mkr och uppgick till 136 Mkr (50). Exklusive kostnader av engångskaraktär 
uppgick rörelseresultatet till 190 Mkr (99) och rörelsemarginalen till 4,1 procent (2,0). Valutakurseffekter påve-
rkade resultatet positivt med 42 Mkr.  

Kostnader för omstrukturering samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med totalt  
54 Mkr (49). Merparten av dessa kostnader är hänförliga till nedläggning av produktionen vid koncernens 
anläggning i Bedford, Storbritannien, samt till personalminskningar i södra Europa. 

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 97 Mkr. 

Året inleddes med något lägre volymer, en ogynnsam mix samt svag prisutveckling vilket försämrade resultatet 
med cirka 27 Mkr i jämförelse med föregående år. Genom kostnadsbesparingar kunde koncernen trots detta 
uppvisa en förbättrad lönsamhet. 

Koncernens verksamhet i Kina håller på att startas upp och kostnader för denna etablering samt andra 
marknadssatsningar påverkade resultatet negativt med 9 Mkr. 

Finansnettot uppgick till -64 Mkr (-63). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 72 Mkr (-13). 
Nettoresultatet för perioden uppgick till 32 Mkr (-43) eller 0,40 kronor per aktie (-0,70 kronor per aktie).  

Skattekostnaden uppgick till -40 Mkr och skattesatsen till 56 procent. Skattesatsen påverkades negativt av en 
fortsatt svag utveckling i Tyskland där resultatförbättringar ännu inte uppnåtts i den omfattning som krävs för 
redovisning av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. 

Investeringar och avskrivningar  
Under perioden genomförda investeringar uppgick till 55 Mkr (54). Avskrivningarna uppgick till 89 Mkr (98). 

Förvärv 
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  
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cirka 90 Mkr och har 45 anställda. Köpeskillingen uppgick till 3,8 MAUD och förvärvskostnaderna till 0,5 MAUD. 
Det koncernmässiga övervärdet som uppstod vid förvärvet hade inte slutligen fastställts vid utgivandet av denna 
rapport men beräknas uppgå till drygt 1 MAUD. 

Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 Mkr (401). Utbetalningar avseende 
omstruktureringsåtgärder belastade periodens kassaflöde med 101 Mkr och en ökad rörelsekapitalbindning 
påverkade negativt med 53 Mkr.  

Det operativa kassaflödet efter avdrag för investeringar men före kassaflödespåverkande finansnetto och betald 
skatt uppgick till 73 Mkr (461).  

Likviditet och finansiell ställning  
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 168 Mkr (132). Det egna kapitalet uppgick till  
1 453 Mkr (1 072), vilket gav en soliditet på 35 procent (24). Förbättringen i eget kapital förklaras främst  
av den i december 2009 genomförda nyemissionen vilken tillförde 490 Mkr. Övrigt totalresultat bestående 
 av omräkningsdifferenser, säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa 
komponenter hänförlig inkomstskatt förbättrade det egna kapitalet med 7 Mkr under perioden. 

Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på nettolåneskulden som vid periodens utgång uppgick till  
952 Mkr (1 673). Minskningen jämfört med föregående år är emellertid främst hänförlig till den genomförda 
nyemissionen och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under de senaste tolv månaderna. 
Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital, förbättrades till 0,7 (1,6). Exklusive 
pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 731 Mkr (1 436). 

Koncernens huvudsakliga lånefacilitet per den 30 september 2010 uppgick till 2 032 Mkr och möjliggör att 
finansiering tillhandahålls på oförändrade villkor till och med januari 2013. Koncernens totala kreditram uppgick 
till 2 431 Mkr. 

Medarbetare  
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid periodens utgång till 6 006 personer (5 933 vid årets början). 
Antalet medarbetare i utlandet ökade under årets första nio månader med 130 personer och vid periodens 
utgång uppgick antalet medarbetare i utlandet till 5 621 personer (5 491 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 0,40 kronor (-0,70). Antalet aktieägare uppgick till 11 100  
(11 500).  

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. 

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  
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rörelseförvärv skall redovisas vid förvärvstidpunkten medan efterföljande justeringar av villkorade betalningar 
påverkar resultaträkningen. 

Övriga nya eller reviderade IFRS standarder som har trätt i kraft sedan den 1 januari 2010 har inte påverkat 
redovisat resultat eller ställning.  

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.  

Valberedning 
Vid årsstämman 2010 beslutades att Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre 
största aktieägarna per den 30 september 2010, samt styrelsens ordförande. Den tredje och fjärde största 
ägaren, IF Skadeförsäkrings AB och Enter Fonder, har båda avböjt deltagande. Därmed blir den femte största 
ägaren, Odin Forvaltnings AS, representerad i valberedningen.  

Följande personer bildar valberedning inför årsstämman den 20 april 2011: 

 Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB 

 Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB 

 Nils-Petter Hollekim, Odin Forvaltnings AS 

 Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande  

 

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  

 

Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Granskningsrapporten 
återfinns på sidan 6. 

 
Göteborg den 28 oktober 2010 

 
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 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 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 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

 
Göteborg den 28 oktober 2010 

 
DELOITTE AB 

 
Jan Nilsson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7 

 

 

Sammanfattning per affärsenhet 
 

Orderingång

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Affärsenhet Bank 524 529 1 888 1 745 2 297 2 276

Affärsenhet Detaljhandel 199 177 565 550 728 734

Affärsenhet Områdesskydd 594 608 1 841 1 972 2 625 2 851

Affärsenhet Säker Förvaring 234 247 707 687 923 1 104

Koncernen totalt 1 551 1 561 5 001 4 954 6 573 6 965

Nettoomsättning

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Affärsenhet Bank 561 558 1 702 1 712 2 353 2 208

Affärsenhet Detaljhandel 172 173 512 546 738 779

Affärsenhet Områdesskydd 621 607 1 786 1 978 2 698 2 850

Affärsenhet Säker Förvaring 226 234 667 723 999 1 066

Koncernen totalt 1 580 1 572 4 667 4 959 6 788 6 903

Rörelseresultat

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Affärsenhet Bank 59 42 129 104 135 168

Affärsenhet Detaljhandel -1 -3 -19 -12 -20 6

Affärsenhet Områdesskydd* 22 -12 2 -26 -144 91

Affärsenhet Säker Förvaring 20 7 47 13 2 79

Koncerngemensamma poster -14 -6 -23 -29 -61 -63

Koncernen totalt 86 28 136 50 -88 281

Rörelsemarginal

% 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Affärsenhet Bank 10,5 7,5 7,6 6,1 5,7 7,6

Affärsenhet Detaljhandel -0,6 -1,7 -3,7 -2,2 -2,7 0,8

Affärsenhet Områdesskydd* 3,5 -2,0 0,1 -1,3 -5,3 3,2

Affärsenhet Säker Förvaring 8,8 3,0 7,0 1,8 0,2 7,4

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

            Jan-sept            Helår

          Juli-sept             Jan-sept            Helår

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

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

          Juli-sept

          Juli-sept             Jan-sept            Helår

          Juli-sept             Jan-sept            Helår
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Affärsenhet Bank

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Orderingång 524 529 1 888 1 745 2 297 2 276

Nettoomsättning 561 558 1 702 1 712 2 353 2 208

Rörelseresultat 59 42 129 104 135 168

Rörelsemarginal, % 10,5 7,5 7,6 6,1 5,7 7,6

            Jan-sept           Juli-sept           Helår

  
 
 

 Orderingången för tredje kvartalet ökade organiskt med 3 procent  

 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade organiskt med 5 procent 

 Order på uppgraderad säkerhet till spanska Caja Madrids huvudkontor 

 

Marknadsutveckling 
Affärsenhetens orderingång under tredje kvartalet var i stort oförändrad och uppgick till 524 Mkr (529), organiskt 
ökade den med 3 procent. Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 561 Mkr (558), organiskt ökade den med 
5 procent. Under årets tre första kvartal ökade orderingången organiskt med 14 procent och nettoomsättningen 
med 5 procent.  

Orderingången har i kvartalet utvecklats väl på marknaderna i Asien och Afrika medan den varit stabil på 
huvudmarknaderna i Europa.  

Orderingången på fysiska säkerhetsprodukter och lösningar för effektiv kontanthantering utvecklades väl i 
kvartalet. Försäljningen av elektronisk säkerhet hade en god utveckling i början av året, men utvecklades 
svagare under andra och tredje kvartalet.  

Bland större kontrakt som tecknades under kvartalet återfinns uppgradering av säkerheten vid spanska Caja 
Madrids huvudkontor, leverans och installation av system för serviceboxar från holländska ABN Amro, Ing Bank 
och Rabobank samt en order på bankomatskåp.  

 
Resultat 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades till 59 Mkr (42) och rörelsemarginalen till 10,5 procent (7,5). 
Rörelseresultatet för årets tre första kvartal förbättrades till 129 Mkr (104), och rörelsemarginalen till 7,6  
procent (6,1).  

Det förbättrade resultatet i både kvartalet och perioden kan förklaras av den större order som tecknades  
med en centralbank i regionen Afrika/Mellanöstern under årets första kvartal, goda volymer inom kärnverk-
samheterna fysisk säkerhet och service samt löpande förbättringar i den underliggande affären inom ramen  
för åtgärdsprogrammet Get It Right.  

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

 
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 

37%
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Affärsenhet Detaljhandel

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Orderingång 199 177 565 550 728 734

Nettoomsättning 172 173 512 546 738 779

Rörelseresultat -1 -3 -19 -12 -20 6

Rörelsemarginal, % -0,6 -1,7 -3,7 -2,2 -2,7 0,8

            Jan-sept           Helår           Juli-sept

 
 

 

 

 Orderingången ökade organiskt under tredje kvartalet med 16 procent  

 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade organiskt med 4 procent  

 Nytt ramavtal med Loomis i Storbritannien 

 

Marknadsutveckling 
Affärsenhetens orderingång ökade under tredje kvartalet med 12 procent till 199 Mkr (177), organiskt ökade den 
med 16 procent. Nettoomsättningen var oförändrad, 172 Mkr (173), organiskt ökade den med 4 procent. Under 
perioden januari-september ökade orderingången organiskt med 8 procent medan nettoomsättningen organiskt 
sjönk med 1 procent.  

Orderingången på marknaderna i södra Europa och Storbritannien utvecklades positivt under kvartalet,  
medan övriga marknader utvecklades svagare.  

Den goda utvecklingen av orderingången är främst hänförlig till avrop från ramavtal kring lösningar för effektiv 
kontanthantering som tecknades under kvartalet. I Storbritannien tecknade värde- och penningtransportföretaget 
Loomis ett samarbetsavtal kring betalningsstationer som ingår i ett koncept för effektiv och säker 
kontanthantering.  

Resultat  
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 Mkr (-3), och rörelsemarginalen blev -0,6 procent (-1,7). 
Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -19 Mkr (-12), och rörelsemarginalen till  
-3,7 procent (-2,2). 

Det lägre resultatet för perioden januari-september förklaras bland annat av en svag utveckling inom elektronisk 
säkerhet i Portugal och Italien.  

Årets tre första kvartal har belastats med kostnader av engångskaraktär på -6 Mkr (-2). 

 

 

 

 

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%
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Affärsenhet Områdesskydd

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Orderingång 594 608 1 841 1 972 2 625 2 851

Nettoomsättning 621 607 1 786 1 978 2 698 2 850

Rörelseresultat* 22 -12 2 -26 -144 91

Rörelsemarginal, %* 3,5 -2,0 0,1 -1,3 -5,3 3,2

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

           Juli-sept           Helår            Jan-sept

 

 
 

 Organiskt ökade kvartalets orderingång med 2 procent 

 Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet organiskt med 7 procent 

 Order på installation av tillträdeskontroll till flera tunnelbanelinjer i Kina 

 

 

Marknadsutveckling  
Affärsenhetens orderingång minskade under tredje kvartalet med 2 procent till 594 Mkr (608), organiskt ökade 
den med 2 procent. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 621 Mkr (607), organiskt ökade den med 7 
procent. Under årets första nio månader minskade orderingången organiskt med 2 procent och nettoom-
sättningen med 5 procent.  

Marknadsutvecklingen var svag under årets första kvartal på grund av den stränga vintern i norra Europa och  
låg aktivitet på marknaderna i södra Europa och i Mellanöstern. Under andra kvartalet återhämtades marknaden  
i norra Europa och under tredje kvartalet har orderingången framför allt drivits på från marknaderna i Storbri-
tannien, Frankrike och Kina. Därutöver har marknadsutvecklingen för Inre Områdesskydd, Gunnebo Troax, varit 
god. 

Under kvartalet har det inkommit flera order på automatiserade system för tillträdeskontroll till tunnelbanelinjer i 
Kina. På marknaderna i Mellanöstern har det tecknats flera större order för leverans av yttre områdesskydd och 
högsäkerhetslösningar, i Danmark och Storbritannien har sjukhus tecknat avtal om installation av lösningar för 
yttre områdesskydd och i Spanien har Gunnebo mottagit en order på installation av integrerade säkerhetslös-
ningar till stadshuset i Madrid.  

Resultat  
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 22 Mkr (-12) och rörelsemarginalen förbättrades till 3,5 procent  
(-2,0). Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 2 Mkr (-26), och rörelsemarginalen till 0,1 
procent (-1,3).  

Resultatet för årets tre första kvartal har belastats med kostnader av engångskaraktär på -28 Mkr (-17), 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 områdes-skydd 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 

38%
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Affärsenhet Säker Förvaring

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Orderingång 234 247 707 687 923 1 104

Nettoomsättning 226 234 667 723 999 1 066

Rörelseresultat 20 7 47 13 2 79

Rörelsemarginal, % 8,8 3,0 7,0 1,8 0,2 7,4

           Juli-sept           Helår            Jan-sept

 

 
  

 Orderingången för tredje kvartalet minskade organiskt med 2 procent 

 Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade organiskt med 1 procent 

 Förbättrat resultat och stärkta marginaler 

 

Marknadsutveckling  
Affärsenhetens orderingång minskade under tredje kvartalet med 5 procent till 234 Mkr (247), organiskt minskade 
den med 2 procent. Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 226 Mkr (234), organiskt ökade den med 1 
procent. Under perioden januari-september ökade orderingången organiskt med 8 procent medan 
nettoomsättningen minskade med 3 procent.  

Koncernen ser en fortsatt ökad efterfrågan på huvudmarknaderna i Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. På 
övriga marknader och på marknader där försäljningen primärt sker genom agenter och distributörer har 
utvecklingen varit svagare.  

Under tredje kvartalet har det bland annat tecknats order på modulära valv med en schweizisk klocktillverkare 
samt med logistikföretaget DHL i Storbritannien. 

Resultat  
Tredje kvartalets rörelseresultat förbättrades till 20 Mkr (7) och rörelsemarginalen till 8,8 procent (3,0). 
Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 47 Mkr (13), och rörelsemarginalen förbättrades till 
7,0 procent (1,8).  

Det förbättrade resultatet 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 januari-september har belastats med kostnader av engångskaraktär på -7 Mkr (-8). 

 

 

 

 

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 

14%



 

 
 12 

 

 

 

Koncernen 
 

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Nettoomsättning 1 580 1 572 4 667 4 959 6 788 6 903

Kostnad för sålda varor -1 118 -1 133 -3 339 -3 578 -4 958 -4 957

Bruttoresultat 462 439 1 328 1 381 1 830 1 946

Nedskrivning av goodwill - - - - -106 -

Andra rörelsekostnader, 
netto -376 -411 -1 192 -1 331 -1 812 -1 665

Rörelseresultat 86 28 136 50 -88 281

Finansiella poster, netto -19 -19 -64 -63 -79 -101

Resultat efter 
finansiella poster 67 9 72 -13 -167 180

Skatter -28 -21 -40 -30 -38 -65

Periodens resultat 39 -12 32 -43 -205 115

Varav hänförligt till:

Moderföretagets 
aktieägare 39 -12 32 -43 -205 115

Minoritetsintresse - - - - - -

39 -12 32 -43 -205 115

Resultat per aktie före 
utspädning, kr* 0,50 -0,20 0,40 -0,70 -3,40 1,95

Resultat per aktie efter 
utspädning, kr* 0,50 -0,20 0,40 -0,70 -3,40 1,95

Koncernens resultaträkning i sammandrag
            Juli-sept           Helår

*Uppgifterna avseende 2009 och 2008 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

          Jan-sept
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Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Periodens resultat redovisat i 
resultaträkningen 39 -12 32 -43 -205 115

Periodens övriga totalresultat
Omräkningsdifferenser på 
utländsk verksamhet -111 -128 -59 -148 -82 348

Säkring av nettoinvesteringar* 69 121 57 158 108 -427

Kassaflödessäkringar* 4 20 9 32 29 -32
Summa övrigt totalresultat, netto 
efter skatt -38 13 7 42 55 -111

Periodens totalresultat 1 1 39 -1 -150 4

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 1 1 39 -1 -150 4

Minoritetsintresse - - - - - -

1 1 39 -1 -150 4

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag
           Helår            Juli-sept             Jan-sept

 

 

 

Mkr 2010 2009 2009 2008

Goodwill 994 1 179 1 091 1 240

Övriga immateriella tillgångar 98 107 108 120

Materiella anläggningstillgångar 477 569 547 625

Finansiella tillgångar 268 271 306 346

Varulager 699 768 644 913

Kortfristiga fordringar 1 393 1 457 1 468 1 849

Likvida medel 168 132 172 169

Summa tillgångar 4 097 4 483 4 336 5 262

Eget kapital 1 453 1 072 1 413 1 073

Långfristiga skulder 1 065 1 818 584 2 142

Kortfristiga skulder 1 579 1 593 2 339 2 047

Summa eget kapital och skulder 4 097 4 483 4 336 5 262

Koncernens balansräkning i sammandrag
         31 december           30 september
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Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr 2010 2009 2009 2008

Ingående balans 1 413 1 073 1 073 1 142

Periodens totalresultat 39 -1 -150 4

Aktierelaterad ersättning 0 0 0 0

Nyemission 1 - 490 -

Utdelning - - - -73

Utgående balans 1 453 1 072 1 413 1 073

           Helår                  Jan-sept

 

 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 63 21 62 17 99 208

Förändringar i rörelsekapital 1 121 -53 384 504 8

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 64 142 9 401 603 216

Nettoinvesteringar* -17 -18 -48 -54 -62 -115

Förvärv av dotterbolag -24 - -24 - - -7

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -41 -18 -72 -54 -62 -122

Förändring av räntebärande 
fordringar och skulder 12 -156 67 -379 -1 028 -94

Nyemission - - 1 - 490 -

Utdelning - - - - - -73

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 12 -156 68 -379 -538 -167

Periodens kassaflöde 35 -32 5 -32 3 -73

Likvida medel vid periodens ingång 146 175 172 169 169 218

Kursdifferens i likvida medel -13 -11 -9 -5 0 24

Likvida medel vid periodens utgång 168 132 168 132 172 169

*Inklusive fastighetsförsäljningar

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
          Juli-sept                     Helår            Jan-sept
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Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 64 142 9 401 603 216

Återläggning av betald skatt och 
kassaflödespåverkande finansnetto 25 39 112 114 142 154

Nettoinvesteringar -17 -18 -48 -54 -62 -115

Operativt kassaflöde 72 163 73 461 683 255

Koncernens operativa kassaflödesanalys
        Helår          Juli-sept             Jan-sept

 

 

Avstämning av koncernens resultat efter finansiella poster

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Rörelseresultat Bank 59 42 129 104 135 168

Rörelseresultat Detaljhandel -1 -3 -19 -12 -20 6

Rörelseresultat Områdesskydd* 22 -12 2 -26 -144 91

Rörelseresultat Säker Förvaring 20 7 47 13 2 79

Koncerngemensamma poster -14 -6 -23 -29 -61 -63

Rörelseresultat 86 28 136 50 -88 281

Finansiella poster, netto -19 -19 -64 -63 -79 -101

Resultat efter finansiella poster 67 9 72 -13 -167 180

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

            Jan-sept          Juli-sept         Helår

 

 

Nettoomsättning fördelad per marknad

2010 2009 2010 2009 2009 2008

Frankrike 20% 23% 21% 23% 23% 22%

Tyskland 7% 9% 7% 8% 9% 9%

Storbritannien 7% 6% 7% 6% 6% 8%

Spanien 7% 6% 7% 7% 7% 8%

Sverige 6% 6% 6% 6% 6% 7%

Indien 4% 3% 4% 3% 3% 3%

Danmark 4% 4% 4% 5% 4% 5%

Nederländerna 2% 3% 3% 3% 3% 3%

Belgien 3% 4% 3% 4% 4% 3%

Ungern 4% 2% 3% 3% 3% 4%

Övriga 36% 34% 35% 32% 32% 28%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

          Helår            Juli-sept             Jan-sept
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Moderbolaget 
 

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Nettoomsättning 14 16 46 51 71 59

Administrationskostnader -29 -17 -78 -62 -98 -108

Rörelseresultat -15 -1 -32 -11 -27 -49

Finansiella poster, netto -21 -2 -36 -15 -209 234

Resultat efter finansiella poster -36 -3 -68 -26 -236 185

Skatter - - - - 47 22

Periodens resultat -36 -3 -68 -26 -189 207

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
         Jan-sept             Juli-sept                     Helår

 

 

 

Mkr 2010 2009 2010 2009 2009 2008

Periodens resultat redovisat i 
resultaträkningen -36 -3 -68 -26 -189 207

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - - - -

Periodens totalresultat -36 -3 -68 -26 -189 207

Moderbolagets totalresultat i sammandrag
             Juli-sept          Jan-sept            Helår

 

 

Mkr 2010 2009 2009 2008

Immateriella tillgångar 17 33 20 34

Materiella anläggningstillgångar 1 2 1 2

Finansiella tillgångar 2 101 2 047 2 101 2 047

Kortfristiga fordringar 450 677 915 767

Likvida medel 0 0 0 1

Summa tillgångar 2 569 2 759 3 037 2 851

Eget kapital 1 525 1 132 1 592 1 158

Långfristiga skulder 50 300 300 300

Kortfristiga skulder 994 1 327 1 145 1 393

Summa eget kapital och skulder 2 569 2 759 3 037 2 851

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
            30 september             31 december
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Moderbolagets egna kapital i sammandrag

Mkr 2010 2009 2009 2008

Ingående balans 1 592 1 158 1 158 961

Periodens totalresultat -68 -26 -189 207

Koncernbidrag, netto efter skatt - - 133 63

Nyemission 1 - 490 -

Utdelning - - - -73

Utgående balans 1 525 1 132 1 592 1 158

                   Jan-sept            Helår
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Nyckeltal för koncernen 
 

Nyckeltal, exklusive poster av engångskaraktär

2010 2009 2009 2008

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 12,0 8,5 7,5 10,7

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 6,0 4,0 5,1 6,6

Rörelsemarginal (EBIT), % 4,1 2,0 3,2 4,7

*Under den senaste 12-månadersperioden

          Helår             Januari-sept

 

 

 

Nyckeltal

2010 2009 2009 2008

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 0,4 6,3 -2,5 9,2

Räntabilitet på eget kapital, %* -9,6 3,5 -18,0 10,4

Bruttomarginal, % 28,5 27,8 27,0 28,2

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 226 148 153 411

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 4,8 3,0 2,3 6,0

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 136 50 -88 281

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,9 1,0 -1,3 4,1

Vinstmarginal (EBT), % 1,5 -0,3 -2,5 2,6

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,2 2,2 2,2

Soliditet, % 35 24 33 20

Räntetäckningsgrad, ggr 2,5 0,8 -1,1 2,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 1,6 0,7 1,8

*Under den senaste 12-månadersperioden

          Helår             Januari-sept
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2010 2009 2009 2008

Resultat per aktie före utspädning, kr* 0,40 -0,70 -3,40 1,95

Resultat per aktie efter utspädning, kr* 0,40 -0,70 -3,40 1,95

Eget kapital per aktie, kr* 19,15 18,05 18,65 18,05

Kassaflöde per aktie, kr* 0,10 6,75 10,05 3,65

Antal aktier vid periodens utgång, 
tusental 75 856 45 513 75 856 45 513

Genomsnittligt antal aktier, tusental** 75 856 59 398 59 974 59 398

         Helår

Data per aktie

*Uppgifterna avseende 2009 och 2008 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

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

             Januari-sept

 
 

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

 

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

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

Bruttoresultat 445 489 451 561 459 483 439 449 373 493 462
Nedskrivning av 
goodwill ‐ ‐ ‐ ‐ - - - -106 - - -
Andra rörelsekostnader, 
netto -429 -414 -401 -421 -454 -466 -411 -481 -390 -426 -376

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

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

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

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

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

Nyckeltal

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

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

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

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
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

20102008

Kvartalsdata, Mkr
2009

1) Före och efter utspädning

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

Jan-sept inkl poster av 
engångskaraktär

Poster av 
engångskaraktär

Jan-sept exkl poster av 
engångskaraktär

Mkr 2010 2010 2010

Nettoomsättning 4 667 4 667

Kostnad för sålda varor -3 339 25 -3 314

Bruttoresultat 1 328 25 1 353

Bruttomarginal 28,5% 29,0%

Andra rörelsekostnader, netto -1 192 29 -1 163

Rörelseresultat 136 54 190

Rörelsemarginal 2,9% 4,1%

Not 1 Poster av engångskaraktär per funktion

 

Intäkter och kostnader av engångskaraktär har påverkat koncernens resultat negativt med -54 Mkr (-49).  
Affärsenhet Bank har belastats med -8 Mkr (-13), Detaljhandel med -6 Mkr (-2), Områdesskydd med -28 Mkr  
(-17) och Säker Förvaring med -7 Mkr (-8). Återstående belopp avseende poster av engångskaraktär uppgår  
netto till -5 Mkr (-9) och har inte fördelats på affärsenheterna. 

 

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 
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