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Fjärde kvartalet 2012 

  Orderingången ökade till 1 317 Mkr (1 223), i konstanta 
valutor ökade den med 12 procent. Förvärvade enheter 
bidrog med 163 Mkr. 

 Nettoomsättningen ökade till 1 517 Mkr (1 492), i konstanta 
valutor ökade den med 6 procent. Förvärvade enheter 
bidrog med 117 Mkr. 

 Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (166) och rörelse-
marginalen till 7,1 procent (11,1). Förvärvade enheter 
påverkade rörelseresultatet positivt med 12 Mkr. 

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -29 Mkr (28) 
uppgick rörelseresultatet till 136 Mkr (138) och 
rörelsemarginalen till 9,0 procent (9,2) 

 Periodens resultat har belastats med engångskostnader för 
nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr samt 
omvärdering av uppskjutna skattefordringar i Sverige om  
-25 Mkr  

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 0 Mkr (153) 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kronor (1,98) 

Helåret 2012      

 Orderingången ökade till 5 250 Mkr (5 091), i konstanta 
valutor ökade den med 5 procent. Förvärvade enheter 
bidrog med 318 Mkr. 

 Nettoomsättningen ökade till 5 236 Mkr (5 137), i konstanta 
valutor ökade den med 4 procent. Förvärvade enheter 
bidrog med 275 Mkr. 

 Rörelseresultatet uppgick till 176 Mkr (324) och 
rörelsemarginalen till 3,4 procent (6,3). Förvärvade enheter 
påverkade rörelseresultatet positivt med 36 Mkr. 

 Exklusive kostnader av engångskaraktär om -87 Mkr (7) 
uppgick rörelseresultatet till 263 Mkr (317) och 
rörelsemarginalen till 5,0 procent (6,2) 

 Periodens resultat har belastats med engångskostnader för 
nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr samt 
omvärdering av uppskjutna skattefordringar i Sverige om  
-25 Mkr  

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 Mkr (230)  

 Resultatet per aktie uppgick till 0,23 kronor (3,00) 

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

 

  

Sammanfattning

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 1 317 1 223 5 250 5 091

Nettoomsättning 1 517 1 492 5 236 5 137

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 139 190 271 405

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 9,2 12,7 5,2 7,9

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär
1)

136 138 263 317

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %
1)

9,0 9,2 5,0 6,2

Rörelseresultat (EBIT) 107 166 176 324

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

Periodens resultat 0 153 22 230

Resultat per aktie, kr
2)

-0,03 1,98 0,23 3,00

           Okt-dec           Helår

2) Resultat per aktie före och efter utspädning

1) Poster av engångskaraktär uppgick till -87 Mkr (7) under perioden januari - december

Koncernchefens kommentarer 

Såväl orderingången som försäljningen utvecklades stabilt under fjärde kvartalet 2012.  Vi ser en trend där utvecklingen 

utanför Europa är fortsatt mycket stark. Våra asiatiska marknader visar på en 20-procentig ökning av orderingången i 

kvartalet och såväl Sydafrika som Australien visar på en tillväxt på över 30 procent. Även verksamheterna i Brasilien och 

USA utvecklades väl i kvartalet. Utvecklingen på flertalet marknader i Europa har däremot varit trögare, speciellt under 

senare delen av året.  

Kvartalets rörelseresultat exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick till 136 Mkr (138). Rörelseresultatet har belastats 

med engångskostnader om -29 Mkr, i huvudsak hänförliga till kostnadssänkningar i Europa.  

En viktig del av Gunnebos strategi är att successivt flytta tyngdpunkten av affären utanför Europa, till marknader med stor 

tillväxtpotential. Under året har vi genomfört ett flertal stora satsningar som förvärvet av amerikanska Hamilton Safe och 

etablering av ett säljbolag i Malaysia.  

Sammantaget ser vi att tillväxten på marknaderna utanför Europa är fortsatt god. Vid utgången av fjärde kvartalet utgjorde 

denna del av vår affär 39 procent, vid utgången av 2011 var motsvarande siffra 31 procent. Kostnadsstrukturen, tillsammans 

med den osäkra marknadsutvecklingen i Europa, är fortfarande en av Koncernens största utmaningar. 

Vid årets utgång har Koncernen en stabil finansiell ställning med en soliditet om 39 procent (45).  
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Sammanfattning affärsområden 

 

  

Orderingång

Mkr 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 656 554 2 374 2 215

Affärsområde Secure Storage 212 191 801 736

Affärsområde Global Services 224 245 1 138 1 144

Affärsområde Entrance Control 172 175 674 713

Affärsområde Developing Businesses 53 58 263 283

Totalt 1 317 1 223 5 250 5 091

Nettoomsättning

Mkr 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 734 690 2 386 2 276

Affärsområde Secure Storage 200 200 781 731

Affärsområde Global Services 302 301 1 143 1 120

Affärsområde Entrance Control 197 209 663 720

Affärsområde Developing Businesses 84 92 263 290

Totalt 1 517 1 492 5 236 5 137

Rörelseresultat, exklusive poster av engångskaraktär

Mkr 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 66 81 158 167

Affärsområde Secure Storage 13 6 30 16

Affärsområde Global Services 37 40 110 138

Affärsområde Entrance Control 36 25 47 51

Affärsområde Developing Businesses -4 -9 -42 -35

Koncerngemensamma poster -12 -5 -40 -20

Rörelseresultat, exklusive poster av engångskaraktär 136 138 263 317

Poster av engångskaraktär -29 28 -87 7

Rörelseresultat 107 166 176 324

Rörelsemarginal, exklusive poster av engångskaraktär

% 2012 2011 2012 2011

Affärsområde Bank Security & Cash Handling 9,0 11,7 6,6 7,3

Affärsområde Secure Storage 6,5 3,0 3,8 2,2

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

Affärsområde Entrance Control 18,3 12,0 7,1 7,1

Affärsområde Developing Businesses -4,8 -9,8 -16,0 -12,1

Rörelsemarginal, exkl poster av engångskaraktär 9,0 9,2 5,0 6,2

          Okt-dec            Helår

          Okt-dec            Helår

          Okt-dec            Helår

           Helår          Okt-dec
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Marknaden för banksäkerhet och kontanthantering 
Den globala marknaden för banksäkerhet och kontanthantering fortsätter att 

utvecklas positivt. Gunnebo har starka positioner på några av världens snabbast 

växande marknader som Indien, Indonesien och Brasilien.  

En tydlig marknadstrend är att allt fler säkerhetsrelaterade lösningar går från 

fysiska till elektroniska applikationer där mjukvarulösningar som kopplar ihop 

system och leverantörer blir allt viktigare. Ytterligare en faktor som driver 

marknaden för banksäkerhet och kontanthantering är regleringar och praxis på 

nationell såväl som internationell nivå. 

Utveckling helåret 2012 
Tillväxten på de asiatiska marknaderna, främst Indien, har varit mycket god under 

året. Orderingången i regionen ökade med 20 procent under året, i Indien var 

ökningen nära 30 procent. 

Utvecklingen i region Americas har även den varit god under året. Verksamheten i 

Kanada fortsätter att växa och de förvärvade enheterna i Brasilien och USA har 

även de utvecklats väl. 

Marknadsutvecklingen i Europa har varit svag under hela året.  

Då en stor del av affärsområdets affärer är projektbaserade varierar 

orderingången mellan olika kvartal. 

Resultatanalys 
För helåret bidrog förvärvade enheter positivt till rörelseresultatet med 32 Mkr. En 

svag resultatutveckling i Europa under året har i huvudsak kompenserats av den 

positiva utvecklingen av rörelseresultatet på övriga marknader, framförallt den 

indiska marknaden. 

 HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 

 Bank of China utrustar ytterligare 
ett av sina större kontor med en 
bankfacksautomat (SafeStore 
Auto) 

 Flera order från en stor fransk 
bank-koncern på elektroniska 
säkerhetslösningar för att 
uppgraderar säkerheten i kontor 
över hela landet 

 Spanska Bank Sabadell har anlitat 
Gunnebo för att renovera sitt 
huvudkontor och flera lokala kontor  

 European External Action Services 
(EU) ökar säkerheten vid sina 
kontor med elektroniska 
säkerhetslösningar från Gunnebo 

 

GUNNEBOS ERBJUDANDE 

 

Bank Security & Cash Handling riktar 

sig primärt till centralbanker, banker, 

detaljhandeln och värdetransport-

företag.  

Gunnebo tillhandahåller lösningar som 

ger ökad effektivitet och säkerhet i form 

av mjukvarulösningar, service-tjänster, 

lösningar för säker deponering och 

förvaring samt fysisk och elektronisk 

säkerhet.  

 

Affärsområde Bank Security & Cash Handling

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 656 554 2 374 2 215

Nettoomsättning 734 690 2 386 2 276

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 66 81 158 167

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 9,0 11,7 6,6 7,3

Poster av engångskaraktär -9 -17 -13 -20

Rörelseresultat 57 64 145 147

             Okt-dec           Helår

Andel av Koncernens 

omsättning: 45% 

Orderingången för fjärde kvartalet ökade till 656 Mkr (554), i konstanta valutor ökade den med 25 procent. Nettoomsättningen 

för samma period ökade till 734 Mkr (690), i konstanta valutor ökade den med 11 procent. Organiskt, det vill säga exklusive 

förvärvade enheter och valutaeffekter, minskade orderingången med -2 procent och nettoomsättningen med -4 procent. För 

helåret 2012 ökade orderingången till 2 374 Mkr (2 215), i konstanta valutor ökade den med 10 procent. Nettoomsättningen 

ökade till 2 386 Mkr (2 276), i konstanta valutor ökade den med 8 procent. Organiskt minskade orderingången med -2 procent 

och nettoomsättningen med -2 procent. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för helåret till 158 Mkr 

(167) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (7,3). 
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Marknaden för säker förvaring 
Marknaden för säker förvaring drivs till stor del av en ökad medvetenhet kring 

vikten av att skydda värdesaker mot brand och stöld. På tillväxtmarknaderna finns 

det dessutom en växande medelklass vilket för Gunnebos del medför en växande 

affär genom återförsäljare. Detta innebär att den största ökningen av efterfrågan 

just nu finns på marknaderna i Asien. 

En trend är att försäljningen av säkerhetsskåp med lägre klassning ökar medan 

efterfrågan på säkerhetsskåp med hög säkerhetsklassning är stabil eller något 

vikande. Allt fler professionella kunder ställer också krav på att säkerhetsskåpets 

elektroniska säkerhetsapplikationer, som seismiska detektorer och elektroniska 

lås, ska vara uppkopplade och sammanlänkade med andra applikationer i 

verksamhetens säkerhetssystem. 

Gunnebo har en ledande position på den globala marknaden för säker förvaring 

genom de starka varumärkena Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens och 

Steelage. 

Utveckling helåret 2012 
Såväl orderingången som omsättningen har utvecklats väl under året.  

Geografiskt är det de asiatiska marknaderna som drivit den positiva utvecklingen 

av orderingången under året, speciellt den distributörsdrivna försäljningen på 

marknaderna i Indonesien, Kina, Indien och i Sydostasien. Även bolaget i 

Malaysia, som startade i oktober, har bidragit positivt till utvecklingen. 

I Europa har orderingången under året varit god i Frankrike, Belgien, 

Storbritannien och Sverige. På övriga marknader har den blivit successivt  

svagare under året. 

Orderingången av säkerhetsskåp till globala tillverkare av bankomater har 

utvecklats mycket väl under året. 

Resultatanalys  

 HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 

  

 Stor order för skydd av känslig 
data mottagen från svensk 
myndighet 

 Fortsatt god orderingång och 
leverans på säkerhetsskåp till 
bankomater från flera globala 
tillverkare av bankomater  

 Fortsatt god utveckling av den 
distributörsbaserade försäljningen i 
Asien, speciellt Indien och 
Indonesien 

 

 

GUNNEBOS ERBJUDANDE 

 

Säkerhetsskåp och kabinetter, brand-

skyddande säkerhetsskåp, mekaniska 

och elektroniska lås, inbrotts-

skyddande säkerhetsskåp, modulära 

valv samt säkerhetsskåp till 

bankomater. 

Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen justerat för engångskostnader 

stärktes under året tack vare en bättre marknads- och produktmix. 

Affärsområde Secure Storage

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 212 191 801 736

Nettoomsättning 200 200 781 731

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 13 6 30 16

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 6,5 3,0 3,8 2,2

Poster av engångskaraktär -11 -1 -11 -1

Rörelseresultat 2 5 19 15

             Okt-dec           Helår

Andel av Koncernens  

omsättning: 15% 

Orderingången för fjärde kvartalet ökade till 212 Mkr (191), i konstanta valutor ökade den med 15 procent. Nettoomsättningen 

för fjärde kvartalet var oförändrad, 200 Mkr (200), i konstanta valutor ökade den med 3 procent. Organiskt, det vill säga 

exklusive förvärvade enheter och valutaeffekter, ökade orderingången med 7 procent medan nettoomsättningen organiskt 

minskade med -2 procent. Orderingången för helåret 2012 ökade till 801 Mkr (736), i konstanta valutor var ökningen 10 

procent. Nettoomsättningen för samma period ökade till 781 Mkr (731), i konstanta valutor var ökningen 8 procent. Organiskt 

ökade orderingången med 8 procent och nettoomsättningen med 7 procent. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick 

rörelseresultatet för helåret till 30 Mkr (16) och rörelsemarginalen till 3,8 procent (2,2). 
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Servicemarknaden 
Serviceutbudet i säkerhetsbranschen varierar stort från marknad till marknad. En 

genomgående trend är dock att komplexiteten i erbjudandet förväntas öka, vilket 

skapar högre ingångsbarriärer för nya aktörer som vill etablera sig. Detta ger 

större möjligheter för ett begränsat antal etablerade verksamheter, som Gunnebo, 

att växa och ta marknadsandelar. Samtidigt ökar kundernas krav på det ansvar 

serviceleverantören ska ta inom ramarna för ett servicekontrakt. 

Under de kommande åren förutspås kraven från kunderna att öka när det gäller 

samordning mellan fysiska säkerhetsprodukter och mjukvara, alltså möjligheten att 

koppla ihop olika produkter och system. Det leder till att mer sofistikerade 

servicelösningar utvecklas och inkluderas i erbjudandet. 

Utveckling helåret 2012 
Orderingången var i nivå med föregående år. En viktig trend är att försäljningen av 

kontraktsbunden service fortsätter att öka, vilket är positivt för Gunnebo. 

Marknaderna i Asien och Americas har utvecklats väl under året medan 

utvecklingen på övriga marknader varit svagare. 

Resultatanalys 
Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för helåret var lägre än föregående år på 

grund av en svag utveckling i Europa. Resultatet från verksamheter utanför 

Europa har utvecklats betydligt bättre. Under året har resultatet även belastats 

med kostnader för att effektivisera serviceverksamheten. 

 

 HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 

 En brittisk bank har tecknat ett 
nationellt avtal med Gunnebo kring 
service av tillträdeskontroll 

 Cole Express (tidigare Shell) i 
Australien har ett långtgående 
samarbete med Gunnebo kring 
lösningar för kontanthantering, som 
nu har uppgraderats till nästa 
generation 

 

GUNNEBOS ERBJUDANDE 

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: 

Lifecycle Care representerar en 

portfölj av produktrelaterade säkerhets-

tjänster som är kopplade till design, 

implementering underhåll och ut-

veckling. 

Business Care representerar 

säkerhetsrelaterade tjänster kopplade 

till kundens affärsprocesser som 

outsourcing, konsulttjänster och 

anpassning av programvara. 

       
 
 

Affärsområde Global Services

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 224 245 1 138 1 144

Nettoomsättning 302 301 1 143 1 120

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 37 40 110 138

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 12,3 13,3 9,6 12,3

Poster av engångskaraktär -3 -17 -9 -17

Rörelseresultat 34 23 101 121

             Okt-dec           Helår

% of Group sales:16% 

Andel av Koncernens  

omsättning: 22% 

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 224 Mkr (245), i konstanta valutor minskade den med -5 procent. 

Nettoomsättningen för samma period var oförändrad, 302 Mkr (301), i konstanta valutor ökade den med 4 procent. 

Organiskt, det vill säga exklusive förvärvade enheter och valutaeffekter, minskade orderingången med -5 procent medan 

nettoomsättningen ökade med 4 procent.  Orderingången för helåret 2012 uppgick till 1 138 Mkr (1 144), i konstanta valutor 

var ökningen 2 procent. Under samma period ökade nettoomsättningen till 1 143 Mkr (1 120), i konstanta valutor var 

ökningen 4 procent. Organiskt minskade orderingången med -1 procent medan nettoomsättningen ökade med 1 procent. 

Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för helåret till 110 Mkr (138) och rörelsemarginalen till 9,6 

procent (12,3). 
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Marknaden för tillträdeskontroll 
En av de viktigaste drivkrafterna på marknaden för tillträdeskontroll är de ökade 

kraven på att ständigt ha kontroll över vem som befinner sig var i en byggnad. En 

tydlig trend är det ökande behovet av att endast behöriga ska kunna röra sig 

obehindrat i en kontorsbyggnad, genom tunnelbanespärrar, på en arena eller 

genom gränskontrollen på en flygplats.  

 

Det allt större antalet människor som bor i storstäder ökar behovet av en effektiv 

reglering och kontroll av flöden av passagerare i kollektivtrafiken, men också av 

besökare på idrottsarenor, utställningar och andra platser med evenemang som är 

öppna för allmänheten. 

Utveckling helåret 2012 
Affärsenhetens orderingång utvecklades svagt i början av året, men har sedan 

successivt stärkts under tredje och fjärde kvartalet. Under årets sista kvartal 

noteras en god nivå på orderingången från marknaderna i Kina, Sydostasien, 

Indien, Mellanöstern och Frankrike.  På övriga marknader har utvecklingen under 

året varit stabil eller något vikande. 

Då en stor del av affärsområdets affärer är projektbaserade varierar 

orderingången mellan olika kvartal. 

Resultatanalys 
Exklusive kostnader av engångskaraktär var rörelseresultatet och 

rörelsemarginalen i nivå med föregående år. Kostnader av engångskaraktär som 

belastat affärsområdet innefattar bland annat den ersättning om 23 Mkr som 

Gunnebo under tredje kvartalet blev ålagd att utge till en tidigare handelsagent i 

en skiljedom.  

 HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 

 

 God utveckling av affären i Kina 
inom segmenten tunnelbanor och 
kärnteknikanläggningar  

 Ett europeiskt försvarsministerie 
beställer Gunnebo-lösningar för 
tillträdeskontroll till sitt högkvarter 

 En större kanadensisk flygplats 
väljer lösningar från Gunnebo när 
de uppgraderar säkerheten 

 

GUNNEBOS ERBJUDANDE 

 
Ett komplett utbud av effektiva 
lösningar för passage- och 
entrékontroll, systemlösningar 
för kollektivtrafik samt lösningar för 
flygplatser såsom envägsslussar, gater 
vid ombordstigning och immigrations-
slussar. 
 
På marknaderna i Indien och 
Indonesien har Gunnebo även ett 
komplett utbud av brandskydds-
system. 

Affärsområde Entrance Control

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 172 175 674 713

Nettoomsättning 197 209 663 720

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär 36 25 47 51

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % 18,3 12,0 7,1 7,1

Poster av engångskaraktär -5 -15 -33 -15

Rörelseresultat 31 10 14 36

             Okt-dec           Helår

Andel av Koncernens  

omsättning: 13% 

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 172 Mkr (175), i konstanta valutor ökade den med 2 procent. Nettoomsättningen 

för samma period uppgick till 197 Mkr (209), i konstanta valutor minskade den med -3 procent. Organiskt, det vill säga exklusive 

förvärvade enheter och valutaeffekter, ökade orderingången med 2 procent medan nettoomsättningen minskade med -3 

procent. Orderingången för helåret 2012 uppgick till 674 Mkr (713), i konstanta valutor minskade den med -4 procent. 

Nettoomsättningen uppgick till 663 Mkr (720), i konstanta valutor minskade den med -6 procent. Organiskt minskade 

orderingången med -5 procent och nettoomsättningen med -7 procent. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick 

rörelseresultatet för helåret till 47 Mkr (51) och rörelsemarginalen till 7,1 procent (7,1). 
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SafePay 

 

 

 

 

Marknaden har utvecklats svagt under andra 

halvåret 2012.  

Driftssäkerheten på levererade system är nu stabil, 

men resultatet har fortsatt att belastas med 

kostnader för bristande kvalitet på äldre system. 

 

Gateway  
Orderingången utvecklades stabilt under fjärde 

kvartalet. Gateway hade dock en svag inledning på 

första halvåret, vilket medfört att utvecklingen för 

helåret varit svag. Detta förklaras främst av den 

ekonomiska osäkerhet som råder på flera stora 

marknader i Europa, vilken medfört en lägre 

investeringstakt i detaljhandeln. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

Developing Businesses

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 53 58 263 283

Nettoomsättning 84 92 263 290

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär -4 -9 -42 -35

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, % -4,8 -9,8 -16,0 -12,1

Poster av engångskaraktär -1 0 -1 0

Rörelseresultat -5 -9 -43 -35

             Okt-dec            Helår

SAFEPAY

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 24 28 169 174

Nettoomsättning 55 62 167 180

Rörelseresultat exkl. poster av 

engångskaraktär -3 -5 -35 -36

Rörelsemarginal exkl. poster 

av engångskaraktär, % -5,5 -8,1 -21,0 -20,0

Poster av engångskaraktär -1 0 -1 0

Rörelseresultat -4 -5 -36 -36

      Okt-dec      Helår

GATEWAY

Mkr 2012 2011 2012 2011

Orderingång 29 30 94 109

Nettoomsättning 29 30 96 110

Rörelseresultat exkl. poster av 

engångskaraktär -1 -4 -7 1

Rörelsemarginal exkl. poster 

av engångskaraktär, % -3,4 -13,3 -7,3 0,9

Poster av engångskaraktär 0 0 0 0

Rörelseresultat -1 -4 -7 1

      Okt-dec      Helår

Andel av Koncernens  

omsättning: 5% 

Andel av Koncernens  

omsättning: 5% 

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 53 Mkr (58), i konstanta valutor minskade den med -7 procent. 

Nettoomsättningen för samma period uppgick till 84 Mkr (92), i konstanta valutor minskade den med -7 

procent. Organiskt utvecklades enheten som i konstanta valutor. Orderingången för helåret 2012 uppgick till 

263 Mkr (283), i konstanta valutor minskade den med -6 procent. Nettoomsättningen för samma period 

uppgick till 263 Mkr (290), i konstanta valutor minskade den med -8 procent. Den organiska utvecklingen för 

helåret var som i konstanta valutor. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för helåret 

till -42 Mkr (-35) och rörelsemarginalen till -16,0 procent (-12,1). 
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OKTOBER-DECEMBER 2012 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång förbättrades med 8 procent under det fjärde kvartalet 2012 och uppgick till 1 317 

Mkr (1 223). Förvärvade enheter bidrog med 163 Mkr. I konstanta valutor ökade orderingången med 12 

procent.  

Justerat för förändrade valutakurser sjönk orderingången med -11 procent i Europa. Den finansiella krisen 

och lågkonjunkturen i Sydeuropa medförde att marknadsläget var fortsatt svagt i samtliga affärsområden. 

Även övriga marknader i Europa rapporterade en minskad orderingång. Den svaga utvecklingen i Europa 

kompenserades av den förvärvade enheten i USA samt av bra utveckling i Afrika, Asien och Mellanöstern. 

Nettoomsättningen steg till 1 517 Mkr (1 492), varav förvärvade enheter svarade för 117 Mkr. I konstanta 

valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent. Förbättringen hänför sig, i huvudsak, till förvärvet i USA 

samt till Asien och Brasilien. I Asien är det framför allt verksamheterna i Indien och Malaysia som bidragit 

till ökningen. I Europa sjönk omsättningen totalt med -8 procent i konstanta valutor.  

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (166) och rörelsemarginalen till 7,1 procent (11,1). Förvärvade 

enheter bidrog med 12 Mkr i rörelseresultat. Valutaeffekter påverkade resultatet negativt med -3 Mkr. 

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

totalt -29 Mkr (28). Merparten av dessa kostnader är hänförliga till strukturella åtgärder inom affärsområdet 

Bank Security & Cash Handling samt personalneddragningar i koncernens europeiska säljbolag. Justerat 

för sådana engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 136 Mkr (138) och rörelsemarginalen till 9,0 

procent (9,2). 

HELÅRET 2012 

Orderingång och nettoomsättning 
Koncernens orderingång uppgick till 5 250 Mkr (5 091), varav förvärvade enheter bidrog med 318 Mkr.  

I konstanta valutor ökade orderingången med 5 procent. Framförallt var det amerikanska Hamilton Safe 

samt en ökad efterfrågan i Asien och Brasilien som påverkade orderingången positivt.  

Nettoomsättningen ökade med 4 procent i konstanta valutor och uppgick till 5 236 Mkr (5 137). Förvärvade 

enheter bidrog med 275 Mkr i omsättning. 

Omsättningen i regionen Asia-Pacific ökade med 20 procent och i Indien var försäljningstillväxten 39 

procent. I Europa var efterfrågan svag och omsättningen sjönk med -4 procent. 

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 176 Mkr (324) och rörelsemarginalen till 3,4 procent (6,3). Exklusive 

kostnader av engångskaraktär om -87 Mkr (7) uppgick rörelseresultatet till 263 Mkr (317) och 

rörelsemarginalen till 5,0 procent (6,2). Valutaeffekter påverkade resultatet negativt med -16 Mkr. De 

förvärvade enheterna i Brasilien och USA ökade resultatet med 36 Mkr. 

Finansnettot försämrades till -65 Mkr (-26) på grund av nedskrivningar av finansiella tillgångar om -45 Mkr 

hänförliga till den avyttrade verksamheten Perimeter Protection. Justerat för nedskrivningar förbättrades 

finansnettot till -20 Mkr (-26) till följd av ett lägre ränteläge, ökade ränteintäkter från finansiella fordringar 

samt lägre bankkostnader. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 111 Mkr (298). Nettoresultatet för perioden uppgick 

till 22 Mkr (230) och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,23 kronor per 

aktie (3,00 kronor per aktie). 

Skattekostnaden ökade med 37 Mkr och uppgick till -89 Mkr (-52). Sänkningen av den svenska 

bolagsskatten från nuvarande 26,3 procent till 22,0 procent har resulterat i en omvärdering av uppskjutna 

skattefordringar avseende svenska underskottsavdrag. Den till omvärderingen hänförliga skattekostnaden 

uppgår till -25 Mkr och har belastat årets resultat. Årets skattesats har även påverkats negativt av ej 

avdragsgilla nedskrivningar av finansiella tillgångar samt av att koncernens resultat haft en ogynnsam 
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sammansättning med försämrade resultat i länder där koncernen inte är i skatteposition. Den låga 

skattekostnaden föregående år berodde främst på ej skattepliktiga intäkter av engångskaraktär. 

Förvärv av Hamilton Safe 
Den 8 augusti 2012 förvärvades Hamilton Safe, USAs näst största tillverkare och leverantör av fysiska 

säkerhetsprodukter till banker och offentlig förvaltning. Den övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 

450 Mkr och har drygt 220 anställda. Köpeskillingen beräknas uppgå till 408 Mkr. Det koncernmässiga 

övervärde som uppstod vid förvärvet har inte slutligen fastställts, då förvärvsanalysen fortfarande är 

preliminär, men beräknas uppgå till 340 Mkr. Förvärvskostnaderna som belastat resultatet uppgick till -13 

Mkr. Efter förvärvet har bolaget omsatt 162 Mkr med ett rörelseresultat om 23 Mkr. 

Investeringar och avskrivningar 
Under perioden genomförda investeringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 

uppgick till 116 Mkr (90). Investeringar avseende kvarvarande verksamheter uppgick till 116 Mkr (85). 

Avskrivningarna i koncernen samt i kvarvarande verksamheter uppgick till 87 Mkr (90) respektive  

87 Mkr (81). 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (65). Utbetalningar avseende 

omstruktureringsåtgärder belastade årets kassaflöde med 40 Mkr (54) och en ökad rörelsekapitalbindning 

påverkade negativt med -20 (-169) Mkr. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar uppgick till 156 Mkr (234). Det 

operativa kassaflödet efter avdrag för investeringar men före kassaflödespåverkande finansnetto och 

betald skatt uppgick till 112 Mkr (71).  

Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 350 Mkr (239). Det egna kapitalet uppgick till  

1 652 Mkr (1 776) och soliditeten till 39 procent (45). 

Försämringen av eget kapital förklaras främst av utdelning till aktieägarna som belastade eget kapital med 

-76 Mkr. Övrigt totalresultat bestående av omräkningsdifferenser, säkringar av nettoinvesteringar i 

utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa komponenter hänförlig inkomstskatt försämrade det egna 

kapitalet med -71 Mkr under perioden. 

Nettolåneskulden ökade till 876 Mkr (498) främst på grund av förvärv och utdelning till aktieägarna. 

Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital försämrades till 0,5 (0,3). 

Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 684 Mkr (299). 

I det tredje kvartalet träffade Gunnebo överenskommelse om 18 månaders förvärvsfinansiering i form av 

en ny kreditram om 35 MUSD i syfte att delfinansiera förvärvet av Hamilton Safe. Därutöver förlängdes 

koncernens tidigare lånefacilitet med tolv månader till och med juni 2015. 

Koncernens garanterade kreditram uppgick per den 31 december 2012 till 1 434 Mkr. Koncernens totala 

kreditram, inklusive icke garanterade lånefaciliteter, uppgick till 1 738 Mkr. 

Moderbolaget 
Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga uppgift är att äga och 

förvalta aktier i andra koncernföretag samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster. I det första 

kvartalet förvärvades samtliga andelar i koncernens svenska finansbolag Gunnebo Treasury AB från 

Gunnebo Treasury SA i Schweiz. Köpeskillingen uppgick till 900 Mkr. Syftet med transaktionen var att 

förbereda en likvidering av det senare bolaget, som är vilande sedan koncernens finansfunktion överförts 

till Gunnebo Treasury AB. 

Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 137 Mkr (142), varav 2 Mkr (1) avsåg 

försäljning till externa kunder. Under perioden erhölls en utdelning om 1 671 Mkr från Gunnebo Treasury 

SA. Utdelningen resulterade i att aktierna i det schweiziska dotterbolaget skrevs ned med 1 226 Mkr och 

att säkringsinstrument i form av lån och terminskontrakt i schweizerfranc avvecklades. Syftet med de 

innehavda säkringsinstrumenten var att kurssäkra investeringen i Gunnebo Treasury SA och avvecklingen 

av instrumenten gav upphov till en valutakursförlust om 594 Mkr. Sammantaget innebar dessa 
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transaktioner att finansnettot påverkades negativt med 149 Mkr och att resultatet efter finansiella poster 

försämrades till -82 Mkr (97). Nettoresultatet för perioden uppgick till 45 Mkr (97) och påverkades positivt 

av en uppskjuten skatteintäkt om 131 Mkr (0) hänförlig till uppskjutna skattefordringar avseende 

outnyttjade underskottsavdrag. 

Likvidationen av Gunnebo Treasury SA samt avvecklingen av tillhörande säkringsinstrument har inte haft 

någon påverkan på koncernens resultat. 

Medarbetare  
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 673 personer (5 499 vid årets början). Antalet 

medarbetare i utlandet ökade under året med 178 personer och vid periodens utgång uppgick antalet 

medarbetare i utlandet till 5 476 personer (5 298 vid årets början). Ökningen av antalet medarbetare i 

utlandet förklaras främst av förvärvet av Hamilton Safe.  

Aktiedata  
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,23 kronor (3,00) och för kvarvarande verksamheter till 

0,23 kronor (3,20). Antalet aktieägare uppgick till 9 900 (10 200).  

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

ägt rum under perioden, förutom den till aktieägarna lämnade utdelningen. 

Händelser efter rapportperiodens utgång  
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång förutom att Christian Johansson har 

utsetts till ekonomi- och finansdirektör. 

Redovisningsprinciper  
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 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 

använts som i den senaste årsredovisningen. 

Redovisning av avyttrad verksamhet 
Avyttringen av Perimeter Protection i september 2011 har i denna rapport redovisats i enlighet med IFRS 

5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. I koncernens 

resultaträkning redovisas periodens resultat för den avyttrade verksamheten separerat inom posten 

”Periodens resultat från avyttrad verksamhet”. Det innebär att intäkter och kostnader för Perimeter 

Protection har exkluderats från andra resultatposter för samtliga redovisade perioder. I koncernens 

kassaflödesanalys, vilken redovisas i sammandrag, har den avyttrade verksamheten ej separerats på 

motsvarande sätt. Uppgift om kassaflöden för denna verksamhet redovisas istället i not 2. I 

balansräkningen redovisas endast de tillgångar och skulder som kvarstår i koncernen efter avyttringen. 

Nya redovisningsprinciper 
Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 januari 2013. Förändringen 
innebär att aktuariella vinster och förluster skall redovisas omedelbart via övrigt totalresultat samt att den 
så kallade korridormetod som Gunnebo tillämpar tas bort. Ändringen kommer att resultera i att den i 
balansräkningen redovisade pensionsförpliktelsen kommer att öka med cirka 150 Mkr. 

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 2011 på sidorna 

88-91 och i not 3. Gunnebos uppfattning är att denna riskbeskrivning fortfarande är korrekt. 
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Årsstämma 
Årsstämman hålls tisdagen den 9 april 2013 kl. 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

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

senast onsdagen den 3 april 2013 samt anmäla deltagandet senast onsdagen den 3 april 2013 helst före 

klockan 16.00 till Gunnebos huvudkontor:  

Gunnebo AB (publ) 

Box 5181 

402 26 Göteborg 

Telefon 010-2095 000 

e-post: info@gunnebo.com 

Webbplats www.gunnebogroup.com. 

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

Gunnebos huvudkontor och på www.gunnebogroup.com från slutet av vecka 11. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00 kronor per aktie (1,00 kronor per aktie) 

för verksamhetsåret 2012. 

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 rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Göteborg den 30 januari 2013 

Per Borgvall 

Verkställande direktör  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 517 1 492 5 236 5 137

Kostnad för sålda varor -1 052 -1 026 -3 666 -3 572

Bruttoresultat 465 466 1 570 1 565

Andra rörelsekostnader, netto -358 -300 -1 394 -1 241

Rörelseresultat 107 166 176 324

Finansiella poster, netto -51 -7 -65 -26

Resultat efter finansiella poster 56 159 111 298

Skatter -56 -3 -89 -52

Periodens resultat från kvarvarande 

verksamhet 0 156 22 246

Periodens resultat från avyttrad 

verksamhet - -3 - -16

Periodens resultat 0 153 22 230

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -3 151 17 228

Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 5 2

0 153 22 230

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,03 1,98 0,23 3,00

Varav kvarvarande verksamhet -0,03 2,01 0,23 3,20

Varav avyttrad verksamhet - -0,03 - -0,20

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,03 1,98 0,23 3,00

Varav kvarvarande verksamhet -0,03 2,01 0,23 3,20

Varav avyttrad verksamhet - -0,03 - -0,20

Koncernens resultaträkning i sammandrag

         Okt-dec           Helår
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Mkr 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen 0 153 22 230

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser på utländsk 

verksamhet -11 -73 -64 2

Säkring av nettoinvesteringar* 0 53 -3 -33

Återföring av ackumulerade 

valutakursdifferenser och säkringar från 

avyttrad verksamhet* - - 0 ** -3

Kassaflödessäkringar* -2 2 -4 0

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -13 -18 -71 -34

Periodens totalresultat -13 135 -49 196

Varav hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -15 133 -52 194

Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 3 2

-13 135 -49 196

*Netto efter skatt

Koncernens totalresultat i sammandrag

           Helår         Okt-dec

**Varav -438 Mkr avser återföring av ackumulerade valutakursdifferenser och 438 Mkr återföring av 

säkringar hänförliga till Gunnebo Treasury SA. Bolaget är under likvidation och tillfört eget kapital har 

återbetalats till moderbolaget Gunnebo AB.

Mkr 2012 2011

Goodwill 1 320 1 104

Övriga immateriella tillgångar 182 111

Materiella anläggningstillgångar 327 316

Finansiella anläggningstillgångar 60 139

Uppskjutna skattefordringar 232 253

Varulager 580 564

Kortfristiga fordringar 1 201 1 239

Likvida medel 350 239

Summa tillgångar 4 252 3 965

Eget kapital 1 652 1 776

Långfristiga skulder 1 278 800

Kortfristiga skulder 1 322 1 389

Summa eget kapital och skulder 4 252 3 965

Koncernens balansräkning i sammandrag

         31 december
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Förändringar i koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr 2012 2011

Ingående balans 1 776 1 606

Periodens totalresultat -49 196

Aktierelaterad ersättning - 0

Emission av teckningsoptioner* 1 1

Transaktioner med innehavare utan 

bestämmande inflytande - 11

Utdelning -76 -38

Utgående balans 1 652 1 776

*Avser emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram

           Helår

Mkr 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 125 132 156 234

Förändringar i rörelsekapital 68 14 -20 -169

Kassaflöde från den löpande verksamheten 193 146 136 65

Nettoinvesteringar -49 -25 -115 -88

Förvärv av övriga aktier och andelar - - - -5

Förvärv av verksamhet -15 -58 -408 -100

Avvyttring av verksamhet - - - 172

Avyttring av andelar i intressebolag 19 - 19 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 -83 -504 -21

Förändring av räntebärande fordringar och 

skulder -56 -32 573 58

Emission av teckningsoptioner - - 1 1

Utdelning - - -76 -38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56 -32 498 21

Periodens kassaflöde 92 31 130 65

Likvida medel vid periodens ingång 263 214 239 189

Kursdifferens i likvida medel -5 -6 -19 -15

Likvida medel vid periodens utgång 350 239 350 239

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

          Okt-dec                      Helår



 

 

16 

 

 

 

 

 

     

 

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 193 146 136 65

Återläggning av betald skatt och 

kassaflödespåverkande finansnetto 41 16 91 94

Nettoinvesteringar -49 -25 -115 -88

Operativt kassaflöde 185 137 112 71

Koncernens operativa kassaflödesanalys

            Helår          Okt-dec

Mkr 2012 2011 2012 2011

Rörelseresultat Bank Security & Cash Handling 57 64 145 147

Rörelseresultat Secure Storage 2 5 19 15

Rörelseresultat Global Services 34 23 101 121

Rörelseresultat Entrance Control 31 10 14 36

Rörelseresultat Developing Businesses -5 -9 -43 -35

Koncerngemensamma poster -12 73 -60 40

Rörelseresultat 107 166 176 324

Finansiella poster, netto -51 -7 -65 -26

Resultat efter finansiella poster 56 159 111 298

          Okt-dec             Helår

Avstämning av resultat efter finansiella poster

Nettoomsättning fördelad per marknad

2012 2011 2012 2011

Frankrike 20% 22% 22% 23%

Indien 5% 5% 6% 5%

Storbritannien 5% 5% 6% 6%

Ungern 5% 4% 5% 5%

Tyskland 4% 7% 5% 5%

Spanien 5% 5% 5% 6%

Kanada 4% 4% 5% 4%

USA 8% 1% 4% 1%

Indonesien 3% 4% 3% 3%

Belgien 4% 3% 3% 3%

Övriga 37% 40% 36% 39%

Totalt 100% 100% 100% 100%

          Helår          Okt-dec
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Moderbolaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 67 103 137 142

Administrationskostnader -37 -30 -135 -123

Rörelseresultat 30 73 2 19

Finansiella poster, netto 63 66 -84 78

Resultat efter finansiella poster 93 139 -82 97

Skatter -29 - 127 -

Periodens resultat 64 139 45 97

Mkr 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat redovisat i 

resultaträkningen 64 139 45 97

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - -

Periodens totalresultat 64 139 45 97

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets totalresultat i sammandrag

         Okt-dec            Helår

         Okt-dec                     Helår
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Mkr 2012 2011

Immateriella tillgångar 8 12

Materiella anläggningstillgångar 3 4

Finansiella anläggningstillgångar 1 693 1 870

Kortfristiga fordringar 67 689

Likvida medel 1 0

Summa tillgångar 1 772 2 575

Eget kapital 1 556 1 586

Kortfristiga skulder 216 989

Summa eget kapital och skulder 1 772 2 575

Mkr 2012 2011

Ingående balans 1 586 1 526

Periodens totalresultat 45 97

Emission av teckningsoptioner* 1 1

Utdelning -76 -38

Utgående balans 1 556 1 586

*Avser emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

           Helår

            31 december
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Nyckeltal för koncernen 

 

 

 

 

 

 

2012 2011

Bruttomarginal, % 30,0 30,5

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), 

exkl poster av engångskaraktär % 6,8 7,7

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 5,2 7,9

Rörelsemarginal (EBIT), exkl poster av 

engångskaraktär % 5,0 6,2

Rörelsemarginal (EBIT), % 3,4 6,3

Vinstmarginal (EBT), % 2,1 5,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
1) 2)

7,0 13,5

Räntabilitet på eget kapital, %
1) 2)

8,9 14,1

Kapitalomsättningshastighet, ggr
2)

1,9 2,3

Soliditet, % 39 45

Räntetäckningsgrad, ggr
2)

5,5 18,0

Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,3

1) Under den senaste 12-månadersperioden

2) Uppgifterna avser kvarvarande och avyttrad verksamhet

Nyckeltal

             Helår

2012 2011

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,23 3,20

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,23 3,20

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

2012 2011

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,23 3,00

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,23 3,00

Eget kapital per aktie, kr 21,58 23,24

Kassaflöde per aktie, kr 1,80 0,86

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

 

Nettoomsättning 1 213 1 331 1 278 1 441 1 132 1 266 1 247 1 492 1 169 1 270 1 280 1 517

Kostnad för sålda varor -885 -924 -885 -1 029 -815 -856 -875 -1 026 -825 -889 -900 -1 052

Bruttoresultat 328 407 393 412 317 410 372 466 344 381 380 465

Andra rörelsekostnader, netto -322 -359 -315 -347 -294 -336 -311 -300 -334 -339 -363 -358

Rörelseresultat 6 48 78 65 23 74 61 166 10 42 17 107

Finansiella poster, netto -21 -20 -16 -18 -6 -8 -5 -7 -4 -4 -6 -51

Resultat efter finansiella 

poster -15 28 62 47 17 66 56 159 6 38 11 56

Skatter -4 -8 -27 -2 -5 -27 -17 -3 -9 -14 -10 -56

Periodens resultat från 

kvarvarande verksamhet -19 20 35 45 12 39 39 156 -3 24 1 0

Periodens resultat från avyttrad 

verksamhet -26 18 4 101 -19 1 5 -3 - - - -

Periodens resultat -45 38 39 146 -7 40 44 153 -3 24 1 0

Nyckeltal

Bruttomarginal, % 27,0 30,6 30,8 28,6 28,0 32,4 29,8 31,2 29,4 30,0 29,7 30,7

Rörelsemarginal, % 0,5 3,6 6,1 4,5 2,0 5,8 4,9 11,1 0,8 3,3 1,3 7,1

Rörelseresultat (EBIT) exkl 

poster av engångskaraktär, Mkr 24 70 88 142 23 82 74 138 14 50 63 136

Rörelsemarginal (EBIT) exkl 

poster av engångskaraktär, % 2,0 5,3 6,9 9,9 2,0 6,5 5,9 9,2 1,2 3,9 4,9 9,0

Resultat per aktie, kr 
1)

-0,59 0,50 0,51 1,93 -0,09 0,53 0,58 1,98 -0,04 0,32 -0,02 -0,03
1) Före och efter utspädning

2011

Kvartalsdata, Mkr
2010 2012
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Mkr

Perimeter 

Protection Totalt

Perimeter 

Protection Totalt

Nettoomsättning - - - -

Kostnad för sålda varor - - -3 -3

Bruttoresultat - - -3 -3

Andra rörelsekostnader, netto - - - -

Rörelseresultat från verksamheten - - -3 -3

Finansiella poster, netto - - - -

Resultat efter finansiella poster - - -3 -3

Skatter - - - -

Periodens resultat från verksamheten - - -3 -3

Vinst vid avyttring av verksamhet - - - -

Skatt på vinst vid avyttring av verksamhet - - - -

Transaktionskostnader - - - -

Resultat från omräkningsdifferenser och säkringar - - - -

Periodens resultat - - -3 -3

Mkr

Perimeter 

Protection Totalt

Perimeter 

Protection Totalt

Nettoomsättning - - 443 443

Kostnad för sålda varor - - -375 -375

Bruttoresultat - - 68 68

Andra rörelsekostnader, netto - - -82 -82

Rörelseresultat från verksamheten - - -14 -14

Finansiella poster, netto - - -4 -4

Resultat efter finansiella poster - - -18 -18

Skatter - - - -

Periodens resultat från verksamheten - - -18 -18

Vinst vid avyttring av verksamhet - - 8 8

Skatt på vinst vid avyttring av verksamhet - - - -

Transaktionskostnader - - -9 -9

Resultat från omräkningsdifferenser och säkringar - - 3 3

Periodens resultat - - -16 -16

        Okt-dec 2012         Okt-dec 2011

        Helår 2012         Helår 2011

Not 1 Resultaträkning i sammandrag, avyttrad verksamhet

Noter 
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Mkr 2012 2011 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten - - - -78

Kassaflöde från investeringsverksamheten* - - - -5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 84

Periodens kassaflöde - - - 1

*Uppgifterna avseende försåld verksamhet redovisas exklusive 

kassaflöde från avyttring av verksamhet.

            Okt-dec           Helår

Not 2 Kassaflödesanalys, avyttrad verksamhet 

Mkr 2012 2011

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter

Immateriella anläggningstillgångar 90 25

Materiella anläggningstillgångar 5 25

Finansiella anläggningstillgångar 1 1

Varulager 27 30

Kortfristiga fordringar 80 48

Likvida medel - 22

Innehav utan bestämmande inflytande - -11

Kortfristiga skulder -41 -34

Långfristiga skulder -33 -44

Identifierbara nettotillgångar 129 62

Goodwill 279 173

Koncernmässigt värde på andel av intressebolag vid 

förvärvstidpunkten - -27

Omvärdering av tidigare ägd andel i intressebolag - -86

Totala köpeskillingar 408 122

Avgår:

Likvida medel i förvärvade verksamheter - -22

Påverkan på koncernens likvida medel 408 100

Not 3 Förvärv av verksamhet*

*Den 8 augusti 2012 förvärvade Gunnebo Hamilton Safe, USAs näst största tillverkare och 

leverantör av fysiska säkerhetsprodukter till banker och offentlig förvaltning. Det 

koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet har inte slutligen fastställts då 

förvärvsanalysen fortfarande är preliminär. Uppgifterna avseende 2011 avser förvärvet av 

Alltech (Sydafrika) samt ytterligare 30 procent av kapitalet och rösterna i Gunnebos 

brasilianska säljbolag.

Jan-dec inkl 

poster av 

engångskaraktär

Poster av 

engångskaraktär

Jan-dec exkl 

poster av 

engångskaraktär

Mkr 2012 2012 2012

Nettoomsättning 5 236 - 5 236

Kostnad för sålda varor -3 666 16 -3 650

Bruttoresultat 1 570 16 1 586

Bruttomarginal 30,0% 30,3%

Andra rörelsekostnader, netto -1 394 71 -1 323

Rörelseresultat 176 87 263

Rörelsemarginal 3,4% 5,0%

Not 4 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 
kassaflödespåverkande finansnetto och betald 
skatt  

Resultat per aktie 
Resultat efter skatt hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 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 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
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.gunnebogroup.com 

Årsstämma 2013 9 april 2013

Delårsrapport januari-mars 25 april 2013

Delårsrapport januari-juni 17 juli 2013

Gunnebo Kapitalmarknadsdag 2013 19 september 2013

Delårsrapport januari-september 24 oktober 2013

Kalendarium

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa 
säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 700 anställda i 
32 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter  
5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på banksäkerhet, 
kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och service. 
 
Vi gör din värld säkrare.  
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