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Översikt  
Gunnebo Group, januari-mars, 2020

Finansiell översikt 

Försäljning och EBITA-marginal

Mkr
2020  

jan-mars
2019 

jan-mars För ändring R12M
2019  
helår 

Orderingång 1 490 1 432 4% 5 543 5 485

   varav organisk tillväxt, % –1 8 –2 0

Orderbok 1 506 1 391 8%

Nettoomsättning 1 224 1 206 2% 5 477 5 459

   varav organisk tillväxt, % –4 0 1 1

EBITA 25 47 –22 299 321

EBITA-marginal, % 2,1 3,9 5,5 5,9

Justerad EBIT 22 46 –24 288 312

Justerad EBIT-marginal, % 1,8 3,8 5,3 5,7

EBIT 13 40 –27 165 192

Periodens resultat –5 7 –12 33 45

Resultat per aktie, kr –0,05 0,09 –0,14 0,55

Operativt kassaflöde –40 55 –95 305 400

Fritt kassaflöde –54 1 –55 142 197

Fritt kassaflöde per aktie, kr –0,57 0,01 –0,58 2,41

Nettolåneskuld 1 432 1 593 –162 1 432 1 350

Nettolåneskuld/EBITDA, ggr 3,4 3,4 0,0 3,4 3,0

• Orderingången uppgick till 1 490 Mkr (1 432), en ökning om 4 procent  

• Orderboken uppgick till 1 506 Mkr (1 391), en ökning om 8 procent 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 224 Mkr (1 206), en ökning om 2 procent 

•  EBITA uppgick till 25 Mkr (47) och EBITA-marginalen till 2,1 procent (3,9)

• Justerad EBIT uppgick till 22 Mkr (46) och justerad EBIT-marginal till 1,8 procent (3,8) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 Mkr (40)

• Periodens resultat uppgick till –5 Mkr (7)

•  Resultat per aktie uppgick till –0,05 kr (0,09) 

•  Fritt kassaflöde var –54 Mkr (1) och fritt kassaflöde per aktie var –0,57 kr (0,01)

• Gunnebo uppskattar för kvartalet att effekterna av Covid-19 påverkade nettoomsättningen  

   med ca 75 Mkr och EBITA med ca 25 Mkr 

Första kvartalet 2020  

Affärsområdet Other Business presenteras från och med detta 
kvartal enligt ny rapporteringsstruktur, då cirka 20 procent av 
verksamheten har integrerats in i affärsområdena Safe Storage 
och Entrance Control. Detta innebär att såväl aktuell ekonomisk 
data som historiska jämförelsetal är omräknade enligt den nya 
affärsområdesstrukturen. 
   Dessutom har uppdateringar gjorts i rapportmallen för att 
synliggöra Gunnebos affärsområdesfokus.  

Då belopp i tabeller i rapporten innehåller avrundningar kan mindre avvikelser förekomma. 
Belopp anges i Mkr om ej annat anges. 
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Kommentar till första kvartalet
Under kvartalets inledande två månader på-
verkades orderläge och försäljningsnivåer inte i 
någon väsentlig utsträckning av Covid-19, med 
Kina som undantag. Sedan mitten av mars har 
koncernen märkt av tydliga tendenser på mins-
kad efterfrågan och framflyttade order som 
följd. Varje affärsområde arbetar efter specifika 
handlingsplaner, då erbjudande, tid och geo-
grafisk närvaro innebär att man befinner sig i 
olika påverkansstadier. 
   Trots avmattning i slutet av kvartalet var 
koncernens orderingång och nettoomsättning 
något högre än motsvarande kvartal föregåen-
de år och Gunnebo visade 8 procents tillväxt i 
orderboken jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år, vilket är ett styrketecken. 
   Dock påverkades lönsamheten i kvartalet 
och EBITA var väsentligt lägre jämfört med Q1, 
2019. God försäljnings- och resultatutveck-
ling inom Entrance Control och Safe Storage 
kunde inte fullt ut kompensera för, dels lägre 
volymer inom Cash Management och Other 
Business samt lägre bruttomarginaler. Dessa 
beror i sin tur på negativa effekter av Covid-19 
i form av lägre kapacitetsutnyttjande i flertalet 
fabriker samt begränsningar för service- och 
installationsverksamheten till följd av myndig-
hetsrestriktioner.   
   Covid-19 uppskattades under första kvartalet 
påverka nettoomsättningen med ca 75 Mkr 
och EBITA med ca 25 Mkr och effekterna vän-
tas framförallt bli signifikant kännbara från och 
med andra kvartalet varvid proaktiva åtgärder 
har accelererats. Avmattningen är global och 
kan inte isoleras till en enskild marknad eller 
region, dock ser vi olika faser i olika delar av 
världen.   
   Entrance Control levererade ett bra kvartal 
avseende order och försäljning, som trots detta 
blev svagare än väntat på grund av Covid-19. 
Flera strategiskt viktiga order har vunnits 
inom segmenten flygplats och kollektivtrafik. 
Affärsområdet ser framöver möjlighet till ökad 
efterfrågan på produkter och tjänster där upp-
kopplade och integrerade kringtjänster utgör 
en större andel, för att möta de behov som 

finns för specifika applikationer inom tillträde-
skontroll. 
   Safe Storage levererade på samma nivå som 
jämförande kvartal föregående år och tog flera 
order mot prestigekunder inom flera kundverti-
kaler – detaljhandel, Secure IT och bank. Part-
nerskapssamarbeten i Europa för en indirekt 
affärsmodell utvecklar sig enligt plan. 
   Cash Management summerade ett svagt 
kvartal försäljningsmässigt, där det framförallt 
var försäljnings- och installationsverksamheten 
som påverkades negativt på grund av helt eller 
delvis begränsad rörlighet för våra tekniker. 
Dock bör framhållas att service- och övervak-
ningsverksamheten upprätthållits mot sam-
hällsviktiga kunder. Produktlanseringar på stora 
branschmässor i början av kvartalet mottogs 
mycket väl, men har ännu inte givit effekt på 
grund av rådande marknadsläge. 
   Other Business fortsatte att visa en mycket 
negativ utveckling och affärsområdets tjänste- 
och servicedel påverkades väsentligt av effek-
terna av Covid-19, bland annat med stängning 
av viktiga marknader som Spanien och Italien. 
Tidigare initierade åtgärder för att hantera 
underpresterande verksamheter fortgår enligt 
plan och kommer framöver att intensifieras, 
dock med en bedömd fördröjning utifrån ur-
sprunglig plan på mellan 3 till 6 månader. 

Mot långsiktig finansiell stabilitet 
Gunnebo har under de senaste åren fokuserat 
på att stärka bolagets finansiella stabilitet och 
Covid-19 aktualiserar på nytt denna prioritet. 
Ett internt stresstest har genomförts utifrån de 
möjliga scenarier som koncernen står inför, vil-
ket har kommunicerats till bolagets finansiärer. 
Gunnebo vidtog under slutet av första kvartalet 
åtgärder för att kapacitetsanpassa verksam-
heten till rådande förhållanden bland annat  
genom att utvärdera och implementera de 
statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder 
samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder. 

Affärsområdesfokus i rapporteringen 
Från och med detta kvartal presenteras Other 
Business enligt ny rapporteringsstruktur och 
uppdaterade historiska nyckeltal då, som 

tidigare kommunicerats, cirka 20 procent av 
verksamheten har integrerats i Safe Storage 
samt Entrance Control. Dessutom har uppda-
teringar gjorts i vår rapportmall för att tydligare 
guida mot Gunnebos ökade affärsområdesfo-
kus. Som kommunicerades i samband med vår 
bokslutskommuniké 2019 har strategiarbetet 
med fokus på att ta fram nya affärsområdesba-
serade mål senarelagts till förmån för det  
åtgärdsarbete som har aktiverats för att hante-
ra effekterna av Covid-19. Strategiarbetet och 
nya finansiella mål bedöms vara färdigställda 
innan årsskiftet. 

En tid av stor osäkerhet 
Vi befinner oss i skrivande stund fortfarande 
mitt uppe i en tid av stor osäkerhet. Covid-19 
och dess effekter på Gunnebo är ännu svåra 
att överblicka. I ett försök att öka transparen-
sen kring dess påverkan finns specifik informa-
tion samlad på sidan 5 i denna delårsrapport. 
Dagligen arbetar jag tillsammans med mina 
kollegor för att hantera effekterna av Covid-19 
och säkerställa att Gunnebo kommer ut som 
ett starkt och framtidsorienterat bolag efter 
pandemin. 
   Det är viktigt att belysa att vår riktning för 
Gunnebo ligger fast. Förändringsprocesserna 
för ett starkare Gunnebo pågår och bolagets 
agenda avseende förvärv och avyttringar 
fortlöper, om än tillfälligt på en lägre aktivitets-
nivå. Nu handlar det om att enträget fortsätta 
ha fokus på att stödja våra medarbetare och 
kunder. Samtidigt ser vi affärsmöjligheter i 
förändrade beteendemönster, vilket kan öka  
efterfrågan på produkter och tjänster för per-
sonflödeskontroll och säker förvaring. Sam-
mantaget över tid kommer detta proaktiva 
förhållningssätt visa att Gunnebo är på rätt väg.

Göteborg, 21 april 2020 

Stefan Syrén 
Vd och koncernchef 
Gunnebo AB (publ)

Vd-kommentar 

Fokus på medarbetare, långsiktig  
finansiell stabilitet och kunder i  
turbulenta tider
Vi ser tillbaka på ett kvartal där det mesta har överskuggats av att hantera effekterna 
av Covid-19. Vårt fokus har varit att trygga våra medarbetare och deras närståendes 
hälsa och i möjligaste mån försökt upprätthålla leveranser genom nära dialog med 
våra leverantörer och samarbetspartners för att minimera konsekvenserna för våra 
kunder. I detta sammanhang ska Gunnebo ses som en global aktör vars säkerhets-
produkter och tjänster i många fall klassas som samhällsviktiga. Framöver handlar 
det om att dag för dag bedöma konsekvenserna och utifrån det kontinuerligt anpassa 
verksamheten för att säkerställa medarbetares säkerhet, långsiktig finansiell stabilitet 
och effektiv kundservice. 
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Resultatöversikt per affärsområde, januari-mars, 2020  

2020 
jan-mars

2019 
jan–mars Förändring, %

Organisk 
tillväxt, % R12M

2019 
helår

Orderingång, Mkr

Entrance Control 382 301 27 12 1 493 1 413

Safe Storage 575 561 3 –1 2 263 2 249

Cash Management 329 355 –7 –9 1 024 1 050

Other Business 204 215 –5 –6 762 773

Summa 1 490 1 432 4 –1 5 543 5 485

Nettoomsättning, Mkr

Entrance Control 344 248 39 21 1 427 1 331

Safe Storage 522 499 5 2 2 271 2 248

Cash Management 219 260 –16 –18 981 1 022

Other Business 139 199 –30 –31 798 858

Summa 1 224 1 206 2 –4 5 477 5 459

EBITA, Mkr

Entrance Control 34 31 212 209

Safe Storage 30 26 162 158

Cash Management 3 15 55 68

Other Business –20 –1 –21 –3

Group Functions –22 –24 –109 –111

Summa 25 47 299 321

EBITA per affärsområde 

Försäljning per affärsområde 

Genom att introducera SpeedStiles till stormarknader bryter affärs-
området Entrance Control ny mark inom ett stort marknadssegment i 
Norden. SpeedStiles har visat sig vara en framgångsrik lösning för att 
minska butiksstölder och investeringen för en butik kan betala sig på 
under sex månader.

Baserat på de framgångsrika resultaten från de initiala referensin-
stallationerna i Sverige, så har Gunnebo etablerat sig även på den 
norska marknaden under det gångna kvartalet. Den första installa-
tionen gjordes hos stormarknadskedjan, Meny, i Oslo. Meny ägs av 
Norgesgruppen, som är landets största detaljhandelsaktör.

Under kvartalet har Gunnebo även vunnit ett SpeedStiles-kontrakt 
med svenska detaljhandelskedjan, Grensemat.  

”Våra installationer visar att SpeedStiles dramatiskt kan minska 
stölderna i butik. Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda en bra och 
beprövad lösning för att möta ett tydligt kundbehov”  
säger Fredrik Stalebrant, Säljchef för Entrance Control i Norden. 

CASE: SpeedStiles – vinner mark inom 
detaljhandeln i Norden
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Finansiell sammanfattning 

Finansiell sammanfattning januari–mars 2020 

Orderingången uppgick till 1 490 Mkr (1 432), vilket motsvarar en tillväxt 
om 4 procent (12) jämfört med föregående år, varav organisk tillväxt var 
–1 procent (8).  
   Nettoomsättningen var 1 224 Mkr (1 206), vilket motsvarar en tillväxt 
om 2 procent (4) jämfört med föregående år, varav organisk tillväxt var  
–4 procent (0). Nettoomsättningen relaterad till serviceintäkter var  
16 procent (18) av koncernens totala nettoomsättning. 
   EBITA uppgick till 25 Mkr (47), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 
2,1 procent (3,9). Förändringar under kvartalet jämfört med motsvarande 
kvartal 2019 förklaras av:

   • Den organiska försäljningstillväxten påverkade rörelseresultatet   
      negativt med 19 Mkr
   • Strukturella förändringar hade en positiv nettoeffekt om 4 Mkr
   • Kostnadsbesparingar från tidigare och pågående kostnads- 
      effektiviseringsåtgärder uppgick till 11 Mkr
   • Valutaeffekterna var 7 Mkr, varav omräkningsdifferenser var  
      2 Mkr och transaktionseffekter var 5 Mkr
   • Övriga effekter om –25 Mkr var främst hänförliga till en försämrad 

      bruttomarginal och produktmix 
   Jämförelsestörande poster påverkade koncernens resultat under 
kvartalet med –9 Mkr (–6), varav hälften var relaterade till det  
kostnadsbesparingsprogram som lanserades under andra kvartalet 
2019. Återstoden hänförde sig till förvärv och avyttringsprojekt. Föregå-
ende år uppgick jämförelsestörande poster till –6 Mkr, främst hänförligt 
till tidigare strukturåtgärder.
    EBIT uppgick till 13 Mkr (40).

Finansnettot för kvartalet uppgick till –2 Mkr (–24). Förbättringen 
jämfört med föregående år beror främst på positiva kursdifferenser samt 
minskade räntekostnader på extern finansiering. 

Kvartalets skattekostnad var –16 Mkr (–9). Effektiv skatt i kvartalet 
har påverkats negativt av att ytterligare uppskjuten skattefordran inte  
beaktats för enheter med negativt resultat. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –10 Mkr 
(48). Minskningen beror främst på den mindre positiva utvecklingen i  
rörelseresultatet samt den negativa förändringen i rörelsekapitalet, vilket 
delvis kompenserades av lägre räntor och betald skatt. Förändringen av 
rörelsekapitalet var –66 Mkr (9) och var främst relaterat till leverantörs-
skulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –14 Mkr 
(–38). Föregående år inkluderade förvärvsrelaterade utbetalningar om 15 
Mkr hänförliga till tidigare förvärv.  
   Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –11 Mkr 
(–24). Exklusive utbetalningar hänförliga till finansiella leasingavtal om 
–30 Mkr (–26), avser inflödet främst förändringar i kontokrediter.

Fritt kassaflöde under perioden uppgick till –54 Mkr (1) och  
periodens nettokassaflöde slutade på –35 Mkr (–14).                           

Periodens resultat per aktie, både före och efter utspädning, var  
–0,05 kr (0,09).

Finansiell ställning och nettolåneskuld uppgick till 1 432 Mkr och  
nettolåneskuld/EBITDA till 3,4 gånger (3,4) vid utgången av första kvar-
talet. I kvartalet genomfördes ett finansiellt stresstest utifrån olika möjliga 
scenarier med volymnedgång mellan 20-50 procent som koncernen 
potentiellt kan stå inför, vilket har kommunicerats till bolagets finansiärer. 
Vidare kan konstateras att bolagets finansiering och betalningsförmåga 
svarar upp mot samtliga scenarier i stresstestet. 

Eget kapital ökade med 52 Mkr under kvartalet, främst på grund av 
en positiv valutautveckling om 33 Mkr i den utländska verksamheten 
samt 28 Mkr beroende på förändringar av pensionsskuld relaterat till  
antaganden om diskonteringsräntan.

Moderbolaget 

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvud-
uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhan-
dahålla koncerngemensamma tjänster.  
   Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 78 Mkr (54). 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 Mkr (–9) och periodens 
resultat uppgick till 4 Mkr (–7). 

Anställda

Antalet anställda vid det första kvartalets utgång var 4 213 (4 325). Vid 
utgången av 2019 var antalet anställda 4 256. 

Händelser efter periodens utgång

Den 3 april kommunicerades att bolagets årsstämma har senarelagts 
till den 29 juni 2020. Detta på grund av det normgivande förbudet för 
allmänna sammankomster för fler än 50 personer samt för att ge fler 
aktieägare möjlighet att delta på stämman. Ny kallelse till årsstämma 
publiceras senast fyra veckor före det nya datumet. 
   I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter periodens  
utgång.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Göteborg den 21 april 2020 

Stefan Syrén 
Vd och koncernchef  
Gunnebo AB (publ) 
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Anpassningar har genomförts i samtliga delar 
av Gunnebokoncernen för att hantera effek-
terna av Covid-19. Initialt med fokus på att 
trygga medarbetares, kunders och samar-
betspartners hälsa och därtill vidta åtgärder 
för att säkra bolagets långsiktiga finansiella 
stabilitet. 

 Gunnebo följer noggrant utvecklingen och
kan konstatera att den ständigt föränderliga 
situationen medför att det varken är möjligt att 
förutse varaktighet eller exakt uppskatta den 
påverkan som effekterna av Covid-19 kommer 
att ha på kort respektive lång sikt.  
   Arbetet med att hantera Covid-19 leds av 
koncernledningen utifrån tre fokusområden: 
medarbetare och hälsa, finansiell stabilitet 
samt kunder och leveranskedja. Vidare arbetar 
respektive affärsområde med specifika hand-
lingsplaner, då erbjudande, tid och geografisk 
närvaro innebär olika påverkansstadier av 
Covid-19. På så vis kan varje affärsområde 
snabbt fatta beslut, vidta åtgärder och anpassa 
sig till de specifika utmaningar som de ställs 
inför. 
   Förhandlingar med myndigheter och fackliga 
representanter pågår för att med flexibla lös-
ningar möjliggöra att Gunnebo kan bibehålla 
kompetens och därmed stödja den samhälls-
viktiga verksamhet som kunderna utför. 
   Koncernen tar lärdom från de erfarenheter 
som finns i vår verksamhet i Kina och Italien, 
vilka appliceras på övriga marknader. 
   
Övergripande kring marknadsläget
• Under kvartalets inledande två månader, 
påverkades orderläge och försäljningsnivåer 
inte i någon väsentlig utsträckning av Covid-19, 
med Kina som undantag. I Kina har affären 
gradvis återhämtat sig i slutet av kvartalet och 
Gunnebos fabrik i Kunshan har återupptagit 
produktionen efter en temporär stängning.
•  Sedan mitten av mars har koncernen
märkt av tydliga tendenser på minskad efter-
frågan inom samtliga affärsområden. 
• Stängning av verksamheterna i Italien,  
Spanien och Indien pga myndighetsbeslut 
samt begränsningar på ett flertal andra mark-
nader, under hela eller delar av mars, har 
inneburit lägre orderingång och svårigheter att 
leverera befintliga order. 
•  Andelen avbeställda order har hittills varit
mycket begränsad. Vi ser däremot att många 
kunder flyttar fram order, då leveranser inte kan 
utföras. Framflyttade order väntas öka i stor 
omfattning i försäljningen från och med andra 
kvartalet. Avmattningen bedöms vara global, 
men omfattningen är landspecifik, då hante-
ringen av Covid-19 skiljer sig åt och olika länder 
befinner sig i olika faser.
•  Ytterligare en effekt har hittills varit, och kom-
mer även fortsatt vara, den minskade efterfrå-
gan på servicetjänster och de begränsningar 
som påverkat vår installationsverksamhet, till 
följd av strikta restriktioner avseende rörlighet. 
Mot bakgrund av detta ser Gunnebo utma-
ningar framöver i den projektrelaterade affären 

där installationer utgör en viktig del av vår 
verksamhet. 
•  Under slutet av det första kvartalet och även
i de kommande två kvartalen väntas en lägre 
efterfrågan på koncernens produkter, tjänster 
och serviceutbud. Detta bedöms påverka det 
andra kvartalet mycket negativt jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Resultatpåverkan   
• Sammantaget förväntar sig Gunnebo att  
resultateffekterna av Covid-19 framförallt  
kommer att bli signifikanta under andra kvarta-
let varvid proaktiva åtgärder har accelererats. 
Tredje kvartalet är fortfarande osäkert, men 
kommer med största sannolikhet också att 
påverkas. För närvarande utvärderas scenarier 
med tänkbara signifikanta intäktsbortfall som 
överstiger 20 procent på årsbasis.
• Gunnebo uppskattar för första kvartalet att 
effekterna av Covid-19 påverkade netto- 
omsättningen med ca 75 Mkr och EBITA  
med ca 25 Mkr. 
• Koncernen agerar proaktivt för att mitigera 
den minskade försäljningen med flertalet åtgär-
der. Exempelvis genom aktivering av de olika 
stödåtgärder som erbjuds såsom arbetstids-
förkortning, förskjutning av avgifter, besparing 
i form av kostnadsneddragningar (konsulter, 
resor, material, marknadsföring etc.) samt ytter-
ligare kapacitetsanpassningar.

Påverkan på finansiell ställning
• Gunnebo har genomfört ett internt stresstest 
utifrån olika möjliga scenarier som koncernen 
står inför, vilket har kommunicerats till bolagets 
finansiärer. 
• Internt pågår flertalet åtgärder för att  
optimera bolagets rörelsekapital och säker- 
ställa likviditet.

Påverkan på leverans- och  
serviceförmåga
• Från och med mars har koncernens leve-
ransförmåga påverkats. Detta har inneburit 
längre ledtider för koncernens varuflöden eller 
störningar för vissa specifika produkter pga 
fabriksstängningar. Gunnebo har inrättat  
central koordinering på affärsområdesnivå 
för att proaktivt kunna styra dessa flöden. 
Varuflödena väntas även påverkas med längre 
leveranstider under det kommande kvartalet, 
varvid åtgärder som exempelvis flytt av  
produktion mellan produktionsenheter eller 
inköp från alternativa leverantörer har inletts. 
• Vidare har myndighetsbeslut inneburit  
temporär stängning av Gunnebos service- och 
installationsverksamhet på de marknader där 
det råder strikta restriktioner avseende rörlig-
het. Våra medarbetare utför fortfarande service 
för samhällskritisk verksamhet med tillstånd av 
myndigheterna i många länder där vi är  
verksamma. Dessa kunder återfinns främst 
inom segmenten: högriskobjekt, bank, apotek 
samt infrastruktur.

Påverkan på produktionsenheter 
• I mitten av mars stängde Gunnebo till följd 
av myndighetsbeslut temporärt produktions-
enheterna i Halol (Indien) samt Lavis (Italien). 
Koncernens övriga sju produktionsenheter fort-
sätter att bedriva verksamhet. Bolagets fabrik i 
Kunshan (Kina) har återupptagit produktionen 
efter temporär stängning.
• Respektive affärsområde flyttar order mellan 
fabrikerna, i den mån det är möjligt, för att upp-
rätthålla produktionsflödet. Undantag för detta 
är skrymmande leveranser samt myndigheter-
nas restriktioner avseende transporter.  
• Det är ännu osäkert utifrån rådande läge om 
fler myndighetsbeslut väntar som innebär för-
längning av redan temporärt stängda fabriker 
eller att fler stängningar väntar framöver. 

Påverkan på varulager
• Koncernen arbetar även utifrån en rad olika 
scenarier avseende innevarande varulager-
nivåer. I detta bedöms det som att Gunnebo 
har god kapacitet att i takt med att efterfrågan 
förändras styra om produktionstakten. Initialt 
väntas varulagret att öka under kommande 
kvartal till följd framskjutna order. 

Övriga väsentliga följder av Covid-19
• Samtliga beslutade och planerade investe-
ringar utvärderas på nytt. Därför utesluter inte 
Gunnebo framskjutna alternativt neddragna 
investeringar. 
• Strategiarbetet med fokus på målstyrning per 
affärsområde och kommunikation av nya  
finansiella mål, som kommunicerades i sam-
band med Bokslutskommuniké 2019 flyttas 
framåt i tiden och förväntas utifrån nuvarande 
bedömning vara färdigställt innan årsskiftet. 
• Koncernens agenda avseende förvärv och  
avyttringar fortlöper, om än tillfälligt på en lägre 
aktivitetsnivå. Exakt hur detta kommer att 
påverka Gunnebo utvärderas för närvarande, 
men vi ser en förskjutning på 3 till 6 månader. 
• Marknadsaktiviteter såsom branschmässor 
har ställts in vilket innebär att planerade  
produktlanseringar sker i mindre skala än 
planerat och med ökat digitalt fokus, där vi har 
fortsatt att investera. 
• Bolagets årsstämma har senarelagts till den 
29 juni 2020, på grund av det normgivande 
förbudet för allmänna sammankomster för fler 
än 50 personer samt för att ge fler aktieägare 
möjlighet att delta på stämman. 

Covid-19  
Pandemins påverkan på Gunnebo 
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Affärsområde

Entrance Control

Försäljning och EBITA-marginal 

Entrance Control formar framtiden för hante-
ring av personflöden och underlättar för  
offentliga och privata byggnader att kontroll-
era tillträdet med hjälp av passagekontroll 
och detekteringssystem för en mer intuitiv 
och säker användarupplevelse. Affärsom-
rådet står för 28 procent av koncernens 
försäljning. 

Initialt under kvartalet var affärsområdets 
påverkan av Covid-19 huvudsakligen begrän-
sad till Kina där myndighetsbeslut temporärt 
stängde produktionsenheten i Kunshan. I Kina 
har affären gradvis återhämtat sig i slutet av 
kvartalet och fabriken i Kunshan återupptog 
produktionen. Spridningen till Europa har 
medfört att affärsområdets produktionsenhet i 
italienska Lavis är temporärt stängd.  
Produktion som flyttades från Kina till Italien 
reverserades under slutet av kvartalet. Vidare 
har myndighetsbeslut inneburit förseningar i 
installationsverksamheten på de marknader 
där restriktioner avsevärt begränsat rörligheten 
och temporärt stängt våra kunders verksam-
heter. 

Försäljningsutveckling 
Affärsområdet redovisade i första kvartalet en 
mycket god tillväxt i orderingång om  
27 procent (12 procent organisk tillväxt). Vidare 
redovisade affärsområdet en mycket god 
försäljningstillväxt under kvartalets första två 
månader, vilken mattades av på grund av 
Covid-19 och resulterade i 39 procent tillväxt 
(21 procent organisk tillväxt).  
   Entrance Control ser fortsatt goda utveck-
lingsmöjligheter för innovativa lösningar inom 
framförallt segmenten kollektivtrafik och 
flygplatser. Det är inom dessa två segment 
som flera stora order har vunnits under 
kvartalet. Bland annat två större flygplats-

projekt i Asien med leverans av biometriska 
lösningar för ombordstigning och ett stort 
tunnelbaneprojekt där Gunnebo kommer att 
leverera och installera biljettspärrar.  
   Huvuddelen av affärsområdets försäljning är 
projektbaserad, varvid proaktiva åtgärder 
vidtagits för att fortsatt parera effekterna av 
Covid-19. Entrance Control ser i kommande 
kvartal risk för förseningar i projekt, dels på 
grund av restriktioner i rörlighet på olika 
marknader, dels genom minskad investerings-
vilja till följd av det osäkra affärsklimatet. 
Affärsområdet ser framöver möjlighet till ökad 
efterfrågan på produkter och tjänster där 
uppkopplade och integrerade kringtjänster 
utgör en större andel, för att möta de behov 

som finns för specifika applikationer inom 
tillträdeskontroll. 

Resultatutveckling   
Affärsområdet redovisade en EBITA om  
34 Mkr (31) för första kvartalet, vilket gav en 
EBITA-marginal om 9,8 procent (12,3). Detta 
innebär en marginalmässig resultatförsämring 
med 2,5 procentenheter jämfört med mot-
svarande kvartal föregående år, främst på 
grund av negativ påverkan från Covid-19. 

2020 
jan-mars

2019 
jan-mars För ändring, % R12M

2019 
helår

Orderingång, Mkr 382 301 27 1 493 1 413

   varav organisk tillväxt, % 12 23

Nettoomsättning, Mkr 344 248 39 1 427 1 331

   varav organisk tillväxt, % 21 13

EBITA, Mkr 34 31 212 209

EBITA-marginal, % 9,8 12,3 14,8 15,7

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 343 217 343 341

Operativt kassaflöde, Mkr 32 –2 218 185

Orderingång 
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Affärsområde

Safe Storage
Safe Storage utvecklar innovativa lösningar 
för skydd av värdesaker i hemmet, under 
transport och på jobbet samt hjälper företag 
och människor att kontrollera åtkomsten 
av värdesaker på ett effektivt sätt. Affärs-
området står för 43 procent av koncernens 
försäljning. 

Affärsområdet kan se tillbaka på ett bra kvartal 
trots effekterna av Covid-19. Under kvartalets 
två första månader låg såväl orderingång som 
försäljning på en god nivå, en trend som avtog 
under andra delen av mars. För kvartalet i sin 
helhet visar affärsområdet försäljningstillväxt. 
Dock ser Safe Storage att såväl försäljning 
som lönsamhet kommer att påverkas negativt i 
det kommande kvartalet. Detta har fått till följd 
att affärsområdets ambitiösa innovations- och 
produktutvecklingsagenda fortlöper i lägre 
tempo då mycket inplanerat arbete inte kan 
genomföras enligt ursprunglig tidsplan.
   Förflyttningen mot en indirekt affärsmodell 
via partnerskapsavtalen med Insafe i  
Storbritannien respektive Ferrimax i Spanien 
och Portugal har fortskridit enligt plan. 
   Affärsområdet har från och med mars  
påverkats av effekterna av Covid-19. Fabriken 
i Halol i Indien har efter myndighetsbeslut 
temporärt stängts och delar av affärsområdets 
serviceverksamhet fortskrider med kraftiga 
begränsningar eller ligger nere på grund av 
restriktioner i rörlighet på viktiga marknader.  
I den mån som det varit möjligt har produktion 
flyttats mellan affärsområdets fabriker. Nära  
dialog sker med kunder och samarbetspart-
ners för att fortsatt kunna stödja den samhälls-
viktiga verksamhet som affärsområdets kun-
der utför. Exempelvis har lokala förhandlingar 
med myndigheter i Indien inneburit att fabriken 
från och med början av april fått tillåtelse att 

öppna upp för produktion av kassaskåp till 
kunder inom banksektorn.  

Försäljningsutveckling 
Affärsområdets orderingång ökade med  
3 procent under kvartalet (–1 procent  
organiskt) bland annat genom vunna order 
mot bankkunder i Tyskland samt order av 
bankvalv till en europeisk centralbank. Detta 
visar på affärsområdets starka position för 
samhällsviktiga funktioner. I kvartalet lanse-
rades även Retail Brand stores (Chubbsafes) 
i Indien och Kina. Safe Storage visade trots 
Covid-19 en god försäljningsutveckling under 
första kvartalet med en tillväxt om 5 procent  
(2 procent organiskt). Affärsområdet uppvisa-
de fortsatt god försäljning av säkerhetsskåp, 
valv och bankfack till våra kunder i USA.       

Affärsområdet ser dock tydliga tendenser på 
en minskad efterfrågan i det kommande kvar-
talet, till följd av effekterna av Covid-19. 

Resultatutveckling 
Under första kvartalet uppgick EBITA till  
30 Mkr (26), vilket gav en marginal om 5,7  
procent (5,3). Den högre EBITA-marginalen är 
hänförlig till effektiviseringar i den europeiska 
verksamheten till följd av tidigare aviserade 
kostnadsbesparingar, samt bra försäljningsut-
veckling i Nordamerika. De europeiska kost-
nadsbesparingarna ger en årlig besparing på 
30 Mkr till en kostnad av 15 Mkr. Arbetet med 
kostnadseffektiviseringar fortsätter även i kom-
mande kvartal och kommer pga effekterna av 
Covid-19 att utvidgas.

2020 
jan-mars

2019 
jan-mars För ändring, % R12M

2019 
helår

Orderingång, Mkr 575 561 3 2 263 2 249

   varav organisk tillväxt, % –1 5

Nettoomsättning, Mkr 522 499 5 2 271 2 248

   varav organisk tillväxt, % 2 6

EBITA, Mkr 30 26 162 158

EBITA-marginal, % 5,7 5,3 7,1 7,0

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 527 540 527 462

Operativt kassaflöde, Mkr –15 9 174 198

Orderingång  Försäljning och EBITA-marginal
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Affärsområde

Cash Management 
Cash Management skapar ett effektivt och 
säkert kontantflöde för detaljhandel, banker 
och värdetransportföretag genom att leve-
rera smarta lösningar som automatiserar 
kontanthanteringen och optimerar kontant-
cykeln. Affärsområdet står för 18 procent av 
koncernens försäljning. 

Likt Gunnebos övriga affärsområden har 
Covid-19 haft en negativ effekt på Cash  
Management vilken gradvis ökade över kvarta-
let. Denna kortsiktiga påverkan på efterfrågan 
har adresserats kraftfullt genom tydliga åtgär-
der och fortsatt kostnadskontroll i form av ka-
pacitetsanpassningar. På ett flertal marknader 
har service- och övervakningsverksamheten 
upprätthållits till våra kunder, då dessa tjänster 
ansetts samhällskritiska. Detta har inneburit 
att servicenivåerna försäljningsmässigt låg i 
linje med jämförande kvartal föregående år. 
Samtidigt har vissa marknader påverkats 
negativt, då myndighetsbeslut inneburit tem-
porär stängning eller ytterst begränsad lokal 
sälj- och installationsverksamhet, på grund av 
strikta restriktioner avseende rörlighet. 

Den positiva riktning som kunde skönjas i 
början av året i form av förväntad ökad försälj-
ning av nylanserade produkter samt förbättra-
de marginaler bedöms skjutas framåt i tiden. 
Därmed förväntas effekten utebli i det kom-
mande kvartalet. Det finns en underliggande 
styrka och potential i affärsområdets erbjudan-
de och förflyttningen sker fortsatt i rätt riktning, 
om än i avsevärt lägre tempo jämfört med 
tidigare estimat. Framöver bedöms efterfrågan 
öka på smarta, effektiva och säkra produkter 
som är optimerade för att minska hanteringstid 
för såväl back office- och kassapersonal som 
för värdetransportpersonal samt produkter 
som effektiviserar interaktion mellan kund och 
kassapersonal. Under kvartalet medverkade 

affärsområdet på de viktiga branschmässorna 
NRF i New York och EuroShop i Düsseldorf.
På den sistnämnda mässan lanserades bland 
annat innovationen, SafeDeposit D6. Enheten 
hanterar deponering av kontanter med unika 
egenskaper som fjärrstyrning samt smidig 
funktionalitet avseende serienummer vilken 
mottogs mycket väl. 

Försäljningsutveckling  
Affärsområdet hade en förbättrad orderingång 
i kvartalet jämfört med avslutande kvartal 
föregående år, dock en minskning med  
–7 procent (–9 procent organiskt) jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Kvartalet 
inleddes med en relativt god orderingång från 
Nederländerna och Sydafrika, vilken sedan 
dämpades av Covid-19 under mars. Därtill har 
affärsområdet tagit ett flertal viktiga order 
exempelvis deponeringssystem för banker via 
vår försäljningspartner i Sydafrika, Selfservice-
enheter via en nätverksleverantör i 
Nederländerna och order från stora värde-
transportföretag i Europa liksom från nöjes-
industrin i Italien och Malaysia.  

Affärsområdets nettoomsättning minskade 
med –16 procent i kvartalet (–18 procent 
organiskt), främst på grund av väsentligt lägre 
försäljnings- och installationsnivåer på samtliga 
marknader. Stora projekt med leverans under 
första kvartalet har blivit framflyttade till andra 
kvartalet eller senare, på grund av effekterna 
av Covid-19. Därför har försäljningsnivån till 
värdetransportpartners varit lägre jämfört med 
föregående år. Försäljningen av rörpostsystem 
till banker i USA utvecklades väl.

Resultatutveckling 
Under kvartalet uppgick EBITA till 3 Mkr (15), 
vilket gav en marginal om 1,2 procent (5,8). 
Den lägre marginalen förklaras främst av den 
minskade försäljningsvolymen i samtliga 
regioner och en negativ resultatpåverkan på 
grund av Covid-19.  
   Vidare har affärsområdet under kvartalet 
fortsatt med åtgärder för att komma tillrätta 
med lönsamheten och har exempelvis 
genomfört personalrelaterade kapacitets-
anpassningar, minskat indirekta utgifter och 
reducerat resekostnader.

 

2020 
jan-mars

2019 
jan-mars För ändring, % R12M

2019 
helår

Orderingång, Mkr 329 355 –7 1 024 1 050

   varav organisk tillväxt, % –9 –16

Nettoomsättning, Mkr 219 260 –16 981 1 022

   varav organisk tillväxt, % –18 –8

EBITA, Mkr 3 15 55 68

EBITA-marginal, % 1,2 5,8 5,6 6,6

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 234 258 234 237

Operativt kassaflöde, Mkr 14 22 75 83

Försäljning och EBITA-marginalOrderingång
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Affärsområde

Other Business 

Försäljning och EBITA-marginal 

Other Business är samlingsnamnet för 
Gunnebos erbjudande inom elektronisk 
säkerhet, brandsäkerhet och stöldskydd  
för detaljhandeln. Affärsområdet står för  
11 procent av koncernens försäljning.

Från och med detta kvartal presenteras affärs-
området enligt ny rapporteringsstruktur och 
med uppdaterade historiska nyckeltal, då cirka 
20 procent av verksamheten har integrerats i 
affärsområdena Safe Storage samt Entrance 
Control (för helåret 2019 hade detta motsvarat 
en omsättningsnivå på 858 Mkr jämfört med  
1 099 Mkr). Översynen av affärsområdets 
verksamhet fortsätter och har fokus på de  
delar som underpresterar. Affärsområdet 
består av tre huvudsakliga erbjudanden:  
• Integratörsverksamhet för elektronisk  
säkerhet i Europa och Mexiko som erbjuder 
projektbaserade lösningar för tillträdeskontroll, 
intrångsskydd och videoövervakning. 
•  Elektroniska varularm och stöldskydd i
Brasilien och Europa som omfattar stöld-
skyddssystem och stöldskyddslösningar för 
detaljhandeln och modebranschen genom 
varumärkena Gunnebo och Gateway. 
• Projekt inom brandsäkerhet för att integrera 
brandsäkerhetssystem på större anläggningar 
under varumärket Gunnebo i Indien och  
Indonesien. Brandsäkerhet avser även försälj-
ning av brandposter, brandsläckare och flexi-
bla sprinklerrör under varumärket Minimax i  
Indien.
   Other Business fortsätter att visa en nega-
tiv utveckling och därtill har affärsområdets 
tjänste- och servicedel väsentligt påverkats av 
effekterna av Covid-19. Det är framförallt de 
verksamheter som erbjuder service och instal-
lation gentemot detaljhandel som påverkats 
mycket negativt i takt med myndigheternas 
restriktioner. Detta har inneburit att verksam-
heten på vissa marknader, såsom Spanien 
och Italien har varit, och fortfarande är, mycket 
begränsad eller helt stängd. 

Till detta har ett flertal av verksamheterna en 
längre tid underpresterat och i kombination 
med effekterna av Covid-19 väntas ett mycket 
svagt kommande kvartal. Tidigare initierade 
åtgärder för att hantera underpresterande 
verksamheter fortgår enligt plan och kommer 
framöver att intensifieras, dock med en be-
dömd fördröjning utifrån ursprunglig plan på 
mellan 3 till 6 månader.  

Försäljningsutveckling
Affärsområdet hade en förbättrad orderingång 
i kvartalet jämfört med föregående tre kvartal, 
dock en minskning jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Därtill har affärsområdet 
under en längre tid redovisat en svag försälj-
ningsutveckling och lyckades inte bryta den 
negativa trenden under årets första kvartal. 
Other Business redovisade i kvartalet en ned-
gång i orderingången om –5 procent  
(–6 procent organiskt), dock bättre utveckling i 
den europeiska verksamheten samt en mycket 
svag utveckling i nettoomsättningen med en 
minskning på –30 procent  (–31 procent  
organiskt). 
• Inom Integratörsverksamhet för elektronisk 
säkerhet var utvecklingen mycket svag, då 
en stor del av affären är tjänstebaserad och 
består av installationer. En stor del av verk-
samheten finns i Italien och Spanien som pga 
Covid-19 varit helt stängd under senare delen 
av kvartalet. Under kvartalet har två stora 
order vunnits avseende säkerhetsdörrar och 
säkerhetsprodukter till ett stort infrastruktur-
projekt i Spanien.  
• För verksamheten inom varularm och 
stöldskydd har efterfrågan från detaljhandeln 
minskat drastiskt till följd av Covid-19, vilket 
inneburit såväl svag order- som försäljnings- 

2020 
jan-mars

2019 
jan-mars För ändring, % R12M

2019 
helår

Orderingång, Mkr 204 215 –5 762 773

   varav organisk tillväxt, % –6 –16

Nettoomsättning, Mkr 139 199 –30 798 858

   varav organisk tillväxt, % –31 –10

EBITA, Mkr –20 –1 –21 –3

EBITA-marginal, % –14,0 –0,6 –2,7 –0,3

Operativt sysselsatt kapital, Mkr 187 224 187 175

Operativt kassaflöde, Mkr –44 28 –20 53

utveckling i Brasilien och Europa. 
• För projekt inom brandsäkerhet är utveck-
lingen svag under kvartalet vilket till stor del 
beror på att affären är projektbaserad. Detta 
innebär stora variationer mot jämförande kvar-
tal vilket påverkat verksamheten i Indonesien 
negativt. Den indiska marknaden påverkades 
främst av att andelen installationer försenats 
på grund av myndighetsrestriktioner under 

mars. 

Resultatutveckling 
Under första kvartalet uppgick EBITA till  
–20 Mkr (–1), vilket gav en negativ marginal om 
–14,0 procent (0,6). Den negativa utvecklings- 
trenden inom affärsområdet i kombination 
med effekterna av Covid-19 är de huvudsak-
liga orsakerna till den mycket svaga resultat-
utvecklingen. Denna negativa trend förväntas 
fortgå även under andra kvartalet och därmed 
också med negativ resultatpåverkan. 
   Ansträngningarna för att komma tillrätta med 
utvecklingen i affärsområdet har intensifierats, 
men kommer att försenas med 3 till 6 månader 
mot ursprunglig plan pga Covid-19-restriktio-
ner.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Mkr
2020 

januari-mars
2019

januari-mars
2019
helår

Nettoomsättning 1 224 1 206 5 459

Kostnad för sålda varor –930 –881 –3 991

Bruttoresultat 294 325 1 468

Forsknings- och utvecklingskostnader –21 –16 –73

Försäljningskostnader –154 –156 –663

Administrationskostnader –112 –115 –517

Övriga rörelseintäkter 13 5 24

Övriga rörelsekostnader –7 –3 –47

Rörelseresultat (EBIT) 13 40 192

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto –2 –24 –76

Resultat före skatt 11 16 116

Inkomstskatt –16 –9 –71

Periodens resultat –5 7 45

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –5 7 45

Resultat per aktie före/efter utspädning, kr –0,05 0,09 0,55

Koncernens rapporter över totalresultat i sammandrag

Mkr
2020 

januari-mars
2019 

januari-mars
2019
helår

Periodens resultat –5 7 45

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till  resultaträkningen

Omvärderingar (aktuariella vinster och förluster)1) 28 — –32

Summa 28 — –32

Poster som kan komma att omklassificeras till resultat räkningen

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet 33 66 48

Övrigt1) –4 1 3

Summa 29 67 51

Övrigt totalresultat för perioden 57 67 19

Periodens totalresultat 52 74 64

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 52 74 64

1) Netto efter skatt
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Koncernens balansräkningar i sammandrag

Mkr
31 mars

2020
31 mars 

2019
31 dec 

 2019

Goodwill 1 578 1 442 1 525

Övriga immateriella tillgångar 377 311 374

Nyttjanderättstillgångar 226 240 243

Materiella anläggningstillgångar 322 289 322

Uppskjutna skattetillgångar 225 205 228

Övriga långfristiga tillgångar 45 51 43

Summa anläggningstillgångar 2 773 2 538 2 735

Varulager 785 802 754

Kundfordringar 993 969 972

Övriga kortfristiga fordringar 304 340 309

Likvida medel 711 580 744

Summa omsättningstillgångar 2 793 2 691 2 779

Summa tillgångar 5 566 5 229 5 514

Summa eget kapital 1 516 1 161 1 464

Långfristiga finansiella skulder 1 871 1 879 1 805

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 372 385 411

Långfristig del av leasingskulder 137 141 148

Uppskjutna skatteskulder 68 50 59

Summa långfristiga skulder 2 448 2 455 2 423

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 531 555 585

Kortfristiga finansiella skulder 51 47 37

Kortfristig del av leasingskulder 94 101 100

Övriga kortfristiga skulder 926 910 905

Summa kortfristiga skulder 1 602 1 613 1 627

Summa eget kapital och skulder 5 566 5 229 5 514

Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag

Mkr
31 mars

2020
31 mars

2019
31 dec 

 2019

Ingående balans 1 464 1 087 1 087

 
Periodens totalresultat 52 74 64

Utdelningar — — –38

Nyemission, netto efter transaktionskostnader — — 351

Utgående balans 1 516 1 161 1 464
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Mkr
2020

januari-mars
2019

januari-mars
2019
helår

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat (EBIT) 13 40 192
Justering för avskrivning av materiella anläggningstillgångar 13 13 51
Justering för avskrivning av immateriella tillgångar och nedskrivningar1) 14 12 79

Justering för avskrivning av nyttjanderättstillgångar 28 27 111
Övriga ej kassaflödespåverkande poster –4 –6 –31
Ränta och övriga finansiella poster 0 –22 –65
Betald skatt –8 –25 –115
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 56 39 222

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital –66 9 162
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten –10 48 384

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar –14 –23 –115
Försäljning av anläggningstillgångar 0 2 34
Förvärv av verksamhet — –15 –253
Avyttring av verksamhet — –2 –2
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –14 –38 –336

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering –24 10 48

Finansieringsverksamheten 

Förändring i lån och övriga finansiella poster 19 2 –99
Utbetalningar hänförliga till finansiella leasingavtal –30 –26 –106
Nyemission — — 351
Utdelning — — –38
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten –11 –24 108

Periodens nettokassaflöde –35 –14 156

Likvida medel vid periodens ingång 744 569 569

Omräkningsdifferenser 2 25 19
Likvida medel vid periodens utgång 711 580 744

1) Avskrivningar och nedskrivningar avseende förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till 5 Mkr (3) för första kvartalet 2020 och till 47 Mkr för helåret 2019.

Operativt kassaflöde

Mkr
2020

januari-mars
2019

januari-mars
2019
helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten –10 48 384
Återläggning av betald skatt och kassaflödespåverkande finansnetto 8 47 180
Övriga ej operativt kassaflödespåverkande poster 4 8 28
Återläggning av avskrivning av nyttjanderättstillgångar –28 –27 –111
Nettoinvesteringar –14 –21 –81
Operativt kassaflöde –40 55 400

Fritt kassaflöde

Mkr
2020

januari-mars
2019

januari-mars
2019
helår

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering –24 10 48
Återför: kassaflöde från förvärv/avyttring — 17 255
Minus: utbetalningar hänförliga till finansiella leasingkontrakt –30 –26 –106
Fritt kassaflöde –54 1 197

Förändring av skulder från finansieringsverksamheten och nettolåneskuld

Mkr

Utgående 
balans

31 mars

Kassa flödes-
påverkande  
förändringar

Icke kassa-
flödes-

påverkande 
förändringar

Omräknings- 
differenser

Ingående 
balans  

1 januari

Långfristiga lån inklusive kortfristig del 1 898 –2 66 0 1 834

Leasingskuld, inklusive kortfristig del 231 –30 6 7 248

Kortfristiga lån 24 16 0 0 8

Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (–)/skulder (+) –10 5 –19 0 4
Summa skulder från finansieringsverksamheten 2 143 –11 53 7 2 094
Likvida medel –711 35 — –2 –744
Nettolåneskuld exklusive pensionsförpliktelser 1 432 24 53 5 1 350
Pensionsförpliktelser, netto 372 –7 –34 2 411
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser 1 804 17 19 7 1 761
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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 Gunnebo-koncernen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moder-
bolaget 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. 

Nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS presenteras också i rapporten då 
koncernen anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till 
investerare och koncernens ledning vid utvärdering av koncernens resultat och 
ställning. För avstämning av dessa nyckeltal, vänligen besök: www.gunnebogroup.
com/Investerare/Finansiella-definitioner

Nya redovisningsprinciper 2020 
Ett antal nya eller ändrade standarder har antagits för den aktuella rapporterings- 
perioden. Koncernen behövde inte ändra sina redovisningsprinciper eller göra 
retroaktiva justeringar till följd av att dessa standarder antogs.

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.  
   Även om det inte är möjligt att förutsäga de fulla konsekvenserna av Brexit 
fortsätter koncernen att granska effekterna, vilka inte anses vara väsentliga för 
koncernen. För mer upplysning kring de åtgärder som koncernen har vidtagit och 
fortsatt arbetar med för att hantera de negativa effekterna som Covid-19 medför, 
se sidan 5.  
   Inga ytterligare risker har identifierats som kan påverka koncernens finansiella 
resultat eller ställning per den 31 mars 2020.

Not 2 Nettoomsättning och tillväxt 

Nettoomsättning och tillväxt 

jan-mars 
2020

jan-mars 
2019 R12M

2019 
helår

Nettoomsättning, Mkr 1 224 1 206 5 477 5 459

   Förändring, % 2 4 6 6

Varav: 

   Organisk tillväxt, % –4 0 1 1

   Strukturell förändring, % 4 –1 2 1

   Valutakursförändringar, % 2 5 3 4

Not 3 Segmentsinformation 
Den interna finansiella uppföljningen för affärsområdena är anpassad till de finansiella 
målen och tillämpar EBITA som ett mått för att bedöma segmentens resultat. Dessa 
exkluderar Group Functions, jämförelsestörande poster, av- och nedskrivningar på 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar samt effekten av IFRS 16 Leasingavtal. 
Finansiella intäkter och kostnader är inte fördelade på segmenten, då dessa aktivite-
ter hanteras från den centrala treasury-funktionen, som hanterar koncernens  
likvida medel.

En avstämning av EBITA för periodens resultat före skatter är som följer:

Mkr 
jan-mars 

2020
jan-mars 

2019
2019 
helår

Entrance Control 34 31 209

Safe Storage 30 26 158

Cash Management 3 15 68

Other Business –20 –1 –3

Summa EBITA från affärsområden 47 71 432

Group Functions –22 –24 –111

EBITA 25 47 321

Avskrivningar av förvärvsrelaterade  
immateriella tillgångar –5 –3 –18

IFRS 16 leasingeffekt 2 2 9

Justerad EBIT 22 46 312

Jämförelsestörande poster –9 –6 –120

Rörelseresultat (EBIT) 13 40 192

Finansiella intäkter och kostnader, netto –2 –24 –76

Resultat före skatt 11 16 116

Group Functions avser övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, 
personal och hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT samt 
varumärken, kommunikation och investerarrelationer.

Affärsområdena styrs och följs upp på operativt sysselsatt kapital, vilket definieras 
som övriga immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, kundfordringar, 
varulager, leverantörsskulder, såväl som övriga kortfristiga tillgångar och skulder som 
inte är skatt-, finans- eller IFRS 16 Leasingavtalrelaterade.

En avstämning av affärsområdenas operativa sysselsatta kapital i förhållande till 
sysselsatt kapital för koncernen är som följer:

Mkr 
31 mars 

2020
31 mars 

2019
31 dec 

2019

Entrance Control 343 217 341

Safe Storage 527 540 462

Cash Management 234 258 237

Other Business 187 224 175

Operativt sysselsatt kapital från  
affärsområden

1 291 1 239 1 216

Group Functions 6 1 4

Goodwill 1 578 1 442 1 525

Nyttjanderättstillgångar 226 240 243

Sysselsatt kapital 3 101 2 922 2 988

Noter
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

Mkr
januari-mars 

 2020
januari-mars 

2019
2019
helår

Nettoomsättning 78 54 330

Administrationskostnader –72 –62 –320

Rörelseresultat (EBIT) 6 –8 10

Finansiella intäkter och kostnader, netto 0 –1 –6

Resultat efter finansiella poster 6 –9 4

Bokslutsdispositioner — — –6

Resultat före skatt 6 –9 –2

Inkomstskatt –2 2 –11

Periodens resultat 4 –7 –13

Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag

Mkr
31 mars

2020
31 mars

2019
31 dec

2019

Immateriella tillgångar 67 71 69

Materiella anläggningstillgångar 5 2 2

Andelar i koncernbolag 1 615 1 585 1 615

Uppskjutna skattefordringar 13 15 13

Summa anläggningstillgångar 1 700 1 673 1 699

Fordringar hos koncernbolag 228 59 250

Övriga kortfristiga fordringar 16 3 18

Likvida medel 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 244 62 268

Summa tillgångar 1 944 1 735 1 967

Summa eget kapital 1 827 1 516 1 823

Kortfristiga skulder till koncernbolag 51 157 73

Övriga kortfristiga skulder 66 62 71

Summa kortfristiga skulder 117 219 144

Summa eget kapital och skulder 1 944 1 735 1 967

Moderbolagets förändringar i eget kapital i sammandrag

Mkr
31 mars

2020
31 mars

2019
31 dec 

 2019

Ingående balans 1 823 1 523 1 523

 
Periodens totalresultat 4 –7 –13

Utdelningar — — –38

Nyemission, netto efter transaktionskostnader — — 351

Utgående balans 1 827 1 516 1 823
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         2018 2019           2020

Helår 1 2 3 4 Helår 1

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning 5 128 1 206 1 368 1 373 1 512 5 459 1 224
Kostnad för sålda varor –3 620 –881 –1 002 –990 –1 118 –3 991 –930
Bruttoresultat 1 508 325 366 383 394 1 468 294

Forsknings- och utvecklingskostnader –66 –16 –17 –20 –20 –73 –21
Försäljnings- och administrationskostnader –1 188 –271 –292 –282 –335 –1 180 –266
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 11 2 11 –6 –30 –23 6
EBIT 265 40 68 75 9 192 13

Återför: Jämförelsestörande poster 50 6 3 14 97 120 9
Justerad EBIT 315 46 71 89 106 312 22

Återför: Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 19 3 4 5 6 18 5
Återför: IFRS 16 leasingeffekt — –2 –2 –2 –3 –9 –2
EBITA 334 47 73 92 109 321 25

Återför: Övriga avskrivningar 73 22 19 22 20 83 22
EBITDA exkl. effekt av IFRS 16 407 69 92 114 129 404 47

Återför: Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar samt IFRS 16 leasingeffekt — 29 30 30 31 120 30
EBITDA exkl. jämförelsestörande poster 407 98 122 144 160 524 77

Nyckeltal, %
Orderingång, organisk tillväxt 3 8 2 4 –15 0 –1
Nettoomsättning, organisk tillväxt 3 0 7 –1 –1 1 –4
Bruttomarginal 29,4 26,9 26,8 27,9 26,1 26,9 24,0
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av omsättningen 1,3 1,3 1,2 1,5 1,3 1,3 1,7
Försäljnings- och administrationskostnader i % av omsättningen 23,2 22,5 21,3 20,5 22,2 21,6 21,7
EBIT-marginal 5,2 3,3 5,0 5,5 0,6 3,5 1,1
Justerad EBIT-marginal 6,1 3,8 5,2 6,5 7,0 5,7 1,8
EBITA-marginal 6,5 3,9 5,3 6,7 7,2 5,9 2,1
Avkastning på operativt sysselsatt kapital 35,8 34,3 34,4 33,5 33,9 33,9 31,5
Avkastning på sysselsatt kapital 12,4 11,5 11,5 11,0 10,8 10,8 9,8

Aktiedata
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, kr 1,57 0,09 0,32 0,50 –0,26 0,55 –0,05
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, kr 1,57 0,09 0,32 0,50 –0,26 0,55 –0,05
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 76 378 76 449 76 449 78 136 95 561 81 648 95 561
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 76 430 76 449 76 449 78 136 95 561 81 648 95 561
Eget kapital per aktie, kr 14,22 15,19 14,90 16,27 15,32 15,32 15,86
Fritt kassaflöde per aktie, kr 1,62 0,01 –0,42 0,33 2,12 2,41 –0,57

Kassaflöde
Operativt kassaflöde, Mkr 358 55 10 62 274 400 –40
Fritt kassaflöde, Mkr 124 1 –32 25 203 197 –54

Likviditetsinformation
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser, Mkr1) 1 714 1 978 2 058 1 999 1 761 1 761 1 804
Nettolåneskuld, Mkr1) 1 339 1 593 1 653 1 565 1 350 1 350 1 432
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/EBITDA, ggr 4,5 4,22) 4,22) 4,12) 3,92) 3,92) 4,32)

Nettolåneskuld/EBITDA, ggr 3,5 3,42) 3,42) 3,22) 3,02) 3,02) 3,42)

Antal anställda
Antal anställda vid periodens utgång3) 4 412 4 325 4 288 4 445 4 256 4 256 4 213

1)  Nettolåneskulden inkluderar effekten av IFRS 16 Leasingavtal vilken tillämpas från 1 januari 2019. Jämförelseperioder har ej omräknats.
2)  Den proforma rullande 12-månaders EBITDA har beräknats som ett indikativt belopp för kvartalen 2019 till följd av övergången till IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari 2019 samt förvärvet  
    av Cominfo i juli 2019.
3)   Varav ca 190 anställda var relaterade till förvärvet av Cominfo fr.o.m. tredje kvartalet 2019.

För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal se www.gunnebogroup.com/Investerare/Finansiella-definitioner

Kvartalsdata
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Kvartalsdata, Affärsområden
         2018 2019           2020

Helår 1 2 3 4 Helår 1

Entrance Control
Orderingång, Mkr 1 055 301 345 511 255 1 413 382
   förändring, % 34 27
   varav organisk tillväxt, % 23 12

Nettoomsättning, Mkr 1 065 248 285 372 427 1 331 344
   förändring, % 25 39
   varav organisk tillväxt, % 13 21
Bruttomarginal, % 36,5 37,4 35,2 36,5 36,3 36,3 29,9
EBITA, Mkr 169 31 36 66 76 209 34
EBITA-marginal, % 15,9 12,3 12,7 17,7 17,9 15,7 9,8
EBITDA, Mkr 180 34 38 69 77 217 38
Operativt sysselsatt kapital, Mkr 175 217 254 370 341 341 343
Operativt kassaflöde, Mkr 207 –2 –7 93 102 185 32

Safe Storage
Orderingång, Mkr 2 046 561 580 610 498 2 249 575
   förändring, % 10 3
   varav organisk tillväxt, % 5 –1
Nettoomsättning, Mkr 2 031 499 585 575 589 2 248 522
   förändring, % 11 5
   varav organisk tillväxt, % 6 2
Bruttomarginal, % 21,6 22,1 22,3 21,0 22,5 22,0 21,0
EBITA, Mkr 152 26 46 39 47 158 30
EBITA-marginal, % 7,5 5,3 7,8 6,8 8,0 7,0 5,7
EBITDA, Mkr 145 31 50 42 42 164 35
Operativt sysselsatt kapital, Mkr 508 540 517 552 462 462 527
Operativt kassaflöde, Mkr 134 9 71 16 103 198 –15

Cash Management
Orderingång, Mkr 1 203 355 256 239 201 1 050 329
   förändring, % –13 –7
   varav organisk tillväxt, % –16 –9
Nettoomsättning, Mkr 1 075 260 275 219 269 1 022 219
   förändring, % –5 –16
   varav organisk tillväxt, % –8 –18
Bruttomarginal, % 33,4 29,5 31,6 32,2 31,2 31,1 26,9
EBITA, Mkr 129 15 23 9 21 68 3
EBITA-marginal, % 12,0 5,8 8,3 3,9 8,0 6,6 1,2
EBITDA, Mkr 151 21 28 11 21 81 8
Operativt sysselsatt kapital, Mkr 262 258 286 310 237 237 234
Operativt kassaflöde, Mkr 178 22 –5 –16 81 83 14

Other Business
Orderingång, Mkr 914 215 181 188 189 773 204
   förändring, % –15 –5
   varav organisk tillväxt, % –16 –6
Nettoomsättning, Mkr 957 199 224 208 228 858 139
   förändring, % –10 –30
   varav organisk tillväxt, % –10 –31
Bruttomarginal, % 23,3 26,3 25,5 30,0 24,9 26,6 20,9
EBITA, Mkr –9 –1 –1 2 –2 –3 –20
EBITA-marginal, % –1,0 –0,6 –0,7 0,9 –0,9 –0,3 –14,0
EBITDA, Mkr –22 –2 8 4 –27 –17 –19
Operativt sysselsatt kapital, Mkr 252 224 217 234 175 175 187
Operativt kassaflöde, Mkr 61 28 14 –13 24 53 –44

Koncernen totalt
Orderingång, Mkr 5 218 1 432 1 362 1 547 1 144 5 485 1 490
   förändring, % 5 12 5 11 –8 5 4
   varav organisk tillväxt, % 3 8 2 4 –15 0 –1
Nettoomsättning, Mkr 5 128 1 206 1 368 1 373 1 512 5 459 1 224
   förändring, % 5 4 10 5 6 6 2
   varav organisk tillväxt, % 3 0 7 –1 –1 1 –4
EBITA, Mkr 334 47 73 92 109 321 25
EBITA-marginal, % 6,5 3,9 5,3 6,7 7,2 5,9 2,1
EBITDA, Mkr 378 92 119 130 92 433 68
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Gunnebo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att dessa 

mått ger värdefull kompletterande information till investerare och koncernens 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 andra företag. Definitioner av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt 

IFRS beskrivs nedan.

Avkastning på operativt sysselsatt 
kapital

EBITA rullande 12 månader för de fyra  
affärsområdena dividerad med genomsnittligt 
operativt sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA rullande 12 månader dividerad med 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal 

Bruttoresultat i procent av  nettoomsättning.

EBIT-marginal

EBIT (rörelseresultat) i procent av 
 netto omsättningen.

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar  
och nedskrivningar av  förvärvsrelaterade 
 immateriella tillgångar exklusive jämförelse-
störande poster och effekter av IFRS 16  
Leasingavtal.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskriv-
ningar av immateriella tillgångar, nyttjanderätts-
tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

EBITDA exkl. effekt av IFRS 16

EBITDA justerat för effekter av IFRS 16  
Leasingavtal.

EBITDA exkl. jämförelsestörande 
poster 

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktie-
ägare dividerat med antalet aktier  exklusive 
C-aktier som inte har utdelningsrätt, vid 
 periodens utgång.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
och investeringsverksamheten exklusive  
kassaflöde från förvärv och avyttringar,  
justerat för utbetalningar hänförliga till  
finansiella leasingavtal. 

Fritt kassaflöde per aktie 

Fritt kassaflöde dividerat med vägt genomsnitt-
ligt antal aktier  exklusive C-aktier som inte har 
utdelningsrätt.

Justerad EBIT 

EBIT (rörelseresultat) justerat för jämförelse- 
störande poster.

Justerad EBIT-marginal

Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.

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 perioder. Jämförelse-
störandeposter hänför sig till omstrukturerings-
kostnader, kostnader relaterade till förvärv och 
avyttringar samt andra engångsposter av  
väsentlig storlek, samtliga godkända av  
styrelsen. 

Nettolåneskuld

Totala skulder från finansieringsverksamheten 
med avdrag för likvida medel vid periodens 
utgång.

Nettolåneskuld inklusive 
pensionsförpliktelser

Totala skulder från finansieringsverksamheten 
och avsättningar för ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning, med avdrag för  
likvida medel. 

Nettolåneskuld/EBITDA

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA  rullande 
12  månader. 

Nettolåneskuld inkl. 
pensionsförpliktelser/EBITDA

Nettolåneskuld inklusive avsättningar för  
ersättningar till anställda efter avslutad 
 anställning dividerad med EBITDA rullande 
12 månader.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
exklusive kassaflödespåverkande finansnetto, 
betald skatt och avskrivning av nyttjanderätts-
tillgångar samt kassaflödet från investerings-
verksamheten exklusive förvärv och avyttringar.

Operativt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital som används i de fyra affärs-
områdena. Det är summan av övriga immate-
riella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, 
kundfordringar och övriga kort fristiga tillgångar 
minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder, exklusive kortfristiga skatter och  
finansiella poster. 

Organisk tillväxt

Förändring av nettoomsättning justerad för 
valutakurseffekter samt förvärv och avyttringar, 
jämfört med samma period föregående år.

Sysselsatt kapital

Operativt sysselsatt kapital och sysselsatt  
kapital från Group Functions samt goodwill  
och nyttjanderättstillgångar.

Definitioner
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Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.00 CET. 

Inbjudan till telefonkonferens  
delårsrapport januari-mars, 2020
Välkommen till Gunnebos telefonkonferens för delårsrapport  
januari-mars 2020 tisdagen den 21 april 2020 kl. 08.15. 
 
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på  
ett av  nedanstående nummer:
Sverige +46 8 519 993 83
Storbritannien +44 33 3300 9260

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet 
av rapport via: https://financialhearings.com/event/12071 eller 
www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i 
efterhand via dessa kanaler. 

Program 
08.10 Ring in
08.15  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos  

Vd och koncernchef Stefan Syrén samt Ekonomi-  
och  finansdirektör Åke Bengtsson 

08.40 Q&A 
08.45 Telefonkonferens avslutas

Finansiell kalender
29 juni 2020 kl. 16.00

Årsstämma 2020 

17 juli 2020 kl. 08.00

Delårsrapport april-juni, 2020 

4 november 2020 kl. 08.00

Delårsrapport juli-september, 
2020

Kontakt 
Åke Bengtsson, Ekonomi- och finansdirektör 
ake.bengtsson@gunnebo.com 
010-20 95 081

Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations
isabelle.ljunggren@gunnebo.com
010-20 95 099

www.gunnebogroup.com 
Org.nr. 556438-2629 Box 5181, 402 26 Göteborg, Sverige 
Tel: 010-2095 000 e-mail: info@gunnebo.com 

Gunnebo bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa  
produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker,  
kontanter och människor.  Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll,  
säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst 
är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella 
byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en  
omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. 


