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Gunnebo fokuserar på primära 

produktområden 

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef 

Vi har gjort en strategisk översyn av Gunnebos produktportfölj och beslutat att fokusera affären runt de 

tre affärsenheterna Safe Storage, Cash Management och Entrance Control. Inom dessa 

produktområden anpassar vi nu vårt arbetssätt och vår kompetens för att bli mer kundorienterade. 

Samtidigt gör vi en förstärkt satsning på utveckling av både hård- och mjukvarulösningar för att skapa 

framtida lönsam tillväxt. I ett fjärde produktområde Integrated Security, som i stor utsträckning är en 

lokal integratörsaffär med lägre lönsamhet, kommer vi att jobba med att förbättra lönsamheten.  

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg 

Som ett första resultat av den strategiska översynen har vi undertecknat ett erbjudande om att avyttra 

vår verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet 

som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen 

beräknas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2018. Verksamheten rapporteras som avvecklad 

verksamhet. För mer information se not 3 på sidan 20 i denna rapport. 

Ny organisationsstruktur 

Tidigare idag kommunicerades att vi har justerat organisationsstrukturen för att återspegla skiftet i 

Koncernens strategiska fokus. Framöver kommer Gunnebo att ha produkt som det primära 

rörelsesegmentet. Vi har därför justerat Koncernens organisation för att  den ska stämma överens med 

vår strategi och hur vi styr, följer upp och rapporterar vår affär.  

För Safe Storage, Cash Management och Entrance Control kommer fokus att vara på kunder, produkter 

och lösningar samt genomföra en dedikerad marknadsstrategi per affärsenhet. Inom Integrated Security, 

som främst är en lokal integratörsaffär, ska vi utvärdera vår portfölj  och arbeta med lönsamhets-

förbättringar. 

Som en konsekvens har även strukturen på segmenten i kvartalsrapporten förändrats. I stället för region 

som primärt segment rapporterar vi nu vår verksamhet i de fyra affärsenheterna Safe Storage, Cash 

Management, Entrance Control och Integrated Security.  

Nya finansiella mål 

Med ett tydligt fokus på produkt och med en organisationsstruktur som stödjer detta kommer vi att 

förändra våra finansiella mål. Koncernens nya finansiella mål är:  

• Årlig försäljningstillväxt om 5 procent  

• EBITA på >10 procent 

• Nettolåneskuld/EBITDA på <2,5  

• Årlig utdelning om 30-50 procent av nettoresultatet 

 

Hållbarhetsmålen som definierades 2016 förblir oförändrade. 

Mer information om Koncernens nya finansiella mål finns i tabellen nedan och på sidan 12 i denna 

rapport. 
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Finansiella mål & utfall 

 2018 2017 2018 2017 2017  Mål 

 
Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår   

Försäljningstillväxt 0% 1% 0% 2% -1% 5% 

EBITA marginal 5,3% 8,0% 5,9% 7,1% 7,7% >10% 

Nettolåneskuld/EBITDA1,2) - - 3,6 1,9 2,4 <2,5 

Utdelning - - - - 60% 30-50% 

              
2) Rullande 12 månader      
3) Inklusive avvecklad verksamhet      

 

Kommentar till kvartalsresultatet - kvarvarande verksamhet 

Under andra kvartalet har vi haft tillväxt inom både Safe Storage och Entrance Control. Tillväxten inom 

Safe Storage berodde huvudsakligen på god försäljningsutveckling av säkerhetsskåp till bankomater. 

Utvecklingen i Indien och Kina bidrog också positivt. Inom Entrance Control ökade försäljningen även 

under årets andra kvartal med god tillväxt både i Europa och Asia-Pacific. Inom Cash Management och 

Integrated Security minskade försäljningen under kvartalet. Den lägre försäljningen inom Cash 

Management berodde på stora projekt som fakturerades förra året. Intresset för Gunnebos 

kontanthanteringslösningar är stort på marknaden och vi lanserade nya lösningar för deponering under 

kvartalet. Inom Integrated Security minskade försäljningen, huvudsakligen på grund av att 

brandsäkerhetsprojektet för OKI nu är avslutat. 

Kommentar till kvartalsresultatet – avvecklad verksamhet 

Under det andra kvartalet var försäljningen inom avvecklad verksamhet 270 Mkr, och rörelseresultatet  

-21 Mkr. Inklusive transaktionsförlusten om -609 Mkr blev periodens resultat -625 Mkr. Se not 3 på sidan 

20 för mer information om avyttrad verksamhet.  

Framtiden 

Med nytt produktfokus och ny organisation på plats känner vi oss redo att utveckla ett mer fokuserat och 

mindre komplext Gunnebo för framtiden. 

 

Göteborg 19 juli 2018 

 

Henrik Lange 

VD och Koncernchef 
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1) Se sidan 24 för definitioner av nyckeltal   
2) Försäljningstillväxt justerat för valutakurseffekter 
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Safe Storage 

Försäljningen inom Safe Storage ökade med 2 procent 

under det andra kvartalet. Den positiva utvecklingen 

förklaras framför allt av god försäljning av säkerhetsskåp 

för uttagsautomater. 

• Det indiska varumärket Steelage lanserades till bankkunder i Afrika och 

Mellanöstern 

• I Europa utvecklades försäljningen av säkerhetsskåp till globala leverantörer  

av uttagsautomater väl 

• Asia-Pacific visade generellt positiv utveckling under kvartalet, med 

försäljningstillväxt i Indien och Kina 

• Americas försäljning var stabil 

 

Safe Storage 
2018 2017 2018 2017 2017 

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 

 
  

    

Nettoomsättning, Mkr 447 426 841 867 1 708 

Försäljningstillväxt, % 2 -5 -4 -2 -8 

EBITA, Mkr 40 29 63 57 126 

EBITA marginal, % 8,9 6,8 7,5 6,6 7,4 

Jämförelsestörande poster, Mkr -2 -2 -5 -3 -27 

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 527 456 527 456 444 

            

 

Försäljningsutveckling april-juni 2018  

I Asia-Pacific utvecklades försäljningen positivt, huvudsakligen beroende på god 

försäljning till banker och pantbanker i Indien. Även försäljningen av automatiserade 

bankfack, SafeStore Auto, och god aktivitet bland återförsäljarna i Kina bidrog positivt. 

Försäljning av säkerhetsskåp till uttagsautomater var oförändrad under kvartalet.  

I Europa visade försäljningen av säkerhetsskåp för uttagsautomater en stark utveckling.  

I Americas var försäljningsutvecklingen stabil främst beroende på god försäljning bland 

återförsäljarna och till den amerikanska administrationen.  

Resultatutveckling  

Under kvartalet ökade EBITA till 40 Mkr (29) vilket gav en marginal om 8,9 procent 

(6,8), huvudsakligen beroende på god försäljning i Asia-Pacific och en god produktmix i 

kvartalet. Under första halvåret ökade EBITA till 63 Mkr (57) och marginalen till 7,5 

procent (6,6).  

 

Andel av Koncernens 

försäljning, jan-jun 2018 

 

Safe Storage erbjuder säkerhetslösningar 

för data, kontanter och andra värdesaker 

från dataintrång, rån, brand och explosion, 

samt säkerställer efterlevnad av regelverk. 

 

Försäljning per region 

 

Höjdpunkter under kvartalet 

Storbritannien: Supply chain-specialist 

väljer Gunnebo för design, produktion och 

installation av ett valv 

Indien: En av Indiens största pantbanker, 

NBFC, beställer kundanpassade 

högsäkerhetsskåp för förvaring av guld i 

kontor över hela landet 

Nepal: Bankfack ska installeras hos en 

ledande bank i Nepal för att erbjuda 

förvaring av kunders värdesaker  

USA: Banken JP Morgan utökar sitt 

kontorsnätverk och investerar i nya 

säkerhetsskåp och deponeringslösningar 

Kanada: Större finansiell institution 

investerar i ett stort valv och 

tillträdeskontroll till nytt center för 

valutahantering 
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Cash Management 

Försäljningen inom Cash Management minskade med 5 

procent under det andra kvartalet, huvudsakligen beroende 

på tidsförskjutning av projektleveranser. 

• Framgångsrik global lansering av deponeringslösningar, första order mottagna 

från Europa och Mellanöstern 

• Europa visade en god försäljningsutveckling inom sluten kontanthantering i 

Norden och Italien 

• I Asia-Pacific var utvecklingen god i Australien. 

• I Americas visade Brasilien god försäljning 

 

Cash Management 
2018 2017 2018 2017 2017 

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 
       

Nettoomsättning, Mkr 289 294 542 544 1 031 

Försäljningstillväxt, % -5 7 -2 14 8 

EBITA, Mkr 36 40 60 71 120 

EBITA marginal, % 12,5 13,6 11,1 13,1 11,6 

Jämförelsestörande poster, Mkr -2 -1 -3 -1 -4 

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 283 309 283 309 284 

            

 

Försäljningsutveckling april-juni 2018  

Till skillnad från första kvartalets goda resultat var utvecklingen i Europa, Mellanöstern 

och Asia-Pacific svagare i det andra kvartalet på grund av projektleveranser. 

Affärsenheten hade ett starkt kvartal i Europa, främst i Norden och Italien, med god 

försäljning av system för sluten kontanthantering, SafePay, med tillhörande tjänster. 

Asia-Pacific står fortfarande för en liten del av enhetens försäljning, men fortsätter visa 

god tillväxt. Under kvartalet utvecklades försäljningen väl i Australien och Sydostasien. 

I Americas visade Brasilien god försäljning och utrullningen av lösningar för 

kontanthantering i landet fortsätter. Försäljningen i USA minskade något, huvudsakligen 

beroende på försenade investeringar i projekt inom banksektorn. 

Resultatutveckling 

Under kvartalet uppgick EBITA till 36 Mkr (40) vilket gav en marginal om 12,5 procent 

(13,6). Under första halvåret uppgick EBITA till 60 Mkr (71) med en marginal om 11,1 

procent (13,1). Den lägre marginalen förklaras av förändrad produktmix.  

 

Andel av Koncernens 

försäljning, jan-jun 2018 

 

Cash Management erbjuder lösningar som 

minskar kostnader för handelns hantering 

av sedlar och mynt samt hjälper 

värdetransportföretag och banker att 

förbättra effektiviteten och breddar deras 

erbjudande.  

Lösningarna består av mjukvara, hårdvara 

och tjänster som förbättrar effektiviteten 

och säkerheten vid kontanthantering. 

Försäljning per region 

 

Höjdpunkter under kvartalet 

Sverige: Matvarukedjan Netto väljer att 

optimera kontanthanteringen genom att 

installera sluten kontanthantering, 

SafePay 

Italien: Detaljhandelskedjan Leroy Merlin 

signerar servicekontrakt för service av 

sluten kontanthantering, SafePay 

Nederländerna: Värdetransportföretag 

väljer Gunnebos kontanthanteringslösning 

för att optimera sitt detaljhandels-

erbjudande 

UAE: Värdetransportföretaget Transguard 

fortsätter investera i kontanthanterings-

lösningar från Gunnebo 
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Entrance Control 

Försäljningen inom Entrance Control ökade med 2 procent 

under det andra kvartalet, med god utveckling i Europa och 

Asia-Pacific. 

• Framgångsrikt deltagande i mässan IFSEC (UK) och invigning av nytt 

showroom 

• Flera större leveranser till flygplatser och kollektivtrafik i Europa 

• Stark utveckling i Asia-Pacific med leveranser till större projekt för 

högriskanläggningar 

• I Americas var försäljningen oförändrad 

 

Entrance Control 
2018 2017 2018 2017 2017 

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 
       

Nettoomsättning, Mkr 227 215 472 396 894 

Försäljningstillväxt, % 2 17 17 17 10 

EBITA, Mkr 26 37 69 52 145 

EBITA marginal, % 11,5 17,2 14,6 13,1 16,2 

Jämförelsestörande poster, Mkr 0 -1 -2 -1 -5 

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 201 179 201 179 196 

            

 

Försäljningsutveckling april-juni 2018  

Entrance Control visade på fortsatt tillväxt även under andra kvartalet. 

Asia-Pacific fortsatte den positiva utvecklingen, framför allt drivet av leveranser till 

större projekt för högriskanläggningar i Australien och Indien. 

I Europa utvecklades försäljningen väl, särskilt i Italien, Storbritannien och Tyskland.  

I Americas var försäljningen fortsatt stabil och de första installationerna till 

kundsegmentet flygplatser i USA genomfördes framgångsrikt.  

Resultatutveckling  

Under kvartalet uppgick EBITA till 26 Mkr (37) vilket gav en marginal om 11,5 procent 

(17,2). Marginalens utveckling förklaras av tidsförskjutning av projektleveranser och ett 

lägre kapacitetsutnyttjande i kvartalet. Under första halvåret uppgick EBITA till 69 Mkr 

(52) med en marginal om 14,6 procent (13,1). Den förbättrade marginalen förklaras av 

försäljningstillväxt. 

 

Andel av Koncernens 

försäljning, jan-jun 2018 

 

Entrance Control fokuserar sin 

verksamhet på att skydda människor, 

tillgångar och byggnader från obehörigt 

tillträde genom lösningar för 

passerkontroll och detektering. 

Försäljning per region 

 

Höjdpunkter under kvartalet 

Italien: I slutet av 2017 vann Gunnebo 

ett kontrakt avseende tillträdeskontroll 

vid italienska järnvägsstationer. Under 

kvartalet utvidgades kontraktet. 

Tyskland: Tank & Rast, som driver 

butiker och bensinstationer längs med 

motorvägar, vänder sig till Gunnebo för 

lösningar inom entrékontroll och 

kontanthantering 

Egypten: Grand Egyptian Museum 

skyddar sina skatter med 

tillträdeskontroll från Gunnebo  

Kina: Tunnelbanelinje 9 i Shenyang och 

linje 1 i Xuzhou installerar Gunnebos 

tunnelbanespärrar för tillträdeskontroll 

USA: Empire State Building väljer 

effektiv och säker tillträdeskontroll för 

sina över 4 miljoner besökare med 

spärrar från Gunnebo 
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Integrated Security 

Försäljningen inom Integrated Security minskade med 1 

procent under det andra kvartalet. Jämförelsen påverkades 

av ett starkt andra kvartal 2017 som innefattade försäljning 

till det stora OKI-projektet, vilket nu är färdigställt. 

• Europa hade en god försäljningsutveckling i Italien och Centraleuropa 

• I Asia-Pacific var försäljningen lägre 

• För Americas visade Brasilien god försäljningsutveckling 

 

 
Integrated Security 

2018 2017 2018 2017 2017 

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 
       

Nettoomsättning, Mkr 285 290 550 590 1 228 

Försäljningstillväxt, % -1 -5 -5 -11 -6 

EBITA, Mkr -4 20 -5 46 107 

EBITA marginal, % -1,4 6,9 -0,9 7,8 8,7 

Jämförelsestörande poster, Mkr -3 -3 -8 -4 -13 

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 299 250 299 250 304 

            

 

Försäljningsutveckling april-juni 2018  

Nedgången av försäljning under första kvartalet 2018 fortsatte även under det andra 

kvartalet.  

I Europa utvecklades försäljningen generellt sett väl, där större leveranser i Tyskland, 

Spanien och Italien bidrog till utvecklingen. 

I Americas var försäljningsutvecklingen god i Brasilien, men svagare i Mexiko. 

Försäljningen i Asia-Pacific minskade. God försäljning i Australien och Indien 

kompenserade inte fullt ut för lägre försäljning inom brandsäkerhet, delvis relaterad till det 

stora OKI-projektet som avslutades under det fjärde kvartalet 2017.  

Resultatutveckling  

Under kvartalet uppgick EBITA till -4 Mkr (20) vilket gav en marginal om -1,4 procent 

(6,9). Under första halvåret uppgick EBITA til l -5 Mkr (46) med en marginal om -0,9 

procent (7,8). En lägre EBITA förklaras av en svag försäljning av brandskyddsprojekt  i 

Asia-Pacific jämfört med föregående år. 

 

 

Andel av Koncernens 

försäljning, jan-jun 2018 

 

Integrated Security består av en lokal 

integratörsaffär inom elektronisk säkerhet, 

säkerhetsdörrar och skiljeväggar som ger 

skydd mot fysiska angrepp, varularm för 

stöldskydd, brandskydd samt övrig lokal 

verksamhet.  

Försäljning per region 

 

Höjdpunkter under kvartalet 

Oman: Omans Centralbank ser Gunnebo 

som sin säkerhetsrådgivare och partner för 

leverans av säkerhetslösningar. Det 

senaste tillägget till bankens 

säkerhetssystem är en förstärkt plattform 

för elektronisk säkerhet. 

Indien: En av landets större 

färgproducenter vänder sig till Gunnebo för 

att installera brandskyddssystem vid sina 

fabriker 

Kanada: Större elkrafts- och 

naturgasanläggning utvärderar sin 

tillträdeskontroll och byter ut 

högsäkerhetslås i hela verksamheten 

Brasilien: Landets näst största 

apotekskedja DPSP väljer Gunnebo för 

installation av elektroniska varularm i sina 

drygt 150 butiker 

Mexiko: Europeisk ambassad i Mexiko City 

höjer nivån på den elektroniska säkerheten 

Mexiko: Banken Santander lägger en stor 

order på elektronisk säkerhet och service 
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Avvecklad verksamhet 

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget 

OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och 

Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för 

konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen 

beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.  

Den planerade försäljningen inkluderar det franska säljbolaget, de två franska 

tillverkningsenheterna i Bazancourt och Baldenheim samt verksamheterna i Belgien och 

Luxemburg.  

Verksamhetens nettoomsättning uppgick 2017 till 1 130 Mkr. Verksamheten har cirka 930 

anställda.  

Nettoomsättningen för avvecklad verksamhet under andra kvartalet uppgick till 270 Mkr 

(285). Nettoomsättningen i kvartalet bestod av 20 procent av produkter från Safe Storage, 

8 procent från Cash Management, 3 procent från Entrance Control och 69 procent från 

Integrated Security. 

För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet från verksamheten till -21 Mkr (11) och 

nettoresultatet från verksamheten till -16 Mkr (8). Förlusten hänförlig till avveckling av 

verksamhet uppgick till -609 Mkr.  

 

 2018 2017 2018 2017 2017 

Mkr Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

Nettoomsättning 270 285 526 553 1 130 

Rörelseresultat (EBIT) från verksamheten -21 11 -53 6 3 

Periodens resultat från verksamheten -16 8 -40 5 8 

Förlust vid avveckling av verksamhet -609 - -609 - - 

Periodens resultat från avvecklad verksamhet  -625 8 -649 5 8 

Totala tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 484 1 000 484 1 000 1 021 

Totala skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 589 555 589 555 546 

 

För mer information om avvecklad verksamhet läs not 3 Avvecklad verksamhet på  

sidan 20 i denna kvartalsrapport. 
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Koncernens finansiella resultat 

I denna rapport redovisas verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg som 

avvecklad verksamhet. Följaktligen har all tidigare resultaträkningsinformation omräknats 

för att visa kvarvarande respektive avvecklad verksamhet. Dessa verksamheters 

tillgångar och skulder klassificeras som tillgångar och skulder som innehas för försäljning 

i koncernbalansräkningen. Se sidan 8 och not 3 för detaljerad information om avvecklad 

verksamhet. 

På grund av förändrad organisationsstruktur från geografi till produkt bygger Koncernens 

segmentsrapportering nu på de fyra affärsenheterna Safe Storage, Cash Management, 

Entrance Control och Integrated Security. Tidigare perioder har omräknats för att 

anpassas till dessa nya enheter. Se not 2 för ytterligare segmentsinformation. 

Kvarvarande verksamhet 
April-juni 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick 1 248 Mkr (1 225). 

Försäljningstillväxten var oförändrad där Safe Storage och Entrance Control båda hade 

en positiv tillväxt om 2 procent medan Cash Management hade en negativ tillväxt om -5 

procent och Integrated Security -1 procent. Valutaeffekten var 2 procent.  

Nettoomsättningen bestod av 1 026 Mkr relaterad till produktförsäljning och 222 Mkr 

relaterat till serviceintäkter. 

Rörelseresultat 

Den interna finansiella uppföljningen av affärsenheterna och Koncernen har från och 

med det andra kvartalet 2018 EBITA som ett betydelsefullt finansiellt nyckeltal. EBITA 

uppgick till 66 Mkr (98), vilket gav en EBITA marginal om 5,3 procent (8,0).  

Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 28,8 procent jämfört med 29,9 

procent föregående år. Försäljnings- och administrationskostnader, exklusive 

jämförelsestörande poster ökade med 19 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år, varav 4 Mkr var valuta. I relation till försäljning utgjorde försäljnings- och 

administrationskostnader 23,7 procent jämfört med 22,6 procent föregående år. 

Jämförelsestörande poster påverkade kvartalets resultat med -9 Mkr (-11) varav -3 Mkr 

(0) var kostnader för sålda varor och -6 Mkr (-11) var försäljnings- och 

administrationskostnader. Jämförelsestörande poster är relaterade till 

personalnedskärningar kopplade till strukturförändringar för att förbättra lönsamheten. 

Dessa kostnader var i kvartalet främst hänförliga till funktioner inom kundservice i 

affärsenhet Integrated Security. 

Brygga över rörelseresultatet 

Rörelseresultatet (EBIT) var 52 Mkr (81), vilket motsvarar en EBIT marginal på 4,2 

procent (6,6).  

Förändringar i rörelseresultatet för det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 

2017 kan förklaras av: 

• Oförändrad tillväxt och därmed ingen påverkan på rörelseresultatet.  

• Strukturella förändringar på 8 Mkr återspeglar realiserade besparingar från 

genomförda produktivitetsåtgärder och något högre strukturella förändringar 

jämfört med samma period förra året. 

• Valutaeffekten uppgick till 4 Mkr, varav omräkningsdifferenserna var 6 Mkr och 

transaktionseffekterna var -2 Mkr. 

Övriga effekter inkluderade negativ bruttomarginal samt utvecklingen av försäljnings- och 

administrationskostnader. 

Koncernens försäljning och 

EBITA marginal 

 

Försäljning per affärsenhet 

jan-jun 2018 

 

 

 

Försäljning per kundsegment, 

jan-jun 2018 

 
 

 

Försäljning per region,  

jan-jun 2018 
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Övriga finansiella kommentarer 

Finansiella poster, netto, uppgick till -12 Mkr (-16) under kvartalet, vilket är en förbättring 

jämfört med föregående år på grund av omfinansiering i juni 2017. Skatter uppgick till -20 

Mkr (-34), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 50 procent (52). Den höga effektiva 

skattesatsen beror delvis på skatter i samband med betalningar från dotterbolag och 

skattemässiga underskottsavdrag som inte beaktats i perioden. Den nya sänkta 

bolagsskatten i Sverige förväntas inte få någon engångseffekt då den införs. 

Fritt kassaflöde i kvartalet var -63 Mkr (-76). Detta inkluderar investeringar på 37 Mkr 

(31), vilket återspeglar ökade investeringar i anläggningstillgångar, samtidigt som nivån 

på investeringar i produkt och IT utveckling bibehölls. Nettokassaflöde från den löpande 

verksamheten var något bättre med -28 Mkr (-45), där den positiva utvecklingen inom 

rörelsekapitalet kompenserade för det underliggande rörelseresultatet (exklusive 

nedskrivningar). Förändringen i rörelsekapitalet var -35 Mkr (-109) med förbättringar 

inom alla områden förutom i kundfordringar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten inkluderar -10 Mkr hänförliga till kostnader 

för avyttring av verksamhet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 68 

Mkr (83) och inkluderade återbetalning av lån och förändringar i bankkrediter. Vidare 

utbetalades den första delen av utdelningen om -46 Mkr (-92). 

Eget kapital minskade med 627 Mkr i kvartalet, främst beroende på förlust från avvecklad 

verksamhet, utdelning om -46 Mkr och aktuariella vinster om 20 Mkr. 

Januari - juni 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret uppgick till 2 405 Mkr (2 397). 

Försäljningstillväxten var oförändrad, där Entrance Control hade en tillväxt på 17 

procent, medan Safe Storage minskade med -4 procent, Cash Management med -2 

procent och Integrated Security med -5 procent. Valutaeffekten var 0 procent.  

Nettoomsättningen bestod av 1 977 Mkr relaterade till produktförsäljning och 428 Mkr 

relaterat till serviceintäkter. 

Rörelseresultat 

Den interna finansiella uppföljningen av affärsenheterna och Koncernen har från och 

med det andra kvartalet 2018 EBITA som ett betydelsefullt finansiellt nyckeltal.  

EBITA uppgick för perioden till 142 Mkr (170), vilket gav en EBITA-marginal om 5,9 

procent (7,1) och inkluderar 6 Mkr (0) från intressebolag samt 10 Mkr (0) från 

försäljningen av en fastighet hänförlig till omstruktureringen av verksamheten i Sydafrika. 

Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 28,3 procent, jämfört med 29,5 

procent föregående år.  

Försäljnings- och administrationskostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökade 

med 11 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år där valutaeffekten var 

marginell. I relation till försäljning utgjorde försäljnings- och administrationskostnader 

23,5 procent jämfört med 23,1 procent föregående år. 

Jämförelsestörande poster påverkade periodens resultat med -21 Mkr (-13) varav -4 Mkr 

(0) var kostnader för sålda varor och -17 Mkr (-13) var försäljnings- och 

administrationskostnader. Jämförelsestörande poster är främst relaterade till 

personalnedskärningar kopplade till strukturförändringar för att förbättra lönsamheten 

samt förändringar på ledningsnivå. För perioden är dessa kostnader primärt hänförliga till 

affärsenhet Integrated Security. 

Brygga över rörelseresultatet 

Förändringen av rörelseresultatet för första halvåret 2018 jämfört med motsvarande 

period 2017 förklaras av: 

• Oförändrad tillväxt och därmed ingen påverkan på rörelseresultatet.  
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• Strukturella förändringar hade en positiv nettoeffekt om 7 Mkr och återspeglar 

realiserade besparingar från implementerade produktivitetsåtgärder och 

strukturella förändringar, som kompenserar för högre jämförelsestörande 

poster. 

• Valutaeffekterna var 2 Mkr, varav omräkningsdifferenser var 2 Mkr och 

transaktionseffekter var 0 Mkr.  

• Övriga effekter inkluderade en negativ utveckling av bruttomarginal samt 

försäljnings- och administrationskostnader, men även intäkter från 

intressebolag och vinst från försäljning av fastighet i Sydafrika. 

Övriga finansiella kommentarer 

Finansiella poster, netto, uppgick till -25 Mkr (-28) vilket är en förbättring jämfört med 

motsvarande period föregående år då omfinansieringen avslutades i juni 2017. Skatter 

uppgick till -43 Mkr (-54), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 51 procent (46). Den 

effektiva skattesatsen påverkades negativt av underskottsavdrag som ej värderats, 

skatter i samband med betalningar från dotterbolag och slutliga justeringar av tidigare 

års inkomstdeklarationer. 

Periodens fria kassaflöde uppgick till -24 Mkr (-82). Detta inkluderar investeringar om 72 

Mkr (60), vilket återspeglar investeringar i materiella anläggningstillgångar samtidigt som 

nivån på investeringar i produkt och IT utveckling bibehölls. Därutöver genererades ett 

positivt kassaflöde från försäljningen av en fastighet i Sydafrika. Nettokassaflöde från 

den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 32 Mkr (-23) där den positiva 

utvecklingen i rörelsekapitalet kompenserade för det underliggande rörelseresultatet 

(exklusive nedskrivningar). Förändringar i rörelsekapital i kvartalet var -2 Mkr (-148), där 

de största förbättringarna kom från varulager och kundfordringar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten inkluderade -10 Mkr relaterat till kostnader 

för avyttring av verksamhet och -15 Mkr relaterade till tidigare genomförda förvärv. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 29 Mkr (56), där jämförelsen från 

2017 inkluderade omfinansieringen som avslutades under andra kvartalet 2017. Vidare 

utbetalades den första delen av utdelningen om -46 Mkr (-92). 

Nettolåneskulden ökade med 188 Mkr sedan årsskiftet med en valutaeffekt som 

påverkade med -93 Mkr. Den första utbetalningen av utdelning som gjordes under 

kvartalet förklarar ytterligare -46 Mkr. Resten förklaras av svagt rörelseresultat och 

negativt rörelsekapital. Pensionsförpliktelser var relativt oförändrad på 488 Mkr. 

Eget kapital minskade med -603 Mkr för perioden, främst beroende på förlust från 

avvecklad verksamhet, utdelning om -46 Mkr, aktuariella vinster om 20 Mkr och positiva 

omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet om 29 Mkr. 

Anställda 

Antalet anställda vid andra kvartalets utgång var 4 395 i kvarvarande verksamhet. 

Moderbolaget 

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga 

och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncerngemensamma 

tjänster. Nettoomsättningen för andra kvartalet och första för första halvåret uppgick till 

57 Mkr (58) respektive 109 Mkr (119). Resultatet efter finansiella poster uppgick för 

andra kvartalet till -9 Mkr (8) och för första halvåret till -2 Mkr (24). Periodens resultat för 

andra kvartalet var -10 Mkr (-16) och för första halvåret -4 Mkr (-4). 

Avvecklad verksamhet 
För information om avvecklad verksamhet, se not 3 på sidan 20 i denna rapport och på 

sidan 8. 
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Nya finansiella mål 

Med ett tydligt fokus på produkt och med en organisation som stödjer detta har 

Koncernen även förändrat sina finansiella mål. Koncernens nya finansiella mål 

är: 

• Årlig försäljningstillväxt om 5 procent. Tillväxt av nettoomsättningen 

exkl valutaeffekter inklusive både organisk och förvärvad tillväxt. 

• EBITA på >10 procent. Rörelseresultatet (EBIT) exkl. 

jämförelsestörande poster och avskrivning av förvärvade immateriella 

tillgångar. Inga kostnader för koncernfunktioner är fördelade på 

affärsenheterna. 

• Nettolåneskuld/EBITDA på <2,5. Beräknad som periodens utgående 

nettolåneskuld exklusive pensionsförpliktelser dividerat med EBITDA 

för de senaste tolv månaderna. 

• Årlig utdelning om 30-50 procent av nettoresultatet 

 

De nya målen kommer att ge god insyn i Koncernens ambitioner och 

affärsenheternas underliggande möjligheter att leverera på dessa mål. Målen 

kommer att vara de huvudsakliga nyckeltal som definierar hur Koncernen når 

lönsam tillväxt.  

De hållbarhetsmål som definierades 2016 förblir oförändrade. 

 

Försäljningstillväxt 

 

EBITA  

 

 

Nettolåneskuld/EBITDA 

(kvarvarande och avvecklad verksamhet)  

 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören för Gunnebo AB (publ) intygar härmed att denna halvårsrapport ger en rättvisande övers ikt av 

moderbolagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som  

företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför. 

  

GÖTEBORG, 19 juli 2018 

Martin Svalstedt 

Ordförande 

Henrik Lange 

VD och Koncernchef 

 

Göran Bille 

Styrelseledamot 

Anna Borg Saether 

Styrelseledamot 

Charlotte Brogren 

Styrelseledamot 

 

Eva Elmstedt 

Styrelseledamot 

Mikael Jönsson 

Styrelseledamot 

 

Micke Fridström 

Arbetstagarrepresentant  

Irene Thorin  

Arbetstagarrepresentant 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag

2018 2017
1) 2017

Mkr 30 jun 30 jun 31 dec

Goodwill 1 443 1 596 1 596

Övriga  immateriella tillgångar 299 302 314

Materiella anläggningstillgångar 292 328 345

Uppskjutna skattefordringar 213 312 322

Övriga långfristiga fordringar 19 13 17

Summa anläggningstillgångar 2 266 2 551 2 594

Varulager 782 911 902

Kundfordringar 948 1 206 1 413

Övriga kortfristiga tillgångar 337 356 294

Likvida medel 483 537 498

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 484 - -

Summa omsättningstillgångar 3 034 3 010 3 107

Summa tillgångar 5 300 5 561 5 701

Summa eget kapital 1 263 1 813 1 866

Långfristiga finansiella skulder 1 583 1 394 1 396

392 482 494

Uppskjutna skatteskulder 61 83 66

Summa långfristiga skulder 2 036 1 959 1 956

Leverantörsskulder 535 655 742

Kortfristiga finansiella skulder 93 141 108

Övriga kortfristiga skulder 784 993 1 029

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 589 - -

Summa kortfristiga skulder 2 001 1 789 1 879

Summa eget kapital och skulder 5 300 5 561 5 701

1)
 Tidigare publicerade belopp har omklassificerats. Se Not 1.

Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag 
2018 2017 2017

Mkr 30 jun 30 jun 31 dec

Ingående balans 1 866 1 890 1 890

Periodens totalresultat -557 15 70

Utdelningar -46 -92 -92

Övrigt, inkl nyemission - - -2

Utgående balans 1 263 1 813 1 866

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag (inklusive avvecklad verksamhet)

2018 2017 2018 2017 2017

Mkr Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -412 92 -386 151 304

Justering för avskrivning av materiella tillgångar 16 16 31 34 66

Justering för avskrivning av immateriella tillgångar
1)

14 13 28 25 51

Justering för nedskrivningar 413 - 413 - -

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 8 1 8 -3 -13

Ränta och övriga finansiella poster -8 -18 -20 -29 -51

Betald skatt -24 -40 -40 -53 -86

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 7 64 34 125 271

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -35 -109 -2 -148 -200

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -28 -45 32 -23 71

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -37 -31 -72 -60 -150

Försäljning av anläggningstillgångar 2 0 16 1 5

Förvärvsrelaterad utbetalning - - -15 - -

Avyttringsrelaterad utbetalning -10 - -10 - -

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -45 -31 -81 -59 -145

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering -73 -76 -49 -82 -74

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i lån och övriga finansiella poster 114 175 75 148 107

Utdelning -46 -92 -46 -92 -92

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 68 83 29 56 15

Periodens nettokassaflöde -5 7 -20 -26 -59

Likvida medel vid periodens ingång 488 552 498 581 581

Omräkningsdifferenser 8 -22 13 -18 -24

Likvida medel vid periodens utgång 491 537 491 537 498

Fritt kassaflöde -63 -76 -24 -82 -74

Förändring av skulder från finansieringsverksamheten och nettolåneskuld 

Mkr 

Utgående

 balans

30 jun

Kassaflödes-

påverkande 

förändringar

Icke 

kassaflödes-

påverkande 

förändringar

Omräknings-

differenser

Ingående 

balans 

1 jan

Långfristiga lån inklusive kortfristig del 1 618 98 79 1 1 440

Kortfristiga lån 58 -6 - - 64

Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (-)/skulder(+) 2 -17 26 - -7

Summa skulder från finansieringsverksamheten 1 678 75 105 1 1 497

Likvida medel -491 20 - -13 -498

Nettolåneskuld före pensionsförpliktelser 1 187 95 105 -12 999

Pensionsförpliktelser, netto 488 -9 -18 21 494

Nettolåneskuld 1 675 86                87    9 1 493

1)
Avskrivning avseende förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till 5 M kr (6) för andra kvartalet och till 12 M kr (12) för perioden januari - juni samt 22 M kr för helåret 2017.
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Kvartalsdata, Affärsenheter

Safe Storage 1 2 Jan-jun 3 Jan-sep 4 Helår 1 2 Jan-jun 3 Jan-sep 4 Helår 1 2 Jan-jun

Nettoomsättning, Mkr 426 425 851 439 1 290 550 1 840 441 426 867 392 1 259 449 1 708 394 447 841

Försäljningstillväxt, % 1 -5 -2 -9 -5 -17 -8 -10 2 -4

EBITA, Mkr 37 22 59 37 96 67 163 28 29 57 23 80 46 126 23 40 63

EBITA marginal, % 8,7 5,2 6,9 8,4 7,4 12,2 8,9 6,3 6,8 6,6 5,9 6,4 10,2 7,4 5,8 8,9 7,5

Jämförelsestörande poster, Mkr -3 -3 -6 -1 -7 -8 -15 -1 -2 -3 -8 -11 -16 -27 -3 -2 -5

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 444 460 460 489 489 477 477 494 456 456 459 459 444 444 488 527 527

Cash Management

Nettoomsättning, Mkr 196 264 460 224 684 263 947 250 294 544 233 777 254 1 031 253 289 542

Försäljningstillväxt, % 24 7 14 6 12 -2 8 2 -5 -2

EBITA, Mkr 9 38 47 33 80 39 119 31 40 71 22 93 27 120 24 36 60

EBITA marginal, % 4,6 14,4 10,2 14,7 11,7 14,8 12,6 12,4 13,6 13,1 9,4 12,0 10,6 11,6 9,5 12,5 11,1

Jämförelsestörande poster, Mkr 0 -4 -4 -4 -8 -5 -13 0 -1 -1 -1 -2 -2 -4 -1 -2 -3

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 268 313 313 324 324 310 310 302 309 309 272 272 284 284 277 283 283

Entrance Control

Nettoomsättning, Mkr 152 179 331 202 533 284 817 181 215 396 238 634 260 894 245 227 472

Försäljningstillväxt, % 18 17 17 21 19 -6 10 36 2 17

EBITA, Mkr 7 17 24 31 55 59 114 15 37 52 45 97 48 145 43 26 69

EBITA marginal, % 4,6 9,5 7,3 15,3 10,3 20,8 14,0 8,3 17,2 13,1 18,9 15,3 18,5 16,2 17,6 11,5 14,6

Jämförelsestörande poster, Mkr 0 -5 -5 0 -5 -1 -6 0 -1 -1 -2 -3 -2 -5 -2 0 -2

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 141 106 106 148 148 171 171 168 179 179 167 167 196 196 202 201 201

Integrated Security

Nettoomsättning, Mkr 333 289 622 309 931 357 1 288 300 290 590 301 891 337 1 228 265 285 550

Försäljningstillväxt, % -15 -5 -11 -2 -8 -1 -6 -9 -1 -5

EBITA, Mkr 29 25 54 28 82 30 112 26 20 46 26 72 35 107 -1 -4 -5

EBITA marginal, % 8,7 8,7 8,7 9,1 8,8 8,4 8,7 8,7 6,9 7,8 8,6 8,1 10,4 8,7 -0,4 -1,4 -0,9

Jämförelsestörande poster, Mkr -1 -4 -5 -6 -11 -3 -14 -1 -3 -4 -8 -12 -1 -13 -5 -3 -8

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 217 208 208 214 214 183 183 249 250 250 322 322 304 304 264 299 299

Group Functions

EBITA, Mkr -34 -26 -60 -32 -92 -37 -129 -28 -28 -56 -31 -87 -36 -123 -13 -32 -45

EBITA marginal, % - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jämförelsestörande poster, Mkr 0 -2 -2 0 -2 -6 -8 0 -4 -4 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3

Operativt sysselsatt kapital, Mkr -59 -43 -43 -50 -50 -59 -59 -24 9 9 8 8 8 8 50 18 18

Goodwill (proforma) 1 313 1 358 1 358 1 381 1 381 1 411 1 411 1 407 1 377 1 377 1 349 1 349 1 373 1 373 1 413 1 443 1 443

Koncernen totalt

Nettoomsättning, Mkr 1 107 1 157 2 264 1 174 3 438 1 454 4 892 1 172 1 225 2 397 1 164 3 561 1 300 4 861 1 157 1 248 2 405

Försäljningstillväxt, % 2 1 2 1 1 -8 -1 0 0 0

EBITA, Mkr 48 76 124 97 221 158 379 72 98 170 85 255 120 375 76 66 142

EBITA marginal, % 4,3 6,6 5,5 8,3 6,4 10,9 7,7 6,1 8,0 7,1 7,3 7,2 9,2 7,7 6,6 5,3 5,9

Jämförelsestörande poster, Mkr -4 -18 -22 -11 -33 -23 -56 -2 -11 -13 -16 -29 -23 -52 -12 -9 -21

Sysselsatt kapital, Mkr 2 324 2 402 2 402 2 506 2 506 2 493 2 493 2 596 2 580 2 580 2 577 2 577 2 609 2 609 2 694 2 771 2 771

2016 2017 2018
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER  

 

Redovisningsprinciper 

Gunnebo följer de av EU antagna IFRS-standarderna och 

tolkningar av dessa (IFRIC). Delårsrapporten för 

Gunnebokoncernen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats 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 ändringar i 

redovisningsprinciper som beskrivs nedan. 

Nya redovisningsprinciper 2018 

IFRS 15 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 

januari 2018 genom fullständig retroaktiv t illämpning med 

inga lättnadsregler. I enlighet med detta alternativ gjordes 

ingen justering av ingående balanser per 1 januari 2018, då 

redovisningen av intäkter enligt de nya kraven redan 

överensstämde med Koncernens redovisningsprinciper. 

Implementeringen av IFRS 15 hade ingen väsentlig effekt på 

Koncernen och därför krävs ingen avstämning av 

öppningsbalanser. Ytterligare information finns att tillgå i 

Koncernens årsredovisning för 2017. 

Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och 

inbetalningar resulterar i fakturerade kundfordringar, ej 

fakturerade fordringar (avtalstillgångar) och kundförskott och 

förutbetalda intäkter (avtalsskulder) på Koncernens 

balansräkning. För att öka transparensen av samtliga 

fordringar från kunder, har Koncernen inkluderat totala 

fakturerade belopp till kunder samt icke-fakturerade belopp 

(avtalstillgångar) till ett mindre värde inom balansposten 

”Kundfordringar”. 

Icke-fakturerade belopp utgör i genomsnitt cirka 10-12 

procent av totala kundfordringar och inkluderar intäkter som 

redovisas för fullföljda prestationsåtaganden inom ett fåtal 

antal kontrakt där fakturering sker först när samtliga 

prestationsåtaganden är uppfyllda. Icke-fakturerade belopp 

inkluderar även ofakturerade belopp inom kontrakt där 

successiv vinstavräkning tillämpas och fakturering sker 

enligt överenskomna intervaller. Några mindre belopp i 

kvartalsredovisningen för 2017 har omklassificerats från 

övriga kortfristiga tillgångar till balansposten 

”Kundfordringar”. Kundförskott och förutbetalda intäkter 

(avtalsskulder) om cirka 240 Mkr ingår i balansposten 

"Övriga kortfristiga skulder" för både kvarvarande och 

avvecklad verksamhet. Per 31 december 2017 uppgick 

motsvarande belopp till 230 Mkr. 

IFRS 9 

Införandet av IFRS 9 Finansiella instrument, vilken ersätter 

IAS 39 från och med 1 januari 2018 hade ingen väsentlig 

effekt på Koncernens resultat och finansiella ställning. 

Ytterligare information finns att tillgå i Koncernens 

årsredovisning för 2017. 

Avvecklad verksamhet 

Koncernens verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg 

klassificeras som innehav för försäljning och redovisas som 

avvecklad verksamhet per den 30 juni 2018. För information 

om avvecklad verksamhet, se not 3 och sidan 8. 

Förändrad segmentsrapportering 

På grund av förändringen i organisationsstrukturen från 

geografi till produkt bygger Koncernens 

segmentrapportering nu på fyra affärsenheter: Safe Storage, 

Cash Management, Entrance Control och Integrated 

Security. Avvecklad verksamhet ingår ej i dessa enheter. 

Tidigare perioder, som baserades på geografi, har 

omräknats och anpassats till den nya strukturen. Se not 2 

för segmentsinformation och koncernavstämningar. Se även 

sidorna 4-7 för en beskrivning av varje affärsenhet. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och 

osäkerhetsfaktorer inkluderar operativa och finansiella 

risker. Bland verksamhetsrelaterade risker påverkas 

Gunnebo främst av omvärldsekonomin och kommersiella 

risker.  

Koncernens risker och riskhantering beskrivs utförligt i den 

senaste årsredovisningen. 
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NOT 2 Segmentsinformation 

Som nämnts tidigare i rapporten, har Gunnebo förändrat sin interna organisationsstruktur för att 

primärt fokusera på affärsenheter snarare än regioner. Koncernens interna finansiella rapportering 

och uppföljning har anpassats till dessa förändringar. Som en konsekvens kommer 

segmentsinformation från och med den andra kvartalsrapporten att baseras på fyra affärsenheter, 

Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. Vart och ett av dessa 

beskrivs på sidorna 4-7. 

Tidigare publicerad segmentsinformation baserades på de geografiska regionerna EMEA, Asia-Pacific 

och Americas och all sådan information har omräknats. 

Den interna finansiella uppföljningen för affärsenheterna är anpassade till de nya målen och tillämpar 

EBITA som ett mått för att bedöma segmentens resultat. Dessa exkluderar avvecklad verksamhet, 

koncerngemensamma funktioner, jämförelsestörande poster och avskrivning av förvärvade 

immateriella tillgångar. Finansiella intäkter och kostnader är inte fördelade på segmenten, då denna 

sorts aktivitet hanteras från den centrala treasury-funktionen, som hanterar Koncernens likvida medel. 

En avstämning av EBITA för periodens resultat före skatter från kvarvarande verksamhet är som 

följer:  

 2018 2017 2018 2017 2017 

Mkr Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 

Safe Storage 40 29 63 57 126 

Cash Management  36 40 60 71 120 

Entrance Control 26 37 69 52 145 

Integrated Security -4 20 -5 46 107 

Summa EBITA från affärsenheter 98 126 187 226 498 

Koncerngemensamma funktioner -32 -28 -45 -56 -123 

EBITA 66 98 142 170 375 

Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -5 -6 -11 -12 -22 

Jämförelsestörande poster -9 -11 -21 -13 -52 

Rörelseresultat (EBIT) 52 81 110 145 301 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto -12 -16 -25 -28 -54 

Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 40 65 85 117 247 
            

 

Koncerngemensamma funktionerna avser övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, 

affärsutveckling, personal och hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT, logistik 

samt varumärken och kommunikation. 

Affärsenheterna styrs och följs upp på operativt rörelsekapital, vilket definieras som totala 

kundfordringar, varulager, leverantörsskulder, såväl som övriga kort fristiga tillgångar och skulder som 

inte är skatt- eller finans relaterade. Därav är alla tillgångar och skulder fördelade förutom finansiella 

poster och skatt. 

En avstämning av affärsenheternas operativa rörelsekapital i förhållande till sysselsatt kapital för 

Koncernen är som följer: 

 2018 2017 2017 
Mkr 30 Jun 30 Jun 31 Dec 

Safe Storage 527 456 444 

Cash Management 283 309 284 

Entrance Control 201 179 196 

Integrated Security 299 250 304 

Operativt sysselsatt kapital från affärsenheter 1 310 1 194 1 228 

Koncerngemensamma funktioner 48 45 43 

Goodwill 1 443 1 377 1 373 

Sysselsatt kapital 2 801 2 616 2 644 
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NOT 3 Avvecklad verksamhet 

Den 17 juli 2018 meddelade Koncernen att den undertecknat ett erbjudande att avyttra Koncernens 

verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg (avyttringsgruppen). Följaktligen presenteras denna 

verksamhet som en avyttringsgrupp som hålls för försäljning. Genomförandet av avyttringen är föremål 

för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande, vilket är normalt vid liknande 

transaktioner och förväntas avslutas någon gång under fjärde kvartalet 2018. 

Avvecklad verksamhet i resultaträkningen 

Avyttringsgruppen utgör ett stort geografiskt område, och är klassificerad som avvecklad verksamhet. I 

Koncernens resultaträkning ingår således inte intäkter och kostnader hänförliga till avyttringsgruppen i 

resultatet av kvarvarande verksamhet utan redovisas som en enda post i resultaträkningen under 

raden "Nettoresultat från avvecklad verksamhet". Alla tidigare offentliggjorda resultaträkningsuppgifter 

har omräknats för att visa denna klassificering. 

Nettoresultat från avvecklad verksamhet inkluderar sex juridiska bolag, eliminering av koncerninterna 

belopp, justeringar för avyttringsrelaterade kostnader, justeringar för försäljning och kostnader som 

kommer att kvarstå i kvarvarande verksamhet. 

 

Resultaträkning för avvecklad verksamhet  

 2018 2017 2018 2017 2017 

Mkr Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 

Nettoomsättning 270 285 526 553 1 130 

Rörelsekostnader exkl avskrivningar -285 -268 -567 -535 -1 103 

EBITDA -15 17 -41 18 27 

Avskrivningar -6 -6 -12 -12 -24 

EBIT -21 11 -53 6 3 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto 0 -1 -1 -2 -3 

Resultat före skatt -21 10 -54 4 0 

Skatter 5 -2 14 1 8 

Periodens resultat från verksamheten -16 8 -40 5 8 

Förlust vid avveckling -609 - -609 - - 

Periodens resultat från avvecklad verksamhet -625 8 -649 5 8 

 

Nettoomsättning för avvecklad verksamhet under perioden januari - juni utgjordes av 20 procent Safe 

Storage, 8 procent Cash Management, 3 procent Entrance Control och 69 procent från Integrated 

Security. Nettoomsättningen för perioden januari - juni bestod av 353 Mkr relaterad till 

produktförsäljning och 173 Mkr till serviceintäkter. 

Förlusten vid avyttring specificeras nedan. Den är baserad på ett symboliskt försäljningspris och 

aktuella estimat av nödvändiga transaktioner inför stängning. Avyttringen beräknas generera en total 

transaktionsförlust på 60-65 MEUR, varav cirka 15 MEUR förväntas vara kassapåverkande i form av 

kapitalinjektion och transaktionskostnader. Av den totala transaktionsförlusten redovisades 60 MEUR i 

det andra kvartalet, vilket inkluderar nedskrivningar om cirka 10 MEUR för den förväntade 

kapitalinjektionen.  

Specifikation av förlust vid avveckling 

  2018 

Mkr Apr - jun 

Nedskrivning av goodwill  -230 

Nedskrivning av övriga immateriella tillgångar och anläggningstillgångar -101 

Nedskrivning av varulager och övriga tillgångar -82 

Kostnader för avveckling -30 

Delsumma före skatt -443 

Skattekostnader -33 

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar -133 

Summa -609 
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Avyttringsgrupp som innehas för försäljning i balansräkningen 

De redovisade värdena på tillgångar och skulder i avyttringsgruppen redovisas separat som Tillgångar 

som innehas för försäljning och Skulder som innehas för försäljning i Koncernens balansräkning. Enligt 

redovisningsregler krävs denna presentation framöver, med början i slutet av andra kvartalet 2018.  

Tillgångar och skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 

 2018 2017 2017 
Mkr 30 Jun 30 Jun 31 Dec 

Goodwill - 219 223 

Övriga immateriella tillgångar - 34 39 

Materiella anläggningstillgångar - 65 61 

Uppskjutna skattefordringar - 100 110 

Övriga långfristiga fordringar - 2 2 

Varulager 121 200 184 

Kundfordringar 325 334 364 

Övriga kortfristiga tillgångar 30 41 34 

Likvida medel 8 5 4 

Totala tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 484 1 000 1 021 

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 96 93 90 

Uppskjutna skatteskulder 16 15 15 

Leverantörsskulder 143 152 160 

Kortfristiga finansiella skulder 334 295 281 

Totala skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 589 555 546 
        

 

Kassaflödesinformation för avvecklad verksamhet 

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 

 2018 2017 2018 2017 2017 
Mkr Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 -39 -5 14 9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 -6 -20 -11 -22 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - - 
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Med hänsyn till den relativa storleken på avyttringsgruppen presenteras en proforma balansräkning nedan. Denna 

proformainformation omklassificerar tillgångarna och skulderna i avyttringsgruppen som innehas för försäljning. Alla interna saldon 

har eliminerats. 

 

Proforma balansräkning 

 
2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 

Mkr 30 Jun 31 Mar 31 Dec 30 Sep 30 Jun 31 Mar 31 Dec 30 Sep 30 Jun 31 Mar 

Goodwill 1 443 1 413 1 373 1 349 1 377 1 407 1 411 1 381 1 358 1 313 

Övriga immateriella tillgångar 299 286 275 264 268 266 262 260 260 260 

Materiella anläggningstillgångar 292 291 284 263 263 276 280 278 278 269 

Uppskjutna skattefordringar 213 209 212 202 212 231 241 263 231 222 

Övriga långfristiga fordringar 19 19 15 10 11 11 12 12 13 14 

Summa anläggningstillgångar 2 266 2 218 2 159 2 088 2 131 2 191 2 206 2 194 2 140 2 078 

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 484 1 018 1 021 975 1 000 944 995 959 992 923 

Varulager 782 753 718 730 711 693 647 687 621 611 

Kundfordringar 948 909 1 049 882 872 919 1 009 889 823 807 

Övriga kortfristiga tillgångar 337 294 260 277 315 264 227 246 236 225 

Likvida medel 483 482 494 444 532 548 566 490 536 451 

Summa omsättningstillgångar 3 034 3 456 3 542 3 308 3 430 3 368 3 444 3 271 3 208 3 017 

Summa tillgångar 5 300 5 674 5 701 5 396 5 561 5 559 5 650 5 465 5 348 5 095 

 
  

         
Summa eget kapital 1 263 1 890 1 866 1 788 1 813 1 933 1 890 1 735 1 753 1 771 

Långfristiga finansiella skulder 1 583 1 438 1 396 1 359 1 394 1 129 1 152 1 142 1 219 1 113 

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad 

anställning 392 417 404 376 389 393 395 442 317 269 

Uppskjutna skatteskulder 61 55 51 64 68 72 74 78 77 81 

Summa långfristiga skulder 2 036 1 910 1 851 1 799 1 851 1 594 1 621 1 662 1 613 1 463 

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 589 554 546 519 555 560 536 529 554 526 

Leverantörsskulder 535 499 582 519 503 474 582 492 450 428 

Kortfristiga finansiella skulder 93 74 108 118 141 219 251 274 236 184 

Övriga kortfristiga skulder 784 747 748 653 698 779 770 773 742 723 

Summa kortfristiga skulder 2 001 1 874 1 984 1 809 1 897 2 032 2 139 2 068 1 982 1 861 

Summa eget kapital och skulder 5 300 5 674 5 701 5 396 5 561 5 559 5 650 5 465 5 348 5 095 
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Moderbolaget 

 

  

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

2018 2017 2018 2017 2017

Mkr Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår

Nettoomsättning 57 58 109 119 239

Administrationskostnader -69 -47 -112 -89 -221

Rörelseresultat (EBIT) -12 11 -3 30 18

Finansiella intäkter och kostnader, netto 3 -3 1 -6 -7

Resultat efter finansiella poster -9 8 -2 24 11

Bokslutsdispositioner - - - - 119

Resultat före skatt -9 8 -2 24 130

Skatter -1 -24 -2 -28 -52

Periodens resultat -10 -16 -4 -4 78

Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag 

2018 2017 2017

Mkr 30 jun 30 jun 31 dec

Immateriella tillgångar 76 46 63

Materiella anläggningstillgångar 3 2 3

Andelar i koncernbolag 1 585 1 585 1 585

Uppskjutna skattefordringar 20 42 20

Summa anläggningstillgångar 1 684 1 675 1 671

Fordringar hos koncernbolag 53 59 59

Övriga kortfristiga tillgångar 40 39 20

Likvida medel 2 2 2

Summa omsättningstillgångar 95 100 81

Summa tillgångar 1 779 1 775 1 752

Summa eget kapital 1 498 1 467 1 548

Kortfristiga skulder till koncernbolag 210 260 150

Övriga kortfristiga skulder 71 48 54

Summa kortfristiga skulder 281 308 204

Summa eget kapital och skulder 1 779 1 775 1 752

Förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

2018 2017 2017

Mkr 30 jun 30 jun 31 dec

Ingående balans 1 548 1 563 1 563

Periodens totalresultat -4 -4 78

Utdelningar -46 -92 -92

Övrigt, inklusive nyemission 0 - -1

Utgående balans 1 498 1 467 1 548
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Gunnebo presenterar en del finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att dessa mått  ger 

värdefull kompletterande information till investerare och dess ledning då de möjliggör utvärdering av Koncernens resultat och  ställning. 

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av a ndra 

företag. Definitioner av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS beskrivs nedan. 

 

Nyckeltal definierade enligt IFRS 

Operativt sysselsatt kapital  

 

Sysselsatt kapital som används i de fyra affärsenheterna. Det är summan av summa övriga 

immateriella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, kundfordringar och övriga 

kortfristiga tillgångar minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.  

Sysselsatt kapital Operativt sysselsatt kapital plus kapital från koncerngemensamma funktioner plus goodwill. 

Avkastning på operativt sysselsatt 

kapital 

Summa av affärsenheternas EBITA rullande 12 månader dividerad med genomsnittligt 

operativt sysselsatt kapital, 5 kvartal 

Avkastning på sysselsatt kapital Koncernens EBITA rullande 12 månader dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital,  

5 kvartal 

EBIT marginal EBIT i procent av nettoomsättning 

EBITA EBIT före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och 

jämförelsestörande poster 

EBITA marginal EBITA i procent av nettoomsättning 

EBITDA EBIT före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 

EBITDA marginal EBITDA i procent av nettoomsättning 

Fritt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten exkl kassaflöde 

från förvärv och avyttringar. 

Bruttomarginal exkl 

jämförelsestörande poster 

Bruttoresultat exkl jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättning 

Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster definieras som betydande poster inom EBIT som rapporteras 

separat för att underlätta en komplett förståelse av Koncernens finansiella resultat och 

jämförbarhet mellan perioderna. Jämförelsestörande poster hänför sig i huvudsak till 

omstruktureringsaktiviteter samt andra strukturella förändringar och inkluderar kostnader 

för nedläggning av verksamheter och personalnedskärningar. 

Nettolåneskuld Räntebärande lån med avdrag för likvida medel 

Nettolåneskuld inklusive 

pensionsförpliktelser 

Räntebärande lån plus pensionsförpliktelser, med avdrag för likvida medel 

Nettolåneskuld/Koncernens 

EBITDA 

Nettolåneskuld dividerad med Koncernens EBITDA rullande 12 månader 

Nettolåneskuld inklusive 

pensionsförpliktelser/Koncernens 

EBITDA 

Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser dividerad med Koncernens EBITDA rullande 

12 månader 

Försäljningstillväxt Tillväxt i nettoomsättning justerat för valutakurseffekter 

 

För avstämning av nyckeltal hänvisas till gunnebogroup.com/sv/investerare/finansiella -definitioner 

  

Definitioner 
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Om Gunnebo 

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, 

kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra 

affärsenheter: Safe Storage (35 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (22 procent av Koncernens försäljning) Entrance 

Control (20 procent av Koncernens försäljning), och Integrated Security (23 procent av Koncernens försäljning). Under 2017 hade 

kvarvarande verksamhet en omsättning om 4 900 Mkr och 4 400 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och 

Amerika.  

Den avyttrade verksamheten omsatte 1 130 Mkr och hade 930 anställda i tre länder.   

Gunnebos aktie (GUNN) handlas på Mid Cap-listan (Industrials) på NASDAQ Stockholm. 

Finansiell kalender 

Kontakt 
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