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Koncernchefens kommentarer 
 

Fjärde kvartalet 2011 
 

”2011 har varit ett händelserikt år. Vi fortsätter att genomföra den 

fastlagda strategin som bland annat innebär att vi har fortsatt att 

renodla vår affär genom att avyttra stängselverksamheten, 

Perimeter Protection, samt stärkt kärnaffären genom förvärven 

av sydafrikanska Alltech och säljbolaget i Brasilien. Vi har också 

fortsatt att investera i och skapa goda förutsättningar för tillväxt i 

Kina, Indien och Indonesien.  

Målsättningen med vår strategi är att få ett fullt fokus på vår 

kärnaffär, skapa tillväxt och förbättra Koncernens lönsamhet. 

2011 avslutades starkt med ett rörelseresultat exklusive 

jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet på 138 Mkr vilket 

motsvarar en marginal på 9,2 procent. För helåret noterades en 

bruttomarginal på 30,5 procent (29,3), en rörelsemarginal om 6,3 

procent (3,7), ett kraftigt förbättrat nettoresultat om 230 Mkr 

(178) vilket motsvarar en ökning med 29 procent jämfört med 

föregående år. Nettolåneskulden uppgick vid årets utgång till 

299 Mkr (261) och soliditeten var 45 procent (43). Vår starka 

finansiella ställning lämnar utrymme för ytterligare 

tillväxtsatsningar. 

Marknaderna utanför Europa har utvecklats starkt under hela 

året med en tillväxt på 21 procent. I regionen Asia-Pacific var 

tillväxten hela 26 procent.  

Marknaderna i norra Europa har visat på en stabil utveckling 

under året, liksom vissa marknader i södra Europa som 

Frankrike och Italien. Vi ser dock inga signaler på en snabb 

vändning av den negativa marknadsutvecklingen i Spanien, 

vilket är bakgrunden till det kostnadsbesparingsprogram som 

kommunicerades i december.  

Den strategi som mejslades ut under 2010 och implementerades 

under 2011 innebär att vi nu har ett tydligt fokus på vår kärnaffär. 

Under 2012 kommer Gunnebo att fortsätta investera i tillväxt, 

genomföra aktiviteter som stärker bruttomarginalen samt driva 

åtgärder som ska leda till en ökad effektivitet i den Europeiska 

säljverksamheten. Till vår hjälp har vi en stark finansiell ställning, 

en renodlad verksamhet och en organisation som är redo att ta 

till vara på de möjligheter verksamhetsåret 2012 har att erbjuda.” 

 

   

  Orderingången uppgick till 1 223 Mkr (1 206), i konstanta 
valutor ökade den med 3 procent 

  Nettoomsättningen förbättrades till 1 492 Mkr  
(1 441), i konstanta valutor ökade den med 6 procent 

  Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelse-
resultatet till 138 Mkr (142) och rörelsemarginalen  
till 9,2 procent (9,9)  

  Rörelseresultatet stärktes till 166 Mkr (65) och 
rörelsemarginalen till 11,1 procent (4,5)  

  Finansnettot förbättrades till -7 Mkr (-18) 

   Periodens resultat efter skatt förbättrades och uppgick  
till 153 Mkr (146)  

  Resultatet per aktie blev 1,98 kronor (1,93) 

 

Helåret 2011 

  

  Orderingången ökade i konstanta valutor med 2 procent 
och uppgick till 5 091 Mkr (5 271) 

  Nettoomsättningen ökade i konstanta valutor med  
3 procent och uppgick till 5 137 Mkr (5 263)  

   Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelse-
resultatet till 317 Mkr (324) och rörelsemarginalen  
till 6,2 procent (6,1) 

  Rörelseresultatet stärktes till 324 Mkr (197) och rörelse-
marginalen blev 6,3 procent (3,7) 

  Finansnettot förbättrades till -26 Mkr (-75) 

  Periodens resultat efter skatt stärktes och uppgick  
till 230 Mkr (178)  

  Resultatet per aktie blev 3,00 kronor (2,35)  

  Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning 
med 1,00 kr per aktie (0,50) 

 

 
 

 

Sammanfattning

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 1 223 1 206 5 091 5 271

Nettoomsättning 1 492 1 441 5 137 5 263

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 190 82 405 280

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 12,7 5,7 7,9 5,3

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 138 142 317 324

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 9,2 9,9 6,2 6,1

Rörelseresultat (EBIT) 166 65 324 197

Rörelsemarginal (EBIT), % 11,1 4,5 6,3 3,7

Periodens resultat 153 146 230 178

Resultat per aktie, kr
1)

1,98 1,93 3,00 2,35

           Okt-dec           Helår

1) Resultat per aktie före och efter utspädning
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Sammanfattning affärsområden 

 

  

Orderingång

Mkr 2011 2010 2011 2010

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 554 533 2 215 2 477

Affärsområde Entrance Control 175 160 713 654

Affärsområde Secure Storage 191 181 736 748

Affärsområde Global Services 245 264 1 144 1 120

Affärsområde Developing Businesses 58 68 283 272

Totalt 1 223 1 206 5 091 5 271

Nettoomsättning

Mkr 2011 2010 2011 2010

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 690 696 2 276 2 427

Affärsområde Entrance Control 209 183 720 691

Affärsområde Secure Storage 200 198 731 750

Affärsområde Global Services 301 280 1 120 1 120

Affärsområde Developing Businesses 92 84 290 275

Totalt 1 492 1 441 5 137 5 263

Rörelseresultat, exklusive poster av engångskaraktär

Mkr 2011 2010 2011 2010

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 81 85 167 199

Affärsområde Entrance Control 25 17 51 35

Affärsområde Secure Storage 6 15 16 48

Affärsområde Global Services 40 31 138 107

Affärsområde Developing Businesses -9 2 -35 -32

Koncerngemensamma poster -5 -8 -20 -33

Totalt 138 142 317 324

Rörelsemarginal, exklusive poster av engångskaraktär

% 2011 2010 2011 2010

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 11,7 12,2 7,3 8,2

Affärsområde Entrance Control 12,0 9,3 7,1 5,1

Affärsområde Secure Storage 3,0 7,6 2,2 6,4

Affärsområde Global Services 13,3 11,1 12,3 9,6

Affärsområde Developing Businesses -9,8 2,4 -12,1 -11,6

Totalt 9,2 9,9 6,2 6,1

          Okt-dec            Helår

          Okt-dec            Helår

          Okt-dec            Helår

           Helår          Okt-dec
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Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 554 Mkr (533), i konstanta valutor ökade den 

med 5 procent. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 690 Mkr (696), i konstanta 

valutor ökade den med 2 procent. Affärsområdets orderingång för helåret uppgick till 2 215 

Mkr (2 477). I konstanta valutor minskade den med 5 procent, vilket främst förklaras av en 

mycket stor order från en centralbank i regionen Afrika/ Mellanöstern som inkom under 2010. 

Borträknat denna order var orderingången i konstanta valutor oförändrad. Nettoomsättningen 

uppgick till 2 276 Mkr (2 427), i konstanta valutor minskade den med 1 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 147 Mkr (166) och rörelsemarginalen blev 6,5 procent (6,8). 

      

Marknaden för banksäkerhet och kontanthantering 
Affären inom Bank Security & Cash Handling riktar sig till alla aktörer i den globala 

kontanthanteringssektorn  – centralbanker, banker, detaljhandeln och värdetransportföretag. 

Beroende på den nationella centralbankens agenda ser processen för hanteringen av 

kontanter olika ut på olika marknader. Med Gunnebos starka portfölj, vilken även inkluderar 

ett brett utbud av service-tjänster, kan erbjudandet anpassas utefter förutsättningarna på den 

enskilda marknaden.   

Trenden där detaljhandlare och värdetransportföretag (CIT) fortsätter att investera i allt mer 

sofistikerad utrustning för hanteringen av kontanter fortsätter. Samtidigt fortsätter antalet 

bankkontor att öka i Asien. Gunnebo har också noterat ett ökat intresse för flera av 

Koncernens nyckelerbjudanden inom kontanthantering och elektronisk säkerhet (lås, 

larmpaneler och internvideoövervakning/CCTV) från stora, internationella kunder.  

Globalt sett fortsätter affärsområdets marknader att utvecklas positivt. Gunnebo har starka 

marknadspositioner på några av världens snabbast växande marknader inom banksäkerhet 

och kontanthantering som Indien, Indonesien och Sydafrika. Förvärvet i Brasilien som 

genomfördes under fjärde kvartalet ger affärsområdet en stark bas att utveckla affären på 

den snabbt växande brasilianska marknaden från. 

Då en stor del av affärsområdets affärer är projektbaserade varierar orderingången mellan 

kvartalen. 

Marknadsutveckling helåret 2011 
Den indiska bankmarknaden har fortsatt att utvecklas mycket starkt under året, så även 

vissa marknader i Mellanöstern och Kanada. 

I södra Europa har marknaderna i Frankrike, Italien och Schweiz visat en stabil utveckling 

medan det inte finns några tecken på en snabb återhämtning i Spanien.  

I norra Europa har orderingången utvecklats väl i Tyskland och Nederländerna, speciellt 

inom segmentet kontanthantering. Den tyska verksamheten har gjort en turn-around under 

2011 och bidrar för första gången på många år positivt till Koncernens resultat.  

Resultatanalys 
Marknaderna i Asien och vissa marknader i Mellanöstern har haft en god tillväxt under året, 

vilket delvis har kompenserat för den svagare resultatutvecklingen i Europa. En bra 

avslutning av året på flertalet marknader gör att resultatet är i nivå med föregående år. 

 VIKTIGA HÄNDELSER I KVARTALET 

   Stor order på deponeringsboxar från 
holländska ABN AMRO  

   Försäljningen av elektronisk säkerhet 
fortsätter att utvecklas väl i Frankrike – 
stora order på passerkort från Paris 
Airport  

   Gunnebos elektroniska lås GSL 1000 
har nått framgångar med tjeckiska 
Komerci Bank (Société Generale 
Group)  

   Fortsatt stark orderingång från Indiens 
två största guld-låneföretag (skåp och 
valvdörrar) 

   Integrationen av Gunnebo Brasilien ger 
en stark position på den brasilianska 
marknaden 
 

 

AFFÄRSOMRÅDET I KORTHET 

 

Affärsidé 

Skyddar tillgångar och effektiviserar 

hanteringen av kontanter 

Huvudkunder 

Banker, centralbanker, värdetransportörer 

och detaljhandlare 

Marknadserbjudande 

Självbetjäningsmaskiner för lobby, 

certifierade bankvalv och kassaskåp, 

bankfacksautomater, passage- och 

entrékontroll, kontanthanterings-lösningar 

för kassa och kassakontor, 

högsäkerhetslås samt övervaknings- och 

larmsystem. 

Affärsområde Bank Security & Cash Handling

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 554 533 2 215 2 477

Nettoomsättning 690 696 2 276 2 427

Rörelseresultat 64 70 147 166

Rörelsemarginal, % 9,3 10,1 6,5 6,8

Poster av engångskaraktär -17 -15 -20 -33

          Helår             Okt-dec

Andel av Koncernens 

försäljning: 44% 
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Orderingången ökade under fjärde kvartalet till 175 Mkr (160), i konstanta valutor var 

ökningen 11 procent. Nettoomsättningen för samma period ökade till 209 Mkr (183), i 

konstanta valutor ökade den med 17 procent. För helåret ökade orderingången i konstanta 

valutor med 15 procent till 713 Mkr (654). Nettoomsättningen för samma period ökade i 

konstanta valutor med 10 procent och blev 720 Mkr (691). Rörelseresultatet förbättrades till 

36 Mkr (-1) och rörelsemarginalen stärktes till 5,0 procent (-0,1). 

 

 

Marknaden för tillträdeskontroll 
Marknaden för tillträdeskontroll är en global tillväxtmarknad vars utveckling drivs 

på av flera faktorer. En stark drivkraft är investeringar i infrastruktur som 

flygplatser, tunnelbanesystem och utbyggd tågtrafik, vilken drivs på av ökade krav 

på rörlighet i städer och mellan landsgränser. Den ökning av inrikespolitiska 

oroligheter som skett på flera håll i världen under året leder till en ökad efterfrågan 

av fysisk säkerhet och lösningar för tillträdeskontroll till byggnader samt ett ökat 

behov av att skydda strategiskt viktiga anläggningar. 

Företag som hyr stora kontorslokaler ställer även allt högre krav på säkerheten 

runt och inuti byggnaden, speciellt på lösningar som förhindrar obehörigt tillträde 

samt gör det möjligt att spåra och spela in händelser. 

Marknadsutveckling helåret 2011 
Orderingången har utvecklats väl under året. Generellt utvecklades marknader 

utanför Europa starkt under perioden, speciellt marknaderna i Sydostasien, 

Nordamerika, Australien och Sydafrika.  

I Europa har marknaderna i Italien och Frankrike utvecklats stabilt under hela året, 

medan de flesta andra marknader har utvecklats svagare.  

Resultatanalys 
Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av en ökad omsättning samt 

åtgärder inom ramen för Get It Right programmet som bidragit till bibehållna 

bruttomarginaler och lägre kostnader (vilket även inkluderar nedläggningen av 

fabriken i Bedford under 2010). Förvärvet av Alltech har bidragit positivt till årets 

resultat. 

 

 KVARTALET I KORTHET 

  Utbyggnaden av Neapels tunnelbana 
kommer att utrustas med 
passagekontroll från Gunnebo  

   Portugals centralbank, Banco do 
Portugal, har förstärkt säkerheten 
med explosionssäkra dörrar, DarTek  

   Barcelona Metro renoverar fyra 
stationer och beställer tillträdes-
kontroll från Gunnebo 

   Publikflödet till och från den 
fotbollsstadion som byggs i Frankrike 
inför EM 2016 kommer att 
kontrolleras avTripod turnstiles  

   EU-kommissionens högkvarter i 
Bryssel kommer att utrustas med 
SpeedStiles 

  Gunnebo levererar SpeedStiles till 
den prestigefulla byggnaden Shard i 
London (UK)  

 

AFFÄRSOMRÅDET I KORTHET 

Affärsidé 

Att förhindra obehörigt tillträde 

Huvudkunder 

Kollektivtrafik såsom tåg och bussnät-

verk, flygplatser, fritidsanläggningar, 

kraftverk, teleförsörjning, kontors-

byggnader samt andra installationer och 

byggnader i behov av hög säkerhet. 

Marknadserbjudande 

Produktlösningar: Ett brett utbud av 

entrégrindar, säkerhetsslussar, säker-

hetsdörrar, bomb- och skottsäkra dörrar, 

fönster, avdelare och transferlösningar 

Konceptlösningar för tillträdeskontroll till 

kontorsbyggnader, kollektivtrafik som 

tunnelbana, snabbtåg, flygplatser och 

bussnätverk 

Affärsområde Entrance Control

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 175 160 713 654

Nettoomsättning 209 183 720 691

Rörelseresultat 10 -1 36 -1

Rörelsemarginal, % 4,8 -0,5 5,0 -0,1

Poster av engångskaraktär -15 -18 -15 -36

          Helår             Okt-dec

Andel av Koncernens  

försäljning: 14% 
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Orderingången för fjärde kvartalet ökade till 191 Mkr (181), i konstanta valutor var ökningen 

8 procent. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 200 Mkr (198), i konstanta 

valutor ökade den med 3 procent. Orderingången för helåret uppgick till 736 Mkr (748), i 

konstanta valutor ökade den med 4 procent. Nettoomsättningen för samma period uppgick 

till 731 Mkr (750), i konstanta valutor ökade den med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick 

till 15 Mkr (38) och rörelsemarginalen till 2,1 procent (5,1). 

 

 

Marknaden för säker förvaring 
Affären inom Secure Storage drivs till stor del av ett ökat medvetande kring vikten 

av att skydda värdesaker mot brand och stöld. På många tillväxtmarknader finns 

det dessutom en växande medelklass vilket medför fler personer med ägodelar i 

behov av säker förvaring. Detta innebär att den största ökningen av efterfrågan 

finns på marknader i Asien, Mellanöstern och Afrika. 

Marknadsutveckling helåret 2011 
Affärsområdets försäljning utvecklades väl under fjärde kvartalet, speciellt god 

utveckling noteras i Frankrike och Australien. Försäljningen av säkerhetsskåp till 

tillverkare av bankautomation har utvecklats väl under hela perioden och Gunnebo 

förutser en trend med fortsatt ökade volymer. 

Resultatanalys 
Marknaderna i Asien och Australien har haft en stabil resultatutveckling, medan 

utvecklingen i norra Europa har varit svagare på grund av en lägre efterfrågan. En 

ogynnsam produktmix har haft en negativ inverkan på lönsamheten under året. 

 VIKTIGA HÄNDELSER I KVARTALET 

  

  Fortsatt god utveckling av 
orderingången från OEM-affären 

  God utveckling på marknader som 
Frankrike, Indonesien och 
Australien 

 

AFFÄRSOMRÅDET I KORTHET 

 

Affärsidé 

Att skydda värdeföremål från brand och 

inbrott 

Huvudkunder 

Slutkunder utgörs av allt från kasinon, 

stora välkända juvelerare, modehus, 

kontor, läkemedelsproducenter och 

myndigheter till enmansföretag, 

universitet och sjukhus. Direktkunderna 

utgörs primärt av ett mycket stort 

nätverk av återförsäljare. 

Marknadserbjudande 

Säkerhetsskåp och kabinetter, brand-

skyddande säkerhetsskåp, inbrotts-

skyddande säkerhetsskåp samt OEM-

produktion av säkerhetsskåp till 

bankomater. 

Affärsområde Secure Storage

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 191 181 736 748

Nettoomsättning 200 198 731 750

Rörelseresultat 5 9 15 38

Rörelsemarginal, % 2,5 4,5 2,1 5,1

Poster av engångskaraktär -1 -6 -1 -10

          Helår             Okt-dec

Andel av Koncernens  

försäljning: 14% 
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Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 245 Mkr (264), i konstanta valutor 

minskade den med 6 procent. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 

301 Mkr (280), i konstanta valutor ökade den med 9 procent. Orderingången för 

helåret blev 1 144 Mkr (1 120), i konstanta valutor ökade den med 8 procent. 

Nettoomsättningen för samma period uppgick till 1 120 Mkr (1 120), i konstanta 

valutor ökade den med 6 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 121 Mkr (91) 

och rörelsemarginalen stärktes till 10,8 procent (8,1). 

 

 

Servicemarknaden 
Det finns en tydlig trend på marknaden för säkerhetsrelaterade tjänster där 

kunderna visar ett ökat intresse för att få alla underhålls- och säkerhetstjänster 

samlade i ett kontrakt med ett enda gränssnitt. Denna utveckling förändrar 

marknadsvillkoren och skapar nya möjligheter inom servicebranschen. Samtidigt 

leder det till en ökad konkurrens. Det är dock bara en del av marknaden för 

säkerhetstjänster som är leverantörsoberoende. På marknaden för kontant-

hantering finns det till exempel fortfarande en stark koppling mellan leverantören 

av säkerhetslösningar och valet av samarbetspartner för andra tillhörande tjänster. 

Marknadsutveckling helåret 2011 
Trenden med växande behov av säkerhetsrelaterade tjänster i detaljhandeln har 

fortsatt att utvecklas positivt även under fjärde kvartalet 2011. Gunnebo ser också 

ett ökat behov av tjänster kring uppgradering av mjukvara och hårdvara då flera 

kunder vill förlänga livscykeln på sina säkerhetslösningar längre för att minska 

behovet att nyinvesteringar.  

Affärsområdet har haft en god utveckling av orderingången under hela perioden 

tack vare en bra volym på förnyade och nytecknande av servicekontrakt. Den 

största tillväxten noteras från marknaderna i Kanada, Storbritannien och 

Australien.  

En del av affärsområdets affärer utgörs av kontrakt som förnyas på årsbasis vilket 

medför att orderingången varierar mellan kvartalen. 

Resultatanalys 
Affärsområdet fortsätter att visa en god lönsamhetsutveckling.  

 VIKTIGA HÄNDELSER I KVARTALET 

   

  Större order tecknad med bank i 
Storbritannien om reaktiv 
underhållsservice till 1 600 kontor 

   Viktiga servicekontrakt har förnyats 
med bank- och logistikkunder i 
Frankrike och Italien  
 

 

AFFÄRSOMRÅDET I KORTHET 

 

Affärsidé 

Att tillhandahålla ett brett utbud av 

säkerhetsrelaterade tjänster - främst till 

Koncernens kunder - kompletterat med 

fristående säkerhetstjänster 

Huvudkunder 

Gunnebos serviceerbjudande vänder sig 

främst till kunder inom affärsområdena Bank 

Security & Cash Handling  

Marknadserbjudande 

Inom Global Services tillhandahåller 

Gunnebo ett komplett erbjudande som 

hjälper kunden att få bästa möjliga utväxling 

av investeringen i produkter och lösningar 

under hela livscykeln. Gunnebo kan erbjuda 

allt ifrån installation och utbildning till 

proaktiva underhållskontrakt med 

övervakning, support samt 

reservdelshantering. Genom Gunnebos 

uppgraderings-tjänster kan livslängden hos 

en kundlösning förlängas. 

       

Affärsområde Global Services

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 245 264 1 144 1 120

Nettoomsättning 301 280 1 120 1 120

Rörelseresultat 23 20 121 91

Rörelsemarginal, % 7,6 7,1 10,8 8,1

Poster av engångskaraktär -17 -11 -17 -16

             Okt-dec           Helår

Andel av Koncernens  

försäljning: 22% 
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Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 58 Mkr (68), i konstanta valutor minskade den med 13 procent. 

Nettoomsättningen för samma period ökade till 92 Mkr (84), i konstanta valutor ökade den med 12 procent. 

Orderingången för helåret ökade i konstanta valutor med 9 procent och blev 283 Mkr (272). Nettoomsättningen 

för samma period uppgick till 290 Mkr (275), i konstanta valutor ökade den med 11 procent. Rörelseresultatet 

uppgick till -35 Mkr (-37) och rörelsemarginalen till -12,1 procent (-13,5). 

  

SafePay 
Såväl orderingången som nettoomsättningen har 

utvecklats starkt under året. Detta är en 

konsekvens av det växande intresset kring  

sluten kontanthantering som finns på 

detaljhandelsmarknaden. Under året har 

systemets kvalitet förbättrats avsevärt.  

Den stora order som inkom i början av året till 

italienska Leroy Merlin har framgångsrikt 

levererats enligt plan. Exempel på andra 

detaljhandelskedjor som varit viktiga kunder 

under året är Lidl i Sverige, svenska Apoteket 

samt Coop och Statoil i Danmark. 

  

 

Gateway 
Rörelseresultatet påverkades negativt av en 

svag utveckling i södra Europa i slutet av året. 

För helåret är resultatet i nivå med föregående 

år.  

  

 

 

Developing Businesses

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 58 68 283 272

Nettoomsättning 92 84 290 275

Rörelseresultat -9 -3 -35 -37

Rörelsemarginal, % -9,8 -3,6 -12,1 -13,5

Poster av engångskaraktär - -5 - -5

             Okt-dec            Helår

SAFEPAY

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 28 37 174 162

Nettoomsättning 62 51 180 160

Rörelseresultat -5 -12 -36 -39

Rörelsemarginal, % -8,1 -23,5 -20,0 -24,4

      Okt-dec      Helår

GATEWAY

Mkr 2011 2010 2011 2010

Orderingång 30 31 109 110

Nettoomsättning 30 33 110 115

Rörelseresultat -4 9 1 2

Rörelsemarginal, % -13,3 27,3 0,9 1,7

      Okt-dec      Helår

Andel av Koncernens  

försäljning: 6% 



 

 

9 

 

OKTOBER-DECEMBER 2011 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång ökade med 1 procent under det fjärde kvartalet 2011 och uppgick till 1 223 

Mkr (1 206). Justerat för förändrade valutakurser ökade orderingången med 3 procent. En svag 

utveckling på vissa marknader i södra Europa kompenserades av fortsatta framgångar i Asien där 

orderingången förbättrades med 10 procent. 

Nettoomsättningen steg med 4 procent till 1 492 Mkr (1 441). I konstanta valutor ökade netto-

omsättningen med 6 procent. Omsättningsökningen är främst hänförlig till framgångar i Asien, 

Tyskland och England samt till de förvärvade enheterna i Brasilien och Sydafrika. I Spanien och  

på vissa andra marknader i södra Europa var efterfrågeutvecklingen däremot fortsatt svag. 

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 166 Mkr (65) och rörelsemarginalen till 11,1 procent (4,5). Valuta-

effekter påverkade resultatet negativt med -13 Mkr jämfört med föregående år.  

Poster av engångskaraktär uppgick till 28 Mkr och bestod av en positiv resultateffekt om 86 Mkr 

hänförlig till omvärdering av den tidigare ägda andelen i det brasilianska säljbolaget samt om-

struktureringskostnader om -58 Mkr. Justerat för sådana engångsposter uppgick rörelseresultatet 

till 138 Mkr (142), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2 procent (9,9). Utöver kostnader av 

engångskaraktär har kvartalsresultatet belastats med kostnader relaterade till marknadssatsningar 

med 7 Mkr (2).  

HELÅRET 2011 

Orderingång och nettoomsättning 
Orderingången uppgick till 5 091 Mkr (5 271). Justerat för förändrade valutakurser ökade order-

ingången med 2 procent. Förbättringen av orderingången i konstanta valutor var främst hänförlig  

till Asien, Tyskland samt Kanada, medan utvecklingen var svagare i södra Europa.  

Koncernens nettoomsättning minskade till 5 137 Mkr (5 263). En starkare svensk krona jämfört med 

föregående år påverkade omsättningen negativt med 5 procent. Justerat för valutakursförändringar 

förbättrades nettoomsättningen med 3 procent. Framförallt var det en ökad efterfrågan i Asien, 

Afrika, Tyskland och Kanada som påverkade nettoomsättningen positivt, medan utvecklingen i 

södra Europa, främst Spanien, var svagare. 

Resultat  
Rörelseresultatet ökade till 324 Mkr (197) och rörelsemarginalen till 6,3 procent (3,7). Valutaeffekter 

påverkade resultatet negativt med 34 Mkr jämfört med föregående år.  

Justerat för poster av engångskaraktär om 7 Mkr (-127) uppgick rörelseresultatet till 317 Mkr (324) 

och rörelsemarginalen till 6,2 procent (6,1). 

I samband med förvärv av ytterligare andelar i Gunnebos brasilianska säljbolag erhölls det 

bestämmande inflytandet varvid den tidigare ägda andelen omvärderades till verkligt värde. 

Omvärderingen resulterade i en positiv resultateffekt om 86 Mkr, vilken redovisas inom 

rörelseresultatet. 

Kostnader för omstrukturering samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet 

med totalt -79 Mkr (-127). Merparten av dessa kostnader är hänförliga till personalneddragningar i 

koncernens spanska verksamhet samt strukturella åtgärder inom affärsområdet Bank Security & 

Cash Handling. Åtgärderna ingår i det besparingsprogram som sjösattes under 2009 i syfte att 

reducera koncernens fasta kostnader och i jämförelse med föregående år bedöms besparings-

programmet ha minskat de fasta kostnaderna med omkring 61 Mkr.  
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Under innevarande år har ytterligare satsningar gjorts på att expandera verksamheten, främst på 

marknadssidan. Kostnaden för sådana tillväxtbefrämjande åtgärder belastade periodens resultat 

med sammanlagt 50 Mkr (11). 

Finansnettot förbättrades till -26 Mkr (-75) på grund av en lägre genomsnittlig upplåningsränta samt 

lägre upplåning. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 298 Mkr (122). Netto-

resultatet för perioden uppgick till 230 Mkr (178) och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare blev 3,00 kronor per aktie (2,35 kronor per aktie). 

Skattekostnaden uppgick till -52 Mkr (-41) och skattesatsen till 18 procent (33). Skattesatsen har 

påverkats positivt av ej skattepliktiga intäkter av engångskaraktär och av att koncernens resultat 

haft en mer gynnsam sammansättning med förbättrade resultat i länder där koncernen ännu inte är 

i skatteposition. 

Avyttring av Perimeter Protection 
I september 2011 avyttrades verksamheten Perimeter Protection till det svenska riskkapitalbolaget 

Procuritas Capital Investors. Köpeskillingen på skuldfri basis efter avdrag för transaktionskostnader 

uppgick till 268 Mkr och det koncernmässiga realisationsresultatet uppgick till -1 Mkr. Därutöver har 

resultatet gottgjorts med 3 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 avyttrad verksamhet. 

Förvärv av Alltech 
Gunnebo förvärvade den 31 augusti 2011 Alltech (Pty) Ltd, ett marknadsledande företag i Sydafrika 

inom tillträdeskontroll. Den övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 40 Mkr och har 28 

anställda. Köpeskillingen uppgick till 42 Mkr. Det koncernmässiga övervärde som uppstod vid 

förvärvet uppgick till 42 Mkr.  

Förvärv av ytterligare andelar i Gunnebos brasilianska säljbolag 
I början av november förvärvades ytterligare 30 procent av såväl kapitalet som rösterna i Gunnebos 

brasilianska intressebolag. Bolaget är en ledande leverantör av säkerhetslösningar till detaljhandeln 

i Brasilien och omsätter cirka 130 Mkr och har 90 anställda. Förvärvet är ett viktigt steg i Gunnebos 

fortsatta expansion på den sydamerikanska marknaden. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr och har 

erlagts kontant. Förvärvskostnaderna uppgick till 1,9 Mkr. 

I samband med att ägandet i det brasilianska intressebolaget ökade erhöll Gunnebo det be-

stämmande inflytandet över bolaget som därefter redovisas som dotterföretag. Härvid har den 

tidigare ägda andelen omvärderats till verkligt värde, vilket resulterat i att en positiv resultateffekt 

om 86 Mkr redovisas inom rörelseresultatet. 

Det koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet och omvärderingen av den tidigare ägda 

andelen uppgick till 150 Mkr. Efter förvärvet har bolaget omsatt 47 Mkr med ett rörelseresultat om 

15 Mkr. 

Investeringar och avskrivningar 
Under perioden genomförda investeringar i immateriella tillgångar och materiella anläggnings-

tillgångar uppgick till 90 Mkr (88). Investeringar avseende kvarvarande verksamheter uppgick till 85 

Mkr (71). Avskrivningarna i koncernen samt i kvarvarande verksamheter uppgick till 90 Mkr (113) 

respektive 81 Mkr (82). 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 Mkr (145). Utbetalningar avseende 

omstruktureringsåtgärder belastade årets kassaflöde med 54 Mkr och en ökad rörelsekapital-

bindning påverkade negativt med 169 Mkr.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar förbättrades till 234 Mkr  

(177). Det operativa kassaflödet efter avdrag för investeringar men före kassaflödespåverkande 

finansnetto och betald skatt uppgick till 71 Mkr (214).  
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Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 239 Mkr (189). Det egna kapitalet 

uppgick till 1 776 Mkr (1 606), vilket gav en soliditet på 45 procent (43). 

Förbättringen i eget kapital förklaras främst av årets resultat som tillförde 230 Mkr. Utdelning till 

aktieägarna belastade eget kapital med -38 Mkr. Övrigt totalresultat bestående av omräknings-

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

komponenter hänförlig inkomstskatt försämrade det egna kapitalet med -34 Mkr under perioden. 

Nettolåneskulden ökade till 498 Mkr (460) främst på grund av förvärv, utdelning till aktieägarna 

samt en högre rörelsekapitalbindning. Avyttringen av Perimeter Protection hade emellertid en 

motverkande effekt. Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital, 

var identisk med föregående år och uppgick till 0,3 (0,3). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick 

nettolåneskulden till 299 Mkr (261).  

Under tredje kvartalet träffade Gunnebo överenskommelse om förnyade kreditramar om 140 

miljoner Euro, vilket möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med 

juni 2014. Den nya lånefaciliteten ersätter Gunnebos tidigare lånefacilitet i form av en syndikerad 

kreditram samt bilaterala lån. 

Medarbetare  
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 499 personer (5 251 vid årets början). 

Antalet medarbetare i utlandet vid periodens utgång uppgick till 5 298 personer (5 055 vid årets 

början). Ökningen av antalet anställda beror främst på de genomförda förvärven i Brasilien och 

Sydafrika samt tillväxtsatsningar i Indien. 

Aktiedata  
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,00 kronor (2,35) och för kvarvarande verksam-

heter till 3,20 kronor (1,07). Antalet aktieägare uppgick till 10 200 (10 600).  

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

inte ägt rum under året, förutom den till aktieägarna lämnade utdelningen. 

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

Redovisningsprinciper  
Gunnebo följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Delårs-

rapporten 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 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med undantag för de upp-

skattningar som krävs för beräkning av inkurans i varulager. Under innevarande år har koncernen 

initierat ett program för öka kapitalomsättningshastigheten i varulagret och som en följd av pro-

grammet har aktiviteter genomförts i syfte att försälja samt utrangera nedskrivna artiklar. Som en 

konsekvens av detta program har vissa antaganden som ligger till grund för beräkning av reserv för 

inkurans i varulager justerats vilket resulterat i att ett belopp om 25 Mkr under året återförts mot 

posten kostnad för sålda varor i resultaträkningen. 

Redovisning av avyttrad verksamhet 
Avyttringen av Perimeter Protection i september 2011 och avyttringen av Gunnebo Troax i 

december 2010 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 avyttrade verksamheter separerat inom posten ”Periodens resultat från 

avyttrad verksamhet”. Det innebär att intäkter och kostnader för Perimeter Protection och Gunnebo 

Troax har exkluderats från andra resultatposter för samtliga redovisade perioder. 

 



 

 

12 

I koncernens kassaflödesanalys, vilken redovisas i sammandrag, har de avyttrade verksamheterna 

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 verksamhets-

relaterade risker i form av råvarurisker, produktrisker, försäkringsrisker och legala risker. Till detta 

kommer bland annat finansiella risker som finansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valuta-

risker samt kredit- och motpartsrisker. Koncernens riskhantering beskrivs utförligt i Gunnebos års-

redovisning för 2010 på sidorna 92-95 och i not 3. Gunnebos uppfattning är att denna riskbeskriv-

ning fortfarande är korrekt. 

Årsstämma 
Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 på Lisebergsteatern, Örgrytevägen 5, 

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 2012 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 1,00 kronor per aktie (0,50 kronor per 

aktie) för verksamhetsåret 2011. 

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 2012 

Per Borgvall 

Verkställande direktör 

 

 

 

mailto:info@gunnebo.com
http://www.gunnebo.com/
http://www.gunnebo.com/
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Koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 1 492 1 441 5 137 5 263

Kostnad för sålda varor -1 026 -1 029 -3 572 -3 723

Bruttoresultat 466 412 1 565 1 540

Andra rörelsekostnader, netto -300 -347 -1 241 -1 343

Rörelseresultat 166 65 324 197

Finansiella poster, netto -7 -18 -26 -75

Resultat efter finansiella poster 159 47 298 122

Skatter -3 -2 -52 -41

Periodens resultat från kvarvarande 

verksamhet 156 45 246 81

Periodens resultat från avyttrad 

verksamhet -3 101 -16 97

Periodens resultat 153 146 230 178

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 151 146 228 178

Innehav utan bestämmande inflytande 2 - 2 -

153 146 230 178

Resultat per aktie före utspädning, kr 1,98 1,93 3,00 2,35

Varav kvarvarande verksamhet 2,01 0,59 3,20 1,07

Varav avyttrad verksamhet -0,03 1,34 -0,20 1,28

Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,98 1,93 3,00 2,35

Varav kvarvarande verksamhet 2,01 0,59 3,20 1,07

Varav avyttrad verksamhet -0,03 1,34 -0,20 1,28

Koncernens resultaträkning i sammandrag

         Okt-dec           Helår
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Mkr 2011 2010 2011 2010

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen 153 146 230 178

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser på 

utländsk verksamhet -73 89 2 30

Återföring av ackumulerade 

valutakursdifferenser från avyttrad 

verksamhet - 6 -3 6

Säkring av nettoinvesteringar* 53 -82 -33 -25

Kassaflödessäkringar* 2 -6 0 3

Summa övrigt totalresultat, netto 

efter skatt -18 7 -34 14

Periodens totalresultat 135 153 196 192

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 133 153 194 192

Innehav utan bestämmande 

inflytande 2 - 2 -

135 153 196 192

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag

           Helår         Okt-dec

Mkr 2011 2010

Goodwill 1 104 952

Övriga immateriella tillgångar 111 96

Materiella anläggningstillgångar 316 367

Finansiella tillgångar 392 335

Varulager 564 543

Kortfristiga fordringar 1 239 1 253

Likvida medel 239 189

Summa tillgångar 3 965 3 735

Eget kapital 1 776 1 606

Långfristiga skulder 800 639

Kortfristiga skulder 1 389 1 490

Summa eget kapital och skulder 3 965 3 735

Koncernens balansräkning i sammandrag

           31 december
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Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr 2011 2010

Ingående balans 1 606 1 413

Periodens totalresultat 196 192

Aktierelaterad ersättning 0 0

Nyemission 1 1

Transaktioner med innehavare utan 

bestämmande inflytande 11 -

Utdelning -38 -

Utgående balans 1 776 1 606

           Helår

Mkr 2011 2010 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 132 115 234 177

Förändringar i rörelsekapital 14 21 -169 -32

Kassaflöde från den löpande verksamheten 146 136 65 145

Nettoinvesteringar* -25 -30 -88 -78

Förvärv av övriga aktier och andelar - - -5 -

Förvärv av verksamhet -58 -1 -100 -25

Avyttring av verksamhet - 297 172 297

Kassaflöde från investeringsverksamheten -83 266 -21 194

Förändring av räntebärande fordringar och 

skulder -32 -385 58 -318

Nyemission - - 1 1

Utdelning - - -38 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 -385 21 -317

Periodens kassaflöde 31 17 65 22

Likvida medel vid periodens ingång 214 168 189 172

Kursdifferens i likvida medel -6 4 -15 -5

Likvida medel vid periodens utgång 239 189 239 189

*Inklusive fastighetsförsäljningar

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

          Okt-dec                      Helår
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Mkr 2011 2010 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten 146 136 65 145

Återläggning av betald skatt och 

kassaflödespåverkande finansnetto 16 35 94 147

Nettoinvesteringar -25 -30 -88 -78

Operativt kassaflöde 137 141 71 214

Koncernens operativa kassaflödesanalys

            Helår          Okt-dec

Avstämning av resultat efter finansiella poster

Mkr 2011 2010 2011 2010

Rörelseresultat Bank Security & Cash Handling 64 70 147 166

Rörelseresultat Entrance Control 10 -1 36 -1

Rörelseresultat Secure Storage 5 9 15 38

Rörelseresultat Global Services 23 20 121 91

Rörelseresultat Developing Businesses -9 -3 -35 -37

Koncerngemensamma poster 73 -30 40 -60

Rörelseresultat 166 65 324 197

Finansiella poster, netto -7 -18 -26 -75

Resultat efter finansiella poster 159 47 298 122

          Okt-dec             Helår

Nettoomsättning fördelad per marknad

2011 2010 2011 2010

Frankrike 22% 24% 23% 23%

Storbritannien 5% 5% 6% 6%

Spanien 5% 7% 6% 7%

Tyskland 7% 5% 5% 4%

Indien 5% 5% 5% 5%

Ungern 4% 3% 5% 4%

Italien 4% 5% 4% 4%

Kanada 4% 4% 4% 4%

Sverige 4% 5% 4% 4%

Indonesien 4% 3% 3% 3%

Övriga 36% 34% 35% 36%

Totalt 100% 100% 100% 100%

          Helår          Okt-dec
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Moderbolaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 103 41 142 87

Administrationskostnader -30 -39 -123 -117

Rörelseresultat 73 2 19 -30

Finansiella poster, netto 66 -1 78 -37

Resultat efter finansiella poster 139 1 97 -67

Skatter - - - -

Periodens resultat 139 1 97 -67

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag*

         Okt-dec                     Helår

*Moderbolaget rapporterar koncernbidrag och tillhörande skatter i resultaträkningen fr o m 

det f järde kvartalet 2011. Resultaträkningen för 2010 har omräknats i enlighet med den nya 

principen.

Mkr 2011 2010 2011 2010

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen 139 1 97 -67

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - -

Periodens totalresultat 139 1 97 -67

Moderbolagets totalresultat i sammandrag

         Okt-dec            Helår
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Mkr 2011 2010

Immateriella tillgångar 12 16

Materiella anläggningstillgångar 4 1

Finansiella tillgångar 1 870 1 867

Kortfristiga fordringar 689 685

Likvida medel 0 0

Summa tillgångar 2 575 2 569

Eget kapital 1 586 1 526

Kortfristiga skulder 989 1 043

Summa eget kapital och skulder 2 575 2 569

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

            31 december

Mkr 2011 2010

Ingående balans 1 526 1 592

Periodens totalresultat 97 -67

Nyemission 1 1

Utdelning -38 -

Utgående balans 1 586 1 526

Förändring i moderbolagets egna kapital i sammandrag

           Helår
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Nyckeltal för koncernen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2010

Bruttomarginal, % 30,5 29,3

Rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), Mkr 405 280

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), exkl poster av engångskaraktär % 7,7 7,7

Rörelsemarginal före

avskrivningar (EBITDA), % 7,9 5,3

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 324 197

Rörelsemarginal (EBIT), exkl poster av engångskaraktär % 6,2 6,1

Rörelsemarginal (EBIT), % 6,3 3,7

Vinstmarginal (EBT), % 5,8 2,3

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
1) 2)

13,5 12,3

Räntabilitet på eget kapital, %
1) 2)

14,1 12,2

Kapitalomsättningshastighet, ggr
2)

2,3 2,5

Soliditet, %
2)

45 43

Räntetäckningsgrad, ggr
2)

18,0 5,0

Skuldsättningsgrad, ggr
2)

0,3 0,3

1) Under den senaste 12-månadersperioden

2) Uppgifterna avser kvarvarande och avyttrad verksamhet

Nyckeltal

             Helår

2011 2010

Resultat per aktie före utspädning, kr 3,20 1,07

Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,20 1,07

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 75 856 75 856

Genomsnittligt antal aktier, tusental 75 856 75 856

Data per aktie för kvarvarande verksamheter

           Helår
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2011 2010

Resultat per aktie före utspädning, kr 3,00 2,35

Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,00 2,35

Eget kapital per aktie, kr 23,24 21,17

Kassaflöde per aktie, kr 0,86 1,91

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 75 856 75 856

Genomsnittligt antal aktier, tusental 75 856 75 856

           Helår

Data per aktie för kvarvarande och avyttrad verksamhet

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

 

Nettoomsättning 1 369 1 364 1 266 1 481 1 213 1 331 1 278 1 441 1 132 1 266 1 247 1 492

Kostnad för sålda varor -977 -965 -899 -1 087 -885 -924 -885 -1 029 -815 -856 -875 -1 026

Bruttoresultat 392 399 367 394 328 407 393 412 317 410 372 466

Andra rörelsekostnader, 

netto -373 -379 -335 -406 -322 -359 -315 -347 -294 -336 -311 -300

Rörelseresultat 19 20 32 -12 6 48 78 65 23 74 61 166

Finansiella poster, netto -22 -16 -17 -13 -21 -20 -16 -18 -6 -8 -5 -7

Resultat efter 

finansiella poster -3 4 15 -25 -15 28 62 47 17 66 56 159

Skatter -4 -5 -21 -6 -4 -8 -27 -2 -5 -27 -17 -3

Periodens resultat från 

kvarvarande 

verksamhet -7 -1 -6 -31 -19 20 35 45 12 39 39 156

Periodens resultat från 

avyttrad verksamhet -18 -5 -6 -131 -26 18 4 101 -19 1 5 -3

Periodens resultat -25 -6 -12 -162 -45 38 39 146 -7 40 44 153

Nyckeltal

Bruttomarginal, % 28,6 29,3 29,0 26,6 27,0 30,6 30,8 28,6 28,0 32,4 29,8 31,2

Rörelsemarginal, % 1,4 1,5 2,5 -0,8 0,5 3,6 6,1 4,5 2,0 5,8 4,9 11,1

Rörelseresultat (EBIT) 

exkl poster av 

engångskaraktär, Mkr 35 33 44 122 24 70 88 142 23 82 74 138

Rörelsemarginal (EBIT) 

exkl poster av 

engångskaraktär, % 2,6 2,4 3,5 8,2 2,0 5,3 6,9 9,9 2,0 6,5 5,9 9,2

Resultat per aktie, kr 
1) 2)

-0,42 -0,10 -0,20 -2,63 -0,59 0,50 0,51 1,93 -0,09 0,53 0,58 1,98

2011

2) Uppgifterna avseende 2009 har justerats för fondemissionseffekt vid nyemission

Kvartalsdata, Mkr
2009 2010

1) Före och efter utspädning
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Mkr

Perimeter 

Protection Troax Totalt

Perimeter 

Protection Troax Totalt

Nettoomsättning - - - 184 92 276

Kostnad för sålda varor -3 - -3 -165 -59 -224

Bruttoresultat -3 - -3 19 33 52

Andra rörelsekostnader, netto - - - -38 -23 -61

Rörelseresultat från verksamheten -3 - -3 -19 10 -9

Finansiella poster, netto - - - -1 -2 -3

Resultat efter finansiella poster -3 - -3 -20 8 -12

Skatter - - - - -1 -1

Periodens resultat från verksamheten -3 - -3 -20 7 -13

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 -3 - -3 -20 121 101

Mkr

Perimeter 

Protection Troax Totalt

Perimeter 

Protection Troax Totalt

Nettoomsättning 443 - 443 675 446 1 121

Kostnad för sålda varor -375 - -375 -588 -281 -869

Bruttoresultat 68 - 68 87 165 252

Andra rörelsekostnader, netto -82 - -82 -134 -123 -257

Rörelseresultat från verksamheten -14 - -14 -47 42 -5

Finansiella poster, netto -4 - -4 -3 -7 -10

Resultat efter finansiella poster -18 - -18 -50 35 -15

Skatter - - - - -2 -2

Periodens resultat från verksamheten -18 - -18 -50 33 -17

Vinst vid avyttring av verksamhet 8 - 8 - 131 131

Skatt på vinst vid avyttring av verksamhet - - - - 0 0

Transaktionskostnader -9 - -9 - -11 -11

Resultat från omräkningsdifferenser och säkringar 3 - 3 - -6 -6

Periodens resultat -16 - -16 -50 147 97

        Okt-dec 2011         Okt-dec 2010

        Helår 2011         Helår 2010

Not 1 Resultaträkning i sammandrag, avyttrad verksamhet

Noter 
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Mkr 2011 2010

Goodwill 11 35

Övriga immateriella tillgångar 4 -

Materiella anläggningstillgångar 77 114

Finansiella anläggningstillgångar 1 2

Varulager 163 56

Kortfristiga fordringar 124 122

Likvida medel 2 4

Långfristiga skulder -2 -17

Kortfristiga skulder -111 -106

Avyttrade nettotillgångar 269 210

Realisationsresultat -1 120

Erhållen köpeskilling efter transaktionskostnader 

och skatt 268 330

Varav ej utbetald köpeskilling -94 -29

Kontant utbetald köpeskilling 174 301

Likvida medel i avyttrad verksamhet -2 -4

Påverkan på koncernens likvida medel 172 297

*Uppgifterna avseende 2011 och 2010 avser Perimeter 

Protection respektive Troax

Not 2 Redovisat värde för tillgångar och skulder i 

avyttringar*

Mkr 2011 2010 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 38 -78 30

Kassaflöde från investeringsverksamheten* - -10 -5 -17

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -27 84 -13

Periodens kassaflöde - 1 1 0

*Uppgifterna avseende försåld verksamhet redovisas exklusive 

kassaflöde från avyttring av verksamhet.

            Okt-dec           Helår

Not 3 Kassaflödesanalys, avyttrad verksamhet 
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Mkr 2011 2010

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter

Immateriella anläggningstillgångar 25 -

Materiella anläggningstillgångar 25 4

Finansiella anläggningstillgångar 1 -

Varulager 30 12

Kortfristiga fordringar 48 8

Likvida medel 22 -

Innehav utan bestämmande inflytande -11 -

Kortfristiga skulder -34 -7

Långfristiga skulder -44 -

Identifierbara nettotillgångar 62 17

Goodwill 173 8

Koncernmässigt värde på andel av intressebolag vid 

förvärvstidpunkten -27 -

Omvärdering av tidigare ägd andel i intressebolag -86 -

Totala köpeskillingar 122 25

Avgår:

Ej utbetalda köpeskillingar - -

Likvida medel i förvärvade verksamheter -22 -

Påverkan på koncernens likvida medel 100 25

*Under 2011 förvärvades Alltech (Sydafrika) samt ytterligare 30 

procent av kapitalet och rösterna i Gunnebos brasilianska 

säljbolag. Uppgifterna avseende 2010 avser i sin helhet förvärvet 

av API (Australien).

Not 4 Förvärv av verksamhet*

Jan-dec inkl 

poster av 

engångskaraktär

Återläggning av 

poster av 

engångskaraktär

Jan-dec exkl 

poster av 

engångskaraktär

Mkr 2011 2011 2011

Nettoomsättning 5 137 - 5 137

Kostnad för sålda varor -3 572 19 -3 553

Bruttoresultat 1 565 19 1 584

Bruttomarginal 30,5% 30,8%

Andra rörelsekostnader, netto -1 241 -26 -1 267

Rörelseresultat 324 -7 317

Rörelsemarginal 6,3% 6,2%

Not 5 Poster av engångskaraktär per funktion
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Definitioner  

 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen 
 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare dividerat med antalet aktier vid 
periodens utgång 

 
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 hänförligt till 
moderföretagets aktieägare dividerat med 
genomsnittliga 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 

Delårsrapport januari-mars 2012 

 
26 april 2012 

Årsstämma 2012 

 
26 april 2012 

Delårsrapport januari-juni 2012 

 
20 juli 2012 

Gunnebo Kapitalmarknadsdag 2012 

 
20 september 2012 

Delårsrapport januari-september 2012 

 
25 oktober 2012 

Bokslutskommuniké 2012   31 januari 2013 

 

 
 
Gunnebo AB (publ)  

Box 5181  
SE-402 26 GÖTEBORG 
Tel: +46-10-2095 000 
Fax: +46-10-2095 010 
Org.nr. 556438-2629 
 
 
e-post: info@gunnebo.com 
hemsida: www.gunnebo.com 

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa 
säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 
31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter  
5 200 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash 
Handling, Secure Storage, Entrance Control och Services.  
 
Vi gör din värld säkrare.  
 

mailto:info@gunnebo.com

