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lösningar inom säkerhetsskåp och valv, kontanthantering, tillträdes
kontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransport
företag, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella f astigheter samt
industri- och högriskanläggningar.
Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda
i 32 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2015

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter, service och

Vi gör din värld säkrare.

SECURITY

TO RELY ON

Gunnebo – säkerhet att lita på
Gunnebokoncernen är ett globalt säkerhetsföretag som erbjuder säkerhetsskåp och valv,
kontanthanteringslösningar, tillträdeskontroll, elektronisk säkerhet samt tillhörande tjänster.

Säkerhetsskåp och valv
Att skydda värdeföremål är en av Gunnebos äldsta kärnverksamheter. Under
ledande globala varumärken som Chubbsafes och Fichet-Bauche t illverkar
Koncernen säkerhetsskåp och valv av hög kvalitet som är certifierade att stå
emot inbrott, brand och explosion.

Kontanthantering
Gunnebos intelligenta kontanthanteringslösningar är utformade för att minska
den tid som ägnas åt kontanthantering, förbättra effektiviteten i kontantcykeln
och göra hela kontanthanteringsprocessen säkrare.

Tillträdeskontroll
Inom tillträdeskontroll levererar Gunnebo lösningar som reglerar och kontrollerar
flödet av människor till och från byggnader. Gunnebo erbjuder biljettspärrar för
kollektivtrafiksystem och spärrar till flygplatsgater för snabb ombordstigning,
immigrationskontroll och säkerhetskontroller samt dörrslussar för anläggningar i
behov av högsäkerhetsskydd. I produktutbudet finns också certifierade explosionsoch skottsäkra säkerhetsdörrar och säkerhetsfönster.

Elektronisk säkerhet
Inom elektronisk säkerhet erbjuder Gunnebo integrerade säkerhetslösningar
bestående av flera moduler för att hantera en rad funktioner såsom passage
kontroll, intrångsdetektering, system för internvideoövervakning, elektroniska lås
och fjärrövervakning.

Service
Inom varje produktgrupp erbjuder Gunnebo säkerhetstjänster som omfattar hela
produktlivscykeln, från förebyggande underhåll till uppgraderingar.
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	Orderingången ökade till 6 191 Mkr (5 433), organiskt ökade
den med 5 procent.
Nettoomsättningen ökade till 6 052 Mkr (5 557), organiskt
var den oförändrad.
Rörelseresultatet uppgick till 320 Mkr (352, varav 73 Mkr avsåg
vinsten vid försäljningen av Fichet-Bauche Télésurveillance).
Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (6,3).

Verksamhet

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick 		
till 397 Mkr (366) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (6,6).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 168 Mkr (227).
Resultatet per aktie uppgick till 2,18 kronor (2,98).

Hållbart företagande

Fritt kassaflöde uppgick till 56 Mkr (223).

Operations
Företagsansvar
Medarbetare och ledarskap
Miljöansvar

Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00).

Omsättning
Andel av koncernens omsättning
per region:

Regioner
Region Europe, Middle East & Africa
Region Asia-Pacific
Region Americas
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Kunder

Marknader

Bank

EMEA (Europe, Middle East & Africa)

Kärnerbjudande: lösningar för säker och effektiv kontant
hantering, förvaring av värdesaker samt tillträdeskontroll.
Bland kunderna finns Bank of China, BBVA, C
 itibank,
FifthThird Bank, HSBC, ING Bank, Nordea, SEB och Swedbank.

Säljbolag (2o): Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, I talien,
Luxemburg, Mellanöstern (Förenade Arabemiraten),
Nederländerna, N
 orge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, S
 verige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern,
Österrike

Handeln
Kärnerbjudande: lösningar för säker och effektiv kontant
hantering, egendomsskydd, förvaring av värdesaker
samt tillträdeskontroll. Bland kunderna finns Aldi, Auchan,
Carrefour, Coop, Decathlon, ICA Sverige, LIDL, Tata Croma
och Walmart.

Värdetransportföretag
Kärnerbjudande: lösningar för säker hämtning och
förvaring av kontanter. Bland kunderna finns Brinks, G4S,
Loomis, Nokas och Prosegur.

Kollektivtrafik

Under 2015 har regionen fokuserat på att öka försäljningen,
minska den fasta kostnadsbasen samt fortsatt att förbättra
lönsamheten.
Läs mer på sidorna 14–17

Asia-Pacific
Säljbolag (8): Australien, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia,
Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea
Genom en god kostnadskontroll bibehölls lönsamheten under
året på en god nivå, trots ett allmänt svårt marknadsläge på
flertalet marknader i regionen.
Läs mer på sidorna 18–21

Kärnerbjudande: lösningar för kontroll av passagerar
flöden och biljetthantering i kollektivtrafiksystem. För
flygplatser tillhandahåller Gunnebo säkerhetslösningar
för ombordstigning, immigrationskontroll och för
envägskontroll. Bland kunderna finns kollektivtrafiknät
och flygplatser över hela världen.

Offentliga och kommersiella byggnader

Americas
Säljbolag (4): Brasilien, Kanada, Mexiko, USA
Affären utvecklades väl, framför allt till segmenten detaljhandel
i Brasilien och bank i Mexiko.
Läs mer på sidorna 22–25

Kärnerbjudande: lösningar för passagekontroll samt
lösningar för förvaring av värdesaker. På vissa marknader
i Asien även brandskydd. Bland kunderna finns EU-kom
missionen, Honeywell, Hyundai Information Technology,
OKI Pulp & Paper, Siemens och Swedavia.

Industri- och högriskanläggningar
Kärnerbjudande: lösningar för passagekontroll samt
lösningar för förvaring av värdesaker. Bland kunderna
finns fabriker, logistikföretag, kraftverk, arenor, hamnar,
fängelser och kasinon.

Varumärket Gunnebo har
ett industriellt arv som går
250 år tillbaka i tiden och
företagets rötter finns i
sydöstra Sverige. Idag har
Gunnebo säljbolag i 32
länder och distributörer på
ytterligare 100 marknader
runt om i världen.
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Ursprung

1991

1994–1995

År 1764 öppnas en smedja i den
svenska byn Gunnebo. Företaget
växer stadigt fram till 1889 då man
bildar Gunnebo Bruks Nya AB som
har flera fabriker som levererar spik
och kätting åt sjöfartsindustrin.
Detta företag blir senare känt
som Gunnebo Industrier.

HIDEF Kapital AB bildas av
den svenska regeringen som
ett av sex riskkapitalbolag
med uppdraget att investera
i svenska bolag som har
drabbats av den nationella
finanskrisen.

Gunnebo Industrier förvärvas
av HIDEF som byter namn till
Gunnebo AB och noteras på
den svenska börsen 1994. Det
nya bolaget ska fokusera på att
leverera säkerhetsprodukter.
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Varumärken
Majoriteten av Koncernens säljbolag bär Gunnebos namn, och en stor
del av erbjudandet säljs under varumärket Gunnebo, vilket även har
funktionen som ett paraplyvarumärke.

Varumärke

Produktsegment

Marknad

Ursprung

Säkerhetsskåp och valv

Global

Storbritannien. Grundat 1818. Tillverkas och
marknadsförs av Gunnebo sedan 2000.

Säkerhetsskåp och valv

Global

Frankrike. Grundat 1825.
För värvades av Gunnebo 1999.

Säkerhetsskåp och valv

Nordamerika

USA. Grundat 1967.
Förvärvades av Gunnebo 2012.

Säkerhetsskåp och valv

Global

Sverige. Grundat 1886.
Förvärvades av Gunnebo 1994.

Säkerhetsskåp

Indien

Indien. Grundat 1932.
Förvärvades av Gunnebo 2000.

Sluten kontanthantering

Global

Sverige. Skapades av Gunnebo 2001.

Kontanthantering

Global

Spanien. Grundat 1988.
Förvärvades av Gunnebo 2015.

Elektroniska varularm för
detaljhandeln

Global

Sverige. Grundat 1984.
Förvärvades av Gunnebo 2004.

Brandskydd

Indien

Indien. Grundat 1903. Marknadsförs och
säljs av Gunnebo sedan 2000.

Yttre högsäkerhetsskydd

Global

Tyskland. Grundat 1951.
Förvärvades av Gunnebo 2004.

1995–2005

2006–2008 2009–2010

2011–2015

Fokus: Företagsförvärv
Gunnebo förvärvar ett 40-tal företag
som har specialiserat sig på säkerhet.
Exempelvis Fichet-Bauche, ett företag som är noterat på den franska
börsen och som har tillverkat kassaskåp sedan 1825, och Chubbsafes,
ett varumärke för kassaskåp som är
välkänt i hela världen och grundades
i Storbritannien 1818.

Fokus: Integration
De företag som förvärvats
under de senaste tolv åren
har integrerats i Koncernen
och har antagit namnet
Gunnebo.

Fokus: Tillväxt och lönsamhet
Gunnebo fortsätter att flytta sitt
fokus till marknader med hög
tillväxtpotential inom Koncernens kärnsegment. Koncernen
utökar sin närvaro i Sydkorea,
Thailand, Malaysia, USA, Mexiko
och Brasilien.
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Fokus: Strategi och lönsamhet
Gunnebo omdefinierar sin vision till
att bli en världsledande leverantör
av en säkrare framtid och avyttrar
verksamheten inom områdesskydd, som inte tillhör Koncernens
kärnverksamhet. Koncernen börjar
också fokusera på att investera mer
i tillväxtmarknader utanför Europa.
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VD HAR ORDET

2015 – Ett förändringens år
BÄSTA AKTIEÄGARE,
Verksamhetsåret 2015 har varit ett år av förändring. Själv tillträdde jag som VD på
Gunnebo den 1 juni och har haft en hektisk och spännande första tid med många nya
intryck. Jag har rest runt mycket i verksamheten och träffat kunder, underleverantörer
och många dedikerade medarbetare som jobbar hårt för att förbättra Gunnebo.

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN
Under 2015 har den organiska försäljningen för Koncernen som helhet varit oföränd
rad. På vår huvudmarknad Europa har vi sett en stabilisering av försäljningsutveck
lingen. Samtidigt har vi haft ett fortsatt fokus på att förbättra produktiviteten med
en förbättrad marginal som resultat.
I juli förvärvades det spanska kontanthanteringsbolaget Grupo Sallén. Genom förvär
vet har Gunnebo fått tillgång till teknologi som kommer att supportera utveckling
en av lösningar inom kontanthantering. Det kommer att stärka vårt globala
erbjudande mot värdetransportföretag, banker och detaljhandeln. För
att på bästa sätt utnyttja vår tillverkningskapacitet inom kontant
hantering beslutade vi under sista kvartalet att flytta vår produk
tion av kontanthantering från vår fabrik i Trier, Tyskland till den
nyförvärvade fabriken i Spanien samt till fabriken i Indonesien.
I Mellanöstern har försäljningsutvecklingen varit god under
2015. I både Mellanöstern och Afrika har vi fortsatt att utveckla
affären genom våra redan etablerade representationskontor och
väl utvecklade samarbeten med distributörer.
För region Americas har utvecklingen under året varit blandad.
I Nordamerika gick den organiska försäljningen ner under 2015,
främst på grund av en vikande bankmarknad som är huvuddelen
av vår affär i Nordamerika. Fokus under året har varit att vidare
utveckla den existerande affären samt att utveckla affärer inom
nya produktområden.
I Latinamerika ökade försäljningen organiskt 2015. Den goda ut
vecklingen av serviceaffären i Mexiko stärktes genom förvärvet av
Dissamex under 2014. Även i Brasilien har försäljningen utvecklats
mycket väl, trots de utmanande makroekonomiska förutsättningarna.
I region AsiaPacific, som under flera år varit Koncernens tillväxt
motor, sjönk den organiska försäljningen under 2015 på grund av en
vikande bankmarknad. Det största tappet har varit i Indien där vår
huvudaffär, försäljningen av säkerhetsskåp och valv till statliga ban
ker, minskat på grund av bristande finansiering för expansion av
banknätverket. Ett fokus för regionen under året har därför varit att
bredda produktportföljen för att återigen kunna växa. Under årets
sista kvartal har nedgången i Indien stabiliserats, delvis på grund av
att affären med statliga banker börjat kompenseras med en ökad
försäljning till andra kundsegment.
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RESULTAT
I detta arbete har fokus varit på strategigenomförande och våra
prioriteringar. Framförallt har vi gemensamt kommit fram till hur vi
på ett bättre och resurssnålare sätt ska arbeta per produktområde
och region för att stärka Koncernens kundfokus, erbjudande och
värdekedja.
Under 2016 kommer Gunnebo därför fortsätta utveckla kund
erbjudanden inom alla fyra produktgrupperna. Samtidigt kommer vi
MEDARBETARE
arbeta med att hitta produktivitet i
vår värdekedja och fokusera på vår
Gunnebo har cirka 5 500 motive
På vår huvudmarknad Europa har vi sett
kapitaleffektivitet. Allt för att upp
rade medarbetare världen över
nå en lönsam tillväxt och därmed
– tack för era insatser under 2015!
en stabilisering av försäljningsutvecknå de finansiella mål vi har satt upp
Jag vill också speciellt välkomna
lingen. Samtidigt har vi haft ett fortsatt
för verksamheten.
de 50talet nya medarbetare som
Slutligen vill jag passa på att
kom in i Koncernen genom förvär
fokus på att förbättra produktiviteten
tacka våra kunder och samarbets
vet av Grupo Sallén.
med en förbättrad marginal som resultat.
partners för en värdeskapande
Gunnebo investerar kontinu
affärsrelation. Några av er har jag
erligt i att utveckla våra medar
redan hunnit träffa, under 2016
betare. Nytt för 2015 var att vi
ser jag fram emot att träffa många fler för att lära mig mer om era
genomförde en medarbetarundersökning ”Your voice” som ytterligare
utmaningar och hur vi tillsammans kan lösa dem. Jag vill även tacka
ett verktyg som skapar en bra bas för att fortsätta skapa ännu bättre
er aktieägare för förtroende för vår verksamhet.
arbetsmiljö och förutsättningar för våra anställda.
Under 2015 hade vi ett rörelseresultat före avskrivningar på 428 Mkr
med en marginal på 7,1 procent. Vår rörelsemarginal exklusive poster
av engångskaraktär var 6,6 procent, vilket är på samma nivå som före
gående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var god under
året. Rörelsekapitalet ökade och fokus framöver är att implementera
aktiviteter som leder till lägre kapitalbindning i verksamheten.

LÖNSAM TILLVÄXT – VÅR FRAMTID

Göteborg, mars 2016

Under det andra halvåret 2015 har vi genomlyst och uppdaterat
Koncernens strategi för de fyra produktgrupperna säkerhetsskåp och
valv, kontanthantering, tillträdeskontroll samt elektronisk säkerhet.

Henrik Lange
VD och Koncernchef

Gunnebo Årsredovisning 2015
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Viktiga händelser 2015
Första kvartalet
Swedavia | SVERIGE, Tillträdeskontroll

Övriga nyheter

För att hantera den förväntade
tillväxten i passagerarvolymer
tecknar den svenska flygplatsope
ratören Swedavia ramavtal med
Gunnebo om leverans av auto
matiserade spärrar till säkerhets
kontroller och flygplatsgater.

• Credit Union i Tennessee i USA tecknar order på ett stort valv med
bankfack. Ordern omfattar Gunnebos nya intelligenta låssystem.

Passenger Terminal Expo (PTE) | FRANKRIKE, Tillträdeskontroll

• En afrikansk centralbank lägger stororder på elektroniska
säkerhetsprodukter.

• Omans ledande byggföretag Galfar tecknar order på lösningar för
tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet.
• Sensorlink i Malaysia lägger order på kontanthanteringsutrustning.
• Samsung Electronics tecknar stororder på lösningar för tillträdes
kontroll i Sydkorea.

Gunnebo visar upp säkerhetsspärren PreSec och den automatiserade
boardingspärren BoardSec på världens ledande internationella flyg
terminalutställning i Paris.

• En order från tunnelbaneoperatör i Kina på en större lösning
för tillträdeskontroll.
• Ett mikrokreditinstitut i Indien väljer Gunnebo som levererantör
för sina säkerhetsskåp.

Finansiell kvartalsöversikt
				

2015

2014

Nettoomsättning (Mkr)

1 397 1 250

Rörelseresultatet (MSEK)*

38

38

Rörelsemarginal (%)*

2,7

3,1

• En nationell mexikansk bank lägger order på elektronisk säkerhet.

*Exklusive poster av engångskaraktär.

Andra kvartalet
Henrik Lange tar över som ny VD och Koncernchef för Gunnebo
koncernen och ersätter därmed Per Borgvall efter sex år på posten.
Storstockholms Lokaltrafik (SL) | SVERIGE, Tillträdeskontroll

SL tecknar ett femårigt ramavtal med Gunnebo som omfattar kon
struktion, projektering och installation av biljettgrindar på nya och
befintliga tunnelbanestationer.
OKI Pulp & Paper Mills | INDONESIEN, Brandsäkerhet

OKI lägger en order värd över 25 miljoner USD på ett helintegrerat
brandskyddssystem som ska installeras på det nya pappersbruket
i Sumatra. I systemet kombineras brandposter, sprinklers, vatten
strålar, brandpumpar och larm i en enda lösning.

Finansiell kvartalsöversikt
				

2015

Nettoomsättning (Mkr)

1 516 1 419

Rörelseresultat (Mkr)*

102

98

Rörelsemarginal (%)*

6,7

6,9

*Exklusive poster av engångskaraktär.

6

2014

Övriga nyheter
• Gunnebo håller sin årsstämma för 2015 i Göteborg.
• Ett nytt försäljningskontor öppnas i Shenzhen för att underlätta för
Gunnebo att nå ut till sina kunder i Kina.
• Gunnebo ställer ut på
viktiga detaljhandels
evenemang i Singa
pore (Retail World
Asia, bilden t h) och
Indien (ReTechCon).
• En stor fransk flyg
plats väljer Gunnebo
som leverantör för
lösningar kring till
trädeskontroll.
• En brittisk bank lägger order på SafeStore Auto, vilket är första
ordern på denna lösning för Gunnebo i Storbritannien.
• Ett kanadensiskt telekomföretag lägger order på tillträdeskontroll
för en datacentral.
• Order från en stor internationell butikskedja på elektroniska säker
hetslösningar i Brasilien.

Gunnebo Årsredovisning 2015

Tredje kvartalet
Susanne Larsson tillträder som Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för
Gunnebo-koncernen.
Grupo Sallén | SPANIEN, Kontanthantering

Gunnebo förvärvar en ledande leverantör av
kontanthanteringsprodukter, Grupo Sallén.
Sallén säljer främst till bank- och detaljhan
delssektorn via värdetransportföretag.
Spanish Royal Mint | SPANIEN, Säkerhetsskåp och valv

Det spanska kungliga myntverket tecknar ett kontrakt värt
€1,8 miljoner för säkerhetslösningar på ett sedeltryckeri. Sedeltryck
eriet kommer att skyddas av specialdesignade förstärkta valvpaneler.

Finansiell kvartalsöversikt
				

2015

2014

Nettoomsättning (Mkr)

1 462 1 314

Rörelseresultat (Mkr)*

108

82

Rörelsemarginal (%)*

7,4

6,2

Övriga nyheter
• Den spanska modekedjan Desigual tecknar ett servicekontrakt
för installation och underhåll av elektroniska säkerhetslösningar i
nästan 200 butiker i sju länder i Europa.
• Det nybyggda finanscentrumet Ping An i Shenzhen i Kina installerar
lösningar för tillträdeskontroll från Gunnebo för att kontrollera
flödet av människor till och från byggnaden.
• Gunnebo deltar i SecurityUser Expo i Danmark och detaljhandels
mässan K-Shop i Sydkorea.
• En centralbank i Mellanöstern tecknar ett treårigt elektroniskt
säkerhetstjänstavtal.
• En av USA:s största banker installerar totalt 160 rörpostsystem
för deponering av dagliga kontantkassor.
• En stor mexikansk bank förnyar sitt kontrakt angående
installation av elektroniska säkerhetslösningar på alla sina
nationella bankkontor.

*Exklusive poster av engångskaraktär.

Fjärde kvartalet
Transguard Group | FÖRENADE ARABEMIRATEN, Kontanthantering

Övriga nyheter

Gunnebo tecknar avtal med Transguard Group, ett av de största
affärsserviceföretagen i Mellanöstern, om att kombinera sina kon
tanthanteringslösningar med Transguards värdetransporttjänster.

• Gunnebo lanserar sitt produkterbju
dande inom kontanthantering i Mexiko.

Louis XIII Cognac | FRANKRIKE, Säkerhetsskåp och valv

Gunnebo skapar ett unikt Fichet-Bauche-säkerhetsskåp åt det lyxiga
alkoholvarumärket Louis XIII Cognac. Säkerhetsskåpet (se bild t h)
används för att förvara en flaska konjak och en film med John
Malkovich som inte kommer att släppas förrän 2115 – om hundra år.

• Hamburgs flygplats förbättrar effekti
viteten i passagerarflödet med entré
grindar från Gunnebo.
• Order från den nederländska
detaljhandelskedjan Vomar på det
slutna kontanthanteringssystemet
SafePay.
• Gunnebo skyddar uttagsautomater i
Storbritannien mot gasattacker i ett
strategiskt partnerskap med GPX.

Finansiell kvartalsöversikt
				

2015

2014

Nettoomsättning (Mkr)

1 677 1 574

Rörelseresultat (Mkr)*

149

148

Rörelsemarginal (%)*

8,9

9,4

• Samyangsas (en del av Samsung) FoU-center och Hyundai Motors
fabrik och FoU-center lägger order på tillträdeskontroll i Sydkorea.
• Bank Rakyat Indonesia fortsätter att använda Gunnebo som huvud
leverantör av säkerhetsskåp och valv.
• Carrefour lägger order på lösningar för varularm och videoöver
vakning till sina butiker i Brasilien.

*Exklusive poster av engångskaraktär.
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Gunnebokoncernen

STRATEGI

Mot framtiden med ett starkt kärnerbjudande
Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar
inom säkerhetsskåp och valv, kontanthantering, tillträdeskontroll och elektro
nisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offent
liga och kommersiella fastigheter samt industri- och h
 ögriskanläggningar.

VISION

AFFÄRSIDÉ

FINANSIELLA MÅL

Gunnebos vision är att vara en världsledande
leverantör av en säkrare framtid.
Att vara en världsledande leverantör inne
bär att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande
som finns tillgängligt genom en global närva
ro på de marknader där kunderna efterfrågar
Koncernens produkter, tjänster och lösningar.
Att skapa en säkrare framtid innebär att ha
en långsiktig strategi, att investera i innovativ
forskning och produktutveckling samt att
bygga varaktiga affärsrelationer som skapar
ömsesidiga värden.

Gunnebos affärsidé är att erbjuda produkter,
tjänster och lösningar som ger ökad säkerhet
och effektivitet samt skapar värden för aktie
ägare, kunder, samarbetspartners, medarbe
tare och samhället på global nivå.

Gunnebos finansiella mål ska bidra till en god
avkastning för bolagets aktieägare. Målen
fokuserar på lönsam tillväxt och rörelsemar
ginalen.

STRATEGI
Gunnebos strategi verkställs i Koncernens
regioner och säljbolag för att säkerställa att
de lokala kundernas behov på varje enskild
marknad beaktas och tillgodoses.
Gunnebo har en övergripande strategi som
är fokuserad på kärnerbjudanden samt en
långsiktig strategi för att flytta Koncernens
tyngdpunkt.

Mål och utfall
Lång
siktiga
mål

Utfall
2015

Utfall
2014

Avkastning på 
sysselsatt kapital*, %

15

12,4

12,6

Rörelsemarginal*, %

7

6,6

6,6

>30

34

35

5

0

2

Soliditet, %
Organisk tillväxt
nettoomsättning, %

* Exklusive poster av engångskaraktär.

Säkerhetsskåp och valv
Under ledande varumärken som
Chubbsafes och Fichet-Bauche till
verkar och marknadsför Koncernen
säkerhetsskåp och valv av hög kvalitet,
certifierade för att stå emot inbrott,
brand och explosion.
Inom detta segment kan Gunnebo
dra nytta av sina starka lokala varu
märken, se avsnittet Varumärken på
sidan 3. Försäljningen genom egna
bolag kompletteras av ett starkt
globalt nätverk av distributörer.
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Tillträdeskontroll
Gunnebos vändkors och slussar
reglerar och kontrollerar flödet av
människor till och från offentliga
och kommersiella byggnader samt
industri- och högriskanläggningar.
Säkerhetsdörrar, avdelare och
fönster skyddar dessutom högrisk
platser från fysiska angrepp.
Gunnebo riktar sig även till flyg
platser och kollektivtrafik med ett
starkt utbud av lösningar för att
förenkla flödet av passagerare och
samtidigt bibehålla de säkerhets
nivåer som krävs.

Elektronisk
Säkerhet

Kontanthantering
Gunnebos intelligenta lösningar för kon
tanthantering är utformade för att minska
den tid som ägnas åt kontanthantering,
förbättra effektiviteten i kontantcykeln och
göra kontanthanteringen säkrare.
Koncernen har en djupgående förståelse
för de processer runt kontanthantering som
utförs av återförsäljare, värdetransport
företag och banker samt andra kunder som
hanterar kontanter, till exempel restauranger,
kasinon och taxibolag. Gunnebo skapar
värde i kontantcykeln genom att minska den
totala kostnaden för att hantera kontanter
samt genom att förbättra säkerheten för
kundernas personal och kunder.

Gunnebo Årsredovisning 2015 

Gunnebos innovativa lösningar för
elektronisk säkerhet utgörs av pas
sagekontroll, intrångsdetektering,
system för internvideoövervakning,
elektroniska lås och fjärrövervak
ningssystem.
Bland de viktigaste kundseg
menten finns offentliga byggnader,
högriskanläggningar och banker
som kräver integrerade och auto
matiserade säkerhetssystem som
ofta styrs från en central mjuk
varuplattform.

Service
Inom varje produktområde erbju
der Gunnebo en rad säkerhets
tjänster som spänner över hela
produktlivscykeln. Dessa inkluderar
korrigerande och förebyggande
underhållstjänster samt uppgra
dering och ombyggnad. Dessutom
erbjuder Gunnebo tjänster för
fjärrövervakning av kundernas värde
hanteringsprocesser, larmsystem
och övervakningsnätverk.
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SÄKERHETSMARKNADEN

Urbanisering, ökat ekonomiskt
välstånd och högre levnadsstandard
Värdet på den globala marknaden för säkerhetsutrustning uppskattas till
cirka 700 miljarder kronor. Marknaden har visat en årlig tillväxt på cirka
4 procent under de senaste fem åren, och tillväxttakten förväntas vara god
under de kommande åren. Den del av marknaden där Gunnebo är verksamt
uppskattas vara värd cirka 480 miljarder kronor.
Den globala säkerhetsmarknaden omfattar
ett brett utbud av produkter och tjänster för
säkerhet och skydd av företag, personer och
tillgångar. För Gunnebo definieras säkerhets
marknaden av de fyra produktgrupperna
säkerhetsskåp och valv, kontanthantering,
tillträdeskontroll samt elektronisk säkerhet.
De underliggande drivkrafterna bakom
utvecklingen av säkerhetsmarknaden är eko
nomisk tillväxt, högre levnadsstandard och
urbanisering. En stor del av säkerhetsmark
naden utgörs av områden där Gunnebo inte
är verksamt, till exempel bemannad säkerhet
och värdetransporter.

SÄKERHETSSKÅP OCH VALV
Produktgruppen säkerhetsskåp och valv
omfattar säkerhetsskåp, valv, valvdörrar
och bankfackssystem. Gunnebo har varit
verksamt inom denna bransch i mer än 150
år med starka globala varumärken såsom
Chubbsafes och Fichet-Bauche, samt regio
nalt starka varumärken som Hamilton Safes
(USA) och Steelage (Indien). De viktigaste
kundsegmenten är bank, detaljhandel, kontor,
lager, datacenter och offentlig/statlig förvalt
ning.
Den globala marknaden för säkerhetsskåp
och valv uppskattades till cirka 22 miljarder
kronor under 2014, med en prognostiserad
årlig tillväxt på drygt 5 procent fram till 2020.
Säkerhetsklassade eller certifierade säker

hetsskåp står för cirka en tredjedel av den
totala världsmarknaden för säkerhetsskåp
och valv och utgör en viktig del av Gunnebos
verksamhet. Koncernen beräknas ha en global
marknadsandel på 12 procent när det gäller
certifierade säkerhetsskåp, och en fjärdedel av
den europeiska marknaden.
Certifiering är nyckeln till marknaden för
säkerhetsskåp och valv, särskilt i det övre
marknadssegmentet. Det finns ingen global
certifieringsnorm, men däremot flera regio
nala normer. Den mest kända av dessa är UL
(USA), EN (Europa och delar av Afrika), CCC
(Kina) och BIS (Indien). Att kunna erbjuda
testade och certifierade produkter gör stor
skillnad inom det övre marknadssegmentet.
En annan viktig del av den globala mark
naden för säkerhetsskåp och valv är säker
hetsskåp för uttagsautomater, eftersom
ett säkerhetsskåp är inbyggt i varje maskin.
Under de senaste åren har bankerna i Europa
minskat sina investeringar på denna del av
marknaden, men det finns en god tillväxt i
Americas och Asia-Pacific. Den årliga globala
tillväxten vad gäller antalet uttagsautomater
installerade mellan 2012 och 2018 uppskat
tas till 6 procent, med en installationstakt om
450 000 uttagsautomater per år.
Marknaden för säkerhetsskåp och valv
kan generellt delas in i två delar – det nedre
och det övre segmentet. Största delen av
tillväxten under de kommande åren förväntas

Marknadsuppskattningarna i detta avsnitt har hämtats från olika källor, till exempel ”Safes
and Vaults: A Global Strategic Business Report of May 2014 from Global Industry Analysts, Inc.”,
”The World Market for Pedestrian Entrance Control Equipment of September 2013 from IHS”,
”Planet Retail”, ”World Security Equipment of March 2013 from the Freedonia Group”. Källornas uppskattade marknadsstorlek är omräknade med en genomsnittskurs för USD för 2014.
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komma från det nedre marknadssegmentet.
Marknaden för säkerhetsskåp och valv
håller på att förändras. Det finns en tydlig
utveckling mot att nya aktörer kommer in på
marknaden i det nedre segmentet och sedan
anpassar sitt produktutbud till det övre mark
nadssegmentet.
Det finns få globala konkurrenter till
Gunnebo inom detta segment. Några av
de större omfattar Godrej (Indien), Diebold
(USA), Sun Safes (SydKorea) och Aipu (Kina).

KONTANTHANTERING
Produktgruppen kontanthantering omfat
tar lösningar för deponering, fördelning och
återvinning av kontanter vid kassalinjen
(front office) och kassakontor (back office). De
viktigaste kundsegmenten är detaljhandel,
snabbmatskedjor, restauranger, kasinon,
kollektivtrafikföretag, värdetransportföretag
och banker.
Den globala marknaden för utrustning till
kontanthantering beräknas vara värd cirka
50 miljarder kronor, i första hand uppdelat
mellan kontanthantering inom detaljhandeln
(40 procent), central kontanthantering för
banker och värdetransportföretag (20 pro
cent) och självbetjäningslösningar, till ex
empel för insättning och uttag av kontanter
(40 procent).
Den installerade basen för intelligenta
kontanthanteringslösningar uppskattas till
cirka 250 000 system i hela världen, där re
gionen Americas för närvarande utgör den
största basen. Gunnebo beräknas ha 5 pro
cent av marknaden för kontanthantering
inom detaljhandeln med starka positioner i
Europa, Dubai, Australien och Brasilien. Med
undantag för Västeuropa, Australien och USA
anses marknaden för kontanthantering vara
mindre mogen.
En fortsatt tillväxt av kontantflödet, ökade
kostnader för kontanthantering, utvecklingen
i riktning mot kontantlösa banker och en väx
ande efterfrågan på självbetjäningslösningar
för kontanthantering är några av de viktigaste
marknadsfaktorerna.
Utvecklingen visar att mängden kontanter
i omlopp kommer att fortsätta växa på global

Gunnebo Årsredovisning 2015

Marknaden per segment
40%
nivå, trots påverkan från onlinebetalningar,
kortbetalningar och närfältskommunikation
(NFC).
Marknaden för kontanthantering är mycket
fragmenterad, men en tendens till konsoli
dering bland nyckelaktörer förväntas. Några
av Gunnebos konkurrenter vad gäller kon
tanthantering inom detaljhandeln inkluderar
Wincor, Glory, CIMA och Tidel.

TILLTRÄDESKONTROLL
Produktgruppen tillträdeskontroll omfattar
snabbslussar, vändkors och säkerhetsdörrar
samt biljettslussar för kollektivtrafiksystem
och entréspärrar för flygplatser.
Den globala marknaden för tillträdes
kontroll för fotgängare, som omfattar de
produktsegment som nämns ovan, beräknas
till cirka 4 miljarder kronor. Europa, Mellan
östern och Afrika står för cirka 50 procent av
den totala marknaden. Den globala tillväxten
under de närmaste åren beräknas till knappt
5 procent.
Viktiga marknadsfaktorer för tillträdes
kontroll är urbanisering, utbyggnad av inner
stadsinfrastruktur såsom tunnelbana och BRT
(Bus Rapid Transit), underlättande av rörlighet
och ökad gränsöverskridande rörlighet för
personer. Även ett ökat behov av centralisera
de säkerhets- och personkontroller, minskade
omkostnader för receptionister och vakter,
samt det växande hotet från terrorism och
brottslighet är viktiga marknadsfaktorer.
Trenden går mot att allt mer teknik byggs
in i produkterna, vilket leder till mer avan
cerade lösningar. Det sker en förändring i
geografiskt fokus från Europa till Amerika och
Asien, och utvecklingen av kollektivtrafiken är
den främsta drivkraften här. Utvecklingen går
även mot att stora systemintegratörer utökar
sin egen värdekedja genom att tillverka sina
egna lösningar för tillträdeskontroll i stället
för att lägga ut produktionen på någon an
nan.
De tio ledande leverantörerna av utrust
ning för tillträdeskontroll för fotgängare stod
för mer än hälften av den globala marknaden
under 2012, och 2015 bedömdes Gunnebo
vara den näst största leverantören i värl
den med en marknadsandel på 13 procent.
Gunnebos främsta konkurrenter inom detta
segment är Royal Boon Edam, Kaba och
Automatic Systems.

ELEKTRONISK SÄKERHET
Produktgruppen elektronisk säkerhet avser
produkter för övervakning av fysiska miljöer,
passagekontroll och brandlarm. Segmentet
omfattar även installation, övervakning och
underhåll av dessa system. Videoövervakning
och brandlarm utgör 40 procent av markna
den, och service som till exempel underhåll
och support, installation och integration står
för 60 procent av marknaden.
Den globala marknaden för elektroniska
säkerhetssystem värderas till över 410 miljar
der kronor. EMEA utgör cirka 40 procent, och
de största marknaderna är Storbritannien,
Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. På
dessa marknader har Gunnebo en position
som integratör av elektroniska säkerhetslös
ningar inom sektorerna bank och offentlig
förvaltning.
Marknaden för elektronisk säkerhet är
mycket fragmenterad, vilket innebär att
Koncernens globala marknadsandel är mar
ginell. När det handlar om specifika kundseg
ment inom vissa geografiska områden, till
exempel banker i Frankrike och centralban
ker i Mellanöstern, har Gunnebo dock en
betydande andel av marknaden. I Europa
förväntas marknaden utvecklas väl, med en
beräknad årlig tillväxt på 5 procent under de
kommande tre åren. Den globala tillväxten
beräknas till drygt 7 procent.
Precis som inom tillträdeskontroll drivs
tillväxten inom elektronisk säkerhet till stor
del av det växande hotet från terrorism, vilket
har lett till en ökad efterfrågan på säkerhet
på platser såsom kommersiella kontor och
offentliga förvaltningsbyggnader.
En trend på marknaden är den allt större
efterfrågan på videoövervakning med IPkameror som är direktanslutna till IP (Internet
Protocol), samt möjligheten att identifiera
och spåra objekt med hjälp av kameror.
Några av Gunnebos konkurrenter inom
elektroniska säkerhetssystem är Nedap, Lenel,
Pacom och Honeywell.

40%
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Marknaden per segment
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och videoövervakning, 45%
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Verksamhet

Regioner
Gunnebos 32 säljbolag är organiserade i tre regioner: EMEA (20 säljbolag), A
 sia-Pacific (8)
och Americas (4). Gunnebo arbetar även med ett omfattande nätverk av d
 istributörer
för att få täckning på marknader där företaget inte har egna säljbolag.

Koncernens omsättning

Omsättning per underregion

Region EMEA
Europe, Middle East & Africa

Underregioner och säljbolag

Frankrike, 31%
Centraleuropa, 25%
Norden, 12%
Sydeuropa, 12%
Storbritannien/Irland, 10%
Afrika, 4%
Mellanöstern, 4%
Östeuropa, 2%

64%

Norden: Danmark, Norge, Sverige
Centraleuropa: Belgien, Luxemburg,
Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Österrike
Sydeuropa: Italien, Portugal, Spanien
Östeuropa: Tjeckien, Ungern, Polen
Frankrike
Storbritannien och Irland
Mellanöstern: Förenade Arabemiraten
Afrika: Sydafrika

51%

Frankrike, 31%
Centraleuropa, 25%
Norden, 12%
Sydeuropa, 12%
Storbritannien/Irland, 10%
Afrika, 4%
Mellanöstern, 4%
Östeuropa, 2%

Koncernens omsättning

Omsättning per underregion

Region Asia-Pacific
Underregioner och säljbolag
Australien och Nya Zeeland
Indien
Indonesien
Sydkorea
Kina
Sydostasien: Malaysia och Singapore (med
säljkontor i Thailand, Vietnam och Burma)

36%

Indien, 38%
Sydostasien, 32%
Australien, 15%
Kina, 15%

Omsättning per underregion

Region Americas
Nordamerika: Kanada, USA
Latinamerika: Brasilien, Mexiko

Medarbetare

Indien, 38%
Sydostasien, 32%
Australien, 15%
Kina, 15%

18%

Koncernens omsättning

Underregioner och säljbolag

Medarbetare

Medarbetare

Nordamerika, 71%
Latinamerika, 29%

18%

13%
Nordamerika, 71%
Latinamerika, 29%
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Nyckeltal

Kundreferenser
Bank Barclays, BNP, Danske Bank, Euronet, Forex, ING, Nordea, SEB, Swedbank

Mkr

2015

2014

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat*

3 836
0
3 860
0
151

3 620
–3
3 644
0
109

Handeln Aldi, Auchan, BP, Carrefour, COOP, Decathlon, ICA Sverige AB, LIDL,
Metro G
 roup, Preem, Shell Oil, Spar, Tokheim, Total
Värdetransportföretag Brinks, G4S, Loomis, Nokas, Prosegur
Offentliga och kommersiella fastigheter Europeiska kommissionen, Hermès,
Honeywell, SAS, Siemens, Swedavia
Industri- och högriskanläggningar Besix, Bouygues, Nestlé

*exkl. poster av engångskaraktär

Nyckeltal

Kundreferenser

Mkr

2015

2014

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat*

1 167
4
1 085
–8
115

987
–5
1 029
8
140

Bank Bank of China (Kina), Axis Bank, Canara Bank, Fidelity Investments, HDFC Bank,
IDBI bank, State Bank of India, Vijaya Bank (Indien), Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)
Kollektivtrafik Hangzhous tunnelbana (Kina)
Offentliga och kommersiella fastigheter E2 Power Sdn Bhd, G7 Safety Lockers, 
Measat Network Broadcasting Systems, Taylor’s University (Malaysia), PT Pos Indonesia,
OKI Pulp & Paper, (Indonesien), Guardtec, HDS Security, Honeywell, Hyundai 
Information T
 echnology, KBIT, KT Telecop, S1, Shinhwa System, Shinsegae Inc.,
SK InfoSec, TobeAce, CAPS (Sydkorea), Global Pvt Ltd, Raghuleela Builders Pvt Ltd,
RMZ Eco world, Trafigura & Barclays (Indien)
Handeln Phoenix Mills, Reliance Retail, Tata Croma (Indien)

*exkl. poster av engångskaraktär

Nyckeltal

Kundreferenser

Mkr

2015

2014

Orderingång
Organisk tillväxt, %
Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Rörelseresultat*

1 188
26
1 107
8
131

826
–14
884
0
117

Bank Banco Actinver, Banorte (Mexiko), BBVA Bancomer (Kanada, Mexiko, USA),
Banc S
 abadell, FifthThird Bank (USA), CIBC (USA och Kanada), Citibank (Latinamerika),
HSBC (Brasilien, Kanada, Mexiko, USA), ITAU (Brasilien), RBC (Kanada och USA),
Santander (Mexiko, USA), Wells Fargo (USA och Latinamerika)
Handeln C&A, Carrefour, C
 encosud, FNAC, Raia Drogasil, R
 iachuelo, TIM, Walmart
(Brasilien), McDonalds, Súper City (Mexiko), Autozone (Brasilien och Mexiko), Telus,
Wow Mobile, Target, The Body Shop (Kanada)
Värdetransportföretag Prosegur (Brasilien)
Övriga NCR, Shell Oil, W
 eatherford Global (Kanada)

*exkl. poster av engångskaraktär
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Verksamhet

Region Europe,
Middle East & Africa
Region EMEA har under 2015 fokuserat på att skapa försäljningstillväxt, minska den fasta kostnadsbasen samt att
fortsätta förbättra lönsamheten. Under året utvecklades
försäljningen väl på marknaderna i Frankrike, södra Europa,
Östeuropa och Mellanöstern. På övriga marknader var utvecklingen svagare, vilket sammantaget gav en försäljning i linje
med föregående år. På grund av ett fortsatt kostnadsfokus
ökade regionens lönsamhet ändå med 42 Mkr till 151 Mkr
(109), vilket förbättrade rörelsemarginalen till 3,9 procent (3,0).

EMEA
E
 gna säljbolag och
distributörer
Endast distributörer

Fortsatt förbättrad produktivitet i Europa
arbete med nationella och internationella
nyckelkunder.
Marknaderna i de tre underregionerna
Östeuropa, Mellanöstern och Afrika är
tillväxtmarknader. Här ligger fokus på att
utöka Gunnebos närvaro på marknader
med tillväxtpotential och att lansera nya
produkter från Koncernens produktportfölj.
Försäljningen sker främst genom ett nätverk
av noggrant utvalda distributörer men också
genom projektförsäljning i samarbete med
systemintegratörer.

Europe, Middle East & Africa (EMEA) är
Koncernens största region och utgjorde
under året 64 procent (66) av Koncernens
omsättning. Regionen har 20 säljbolag uppdelade i åtta underregioner. Gunnebo har på
de flesta marknader i regionen ett komplett
erbjudande inom säkerhetsskåp och valv,
tillträdeskontroll, kontanthantering och
elektronisk säkerhet med tillhörande servicetjänster. De viktigaste kundsegmenten är
bank, detaljhandel, offentliga och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.
De fem västeuropeiska underregionerna
Norden, Storbritannien & Irland, Central
europa, Frankrike och Sydeuropa är att betrakta som mogna marknader. Här fokuserar
Gunnebo på att utvecklas från produkt
leverantör till leverantör av lösningar till definierade marknadssegment genom ett aktivt

VARUMÄRKEN
Med de starka varumärkena Fichet-Bauche
och Chubbsafes har Gunnebo en lång historia
på många marknader i regionen. I Frankrike
började Fichet-Bauche göra affärer inom
säkerhetsskåp och valv med landets banker
redan år 1825.

Region Europe, Middle East & Africa
Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Helår

Helår

Mkr

2015

2015

2015

2015

2015

2014

Orderingång

1 180

918

890

848

3 836

3 620

4

–5

–1

3

0

−3

Nettoomsättning

887

962

927

1 084

3 860

3 644

Organisk tillväxt, %

–3

–2

1

3

0

0

5

35

42

69

151

109
3,0

Organisk tillväxt, %

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär
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Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

0,6

3,6

4,5

6,4

3,9

Poster av engångskaraktär

–8

–16

–17

–26

–67

−1

Rörelseresultat

–3

19

25

43

84

108

Försäljning under varumärkena Chubbsafes
och Gunnebo sker i hela regionen och FichetBauche finns representerat på de allra flesta
marknaderna. Försäljning under varumärket
Rosengrens sker i Centraleuropa, Norden,
Mellanöstern och Östeuropa. Varumärket
Gateway finns via återförsäljare närvarande
på de flesta marknader, medan varumärket
Lips endast finns på den centraleuropeiska
marknaden. Försäljning under varumärkerna Churchill Safes och Clear Image sker
iS
 torbritannien & Irland och varumärket
Alltech endast i Sydafrika.

FÖRSÄLJNINGSKANALER
Försäljningen i Frankrike och i Storbritannien
& Irland sker både direkt till slutkund och
genom ett nätverk av distributörer medan
försäljningen i Centraleuropa och Norden
görs huvudsakligen direkt till slutkund. Försäljningen i Sydeuropa sker främst genom
projektförsäljning direkt till slutkund samt
genom ett nätverk av distributörer.
I Östeuropa görs försäljning till stor del
genom distributörer och systemintegratörer. Försäljningen i Sydafrika sker primärt
direkt till slutkund, medan försäljningen på
övriga marknader i underregionen främst
görs genom ett nätverk av distributörer och
systemintegratörer. På marknaderna i Mellanöstern sker all försäljning genom distributörer
och systemintegratörer.

FRANKRIKE
Frankrike är Gunnebos enskilt största marknad och står för 17 procent (19) av Koncer-
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Förbättrat rörelseresultat

Mkr

Det fortsatta arbetet med att reducera
kostnadsbasen i Europa bidrog positivt till
det förbättrade rörelseresultatet.


SVP: Morten Andreasen

nens försäljning. En viktig del av erbjudandet
består idag till stor del av egenutvecklade
elektroniska säkerhetslösningar med tillhörande servicetjänster som integrerar alla
säkerhetssystem i en applikation till kunder
inom bank, kontor och industrin.
Andra viktiga delar av affären utgörs av
säkerhetsdörrar, tillträdeskontroll, lösningar för
kontanthantering samt säkerhetsskåp och valv.
Under året har Koncernen bland annat framgångsrikt lanserat en säkerhetsdörr som bidrar
till minskad energikonsumtion i kontorslokaler.
Även försäljningen av sluten kontanthantering,
SafePay, har utvecklats väl efter att Gunnebo
har tecknat ramavtal med flera ledande aktörer inom detaljhandeln, som till exempel
franska Intermarche-gruppen.
I Frankrike har Gunnebo traditionellt en
stark marknadsposition inom kundsegmentet
bank. Under de senaste åren har också affären
med kunder inom högriskanläggningar som
telekommunikation, kraftverk och fängelser
ökat markant.
Frankrike ansvarar även för försäljningen
till fransktalande marknader i Afrika. Under
året har denna affär utvecklats mycket väl
och flera större order för leverans och installation av elektronisk säkerhet har tecknats
med centralbanker på kontinenten, samt på
flygplatser i Västafrika.

är det till exempel möjligt för en handlare att
deponera sin dagskassa på sitt egna uppräkningskontor och samtidigt få pengarna insatta på sitt bankkonto. Gunnebo växer starkt
inom detaljhandeln med nya satsningar i flera
centraleuropeiska länder.
Affären inom elektronisk säkerhet är
väl utvecklad framför allt i Belgien inom
kundsegmenten bank, offentlig administration och kollektivtrafik. Ett av Koncernens
referensprojekt är leverans och installation av
elektroniska säkerhetslösningar till över 45 av
EU:s ambassader över hela världen under de
senaste sju åren.

CENTRALEUROPA

Kärnaffären för Gunnebo i Sydeuropa utgörs
idag av leverans, installation och service kring
elektronisk säkerhet, primärt till kunder inom
bank, publik administration och högriskanläggningar.
Andra viktiga delar av marknadserbjudandet utgörs av tillträdeskontroll, kontanthantering samt säkerhetsskåp och valv.
Kontanthantering till detaljhandlen är en
växande affär för Gunnebo, och utgör numera
den enskilt största försäljningen i till exempel
Italien.

Affären i Centraleuropa bygger på tre viktiga
erbjudanden: säkerhetsskåp och valv, elektronisk säkerhet samt kontanthantering med
tillhörande servicetjänster.
Affären påverkas av att bankindustrin blir
allt mer kontantlös. I takt med att bankerna
överlämnat ansvaret för hanteringen av
kontanter till värdetransportföretag och detaljhandeln har Gunnebo utvecklat ett erbjudande för att säkerställa en säker och effektiv
hantering av pengar utanför bankmiljö. Idag
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NORDEN
Idag utgör det slutna och helt integrerade
systemet för kontanthantering till detaljhandeln,
SafePay, en stor del av den nordiska affären.
Även försäljningen av tillträdeskontroll till
publik administration, högriskanläggningar
och tunnelbanor och flygplatser, liksom
installation och service av elektroniska säkerhetslösningar utgör en viktig del av affären.
Med basen i Sverige har Gunnebo även
en verksamhet inom elektroniska varularm.
Denna affär sker främst genom ett nätverk av
återförsäljare över hela världen under varumärket Gateway.

SYDEUROPA

Under året har Gunnebo noterat en intressant utveckling av marknaden för valv till nya
segment. Till exempel har spanska Royal Mint
valt att bygga in sitt sedeltryckeri och lager i
valv designade och installerade av Gunnebo.

STORBRITANNIEN & IRLAND
Under varumärket Chubbsafes har Gunnebo
funnits på den brittiska marknaden för säkerhetsskåp och valv i nära 150 år. Denna produktkategori, med tillhörande service, utgör
fortfarande en viktig del av erbjudandet.
Slutkunderna är förutom banker även logistikcenter som hanterar stöldbegärligt gods
och narkotikaklassade preparat, datacenter,
kontor och privatpersoner.
Under verksamhetsåret 2014 genomfördes
förvärvet av det elektroniska säkerhetsföretaget Clear Image. Under 2015 har bolaget integrerats in i Gunnebos brittiska verksamhet.
Under året har ett antal nya affärer mottagits
tack vare Koncernens förmåga att kunna leverera en helhetslösning kring elektronisk säkerhet, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv,
kontanthantering och tillhörande service.
Storbritannien är ett land där kontanter
fortfarande utgör en större del av antalet
transaktioner än i många andra europeiska
länder. Trots det är marknaden för systematiserade lösningar för kontanthantering fortfarande relativt omogen. Gunnebo har därför
utvecklat en serie produkter och system inom
kontanthantering som är speciellt anpassade
efter behov på den brittiska marknaden som
mottagits väl av Koncernens nyckelkunder
inom detaljhandeln.

MELLANÖSTERN
Gunnebos verksamhet i Mellanöstern täcker
14 länder i regionen. Utöver säljbolaget i
Dubai har Koncernen även etablerade säljkontor i Turkiet, Oman och Saudiarabien. Dessa
etableringar ingår i en strategisk satsning för
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Verksamhet

Region Asia-Pacific | kundcase

att växa affären på den arabiska halvön.
Majoriteten av försäljningen i Mellanöstern
sker genom distributörer och systemintegratörer. På grund av den politiska situationen
i regionen är frågan kring säkerhet högaktuell inom såväl den privata som offentliga
sektorn. Säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll samt elektronisk säkerhet är de största
produktgrupperna i regionen, och kunderna
återfinns främst inom marknadssegmenten
banker/centralbanker, publika och offentliga
byggnader samt högriskanläggningar.
Den starkaste tillväxten av affären har
under året skett i Oman. Här har Gunnebo
utvecklat affären från att vara en produkt
leverantör till systemintegratör och rådgivare
kring säkerhetsfrågor till landets centralbank
och till oljeindustrin.
Även marknaden för kontanthantering
har börjat mogna i regionen. Tillsammans
med värdetransportföretaget Transguard
har Gunnebo utvecklat ett erbjudande som
effektiviserar och ökar säkerheten kring
hanteringen av kontanter för butiks- och
restaurangägare i Dubai.

ÖSTEUROPA
I Östeuropa har Gunnebo egna säljbolag i
Polen, Tjeckien och Ungern. Därutöver drivs
distributörsförsäljningen till ett 20-tal länder
i regionen från det polska bolaget.
Kärnaffären i regionen utgörs främst av
försäljning och installation av säkerhetsskåp
och valv samt tillträdeskontroll. En annan
viktig del av verksamheten är ett globalt serviceteam. Med basen i Polen utför de installationer och service till Koncernens kunder
världen över.
Gunnebos olika kontanthanteringssystem
introducerades under året i Ungern och
Tjeckien vilket ledde till ett genombrott i
Ungern inom detaljhandlen med flera ram
avtal med handlare.

AFRIKA
Verksamheten i Afrika drivs från säljbolaget i
Sydafrika, som ansvarar för försäljningen på
alla marknader söder om Sahara. Därutöver
har Koncernen etablerat säljkontor i Nigeria
och Kenya. Affären i fransktalande delar av
Afrika drivs från det franska säljbolaget.
Stora delar av affären i regionen utgörs
av försäljning och installation av säkerhetsskåp och valv. Många länder befinner sig i en
spännande fas av utveckling där denna typ
av fysisk infrastruktur är väsentlig för att leva
upp till internationella standarder inom till
exempel marknadssegmentet banker/centralbanker.
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Försäljningen har i Nigeria utvecklats positivt under året, framför allt inom tillträdeskontroll till segmentet kommersiella fastigheter och högriskanläggningar.
I Sydafrika, som är den mest utvecklade
marknaden i regionen, har Gunnebo sedan
länge en väl utvecklad affär för hantering av
kontanter i butiksmiljö. Under 2015 har intresset för sluten kontanthantering, SafePay,
ökat och under året har flera pilotprojekt
genomförts med stora detaljhandelskedjor
i landet. Även försäljningen av lösningar för
tillträdeskontroll utgör en viktig del av erbjudandet till marknadssegmenten kommersiella
och offentliga fastigheter och högriskanläggningar.

UTVECKLING AV AFFÄREN
Strategierna för att utveckla affären i region
EMEA ser olika ut, mycket beroende på marknadens mognad. I Europa och i Mellanöstern
sker en allt större del av försäljningen direkt
med nyckelkunder i projektform och ren
produktförsäljning sker då primärt genom
återförsäljare. Utvecklingen av marknadserbjudandet görs främst genom nyutveckling
och partnerskap med aktörer som kompletterar det existerande erbjudandet.
I Europa jobbar Gunnebo dessutom fokuserat med säkerhetslösningar till väl definierade
marknadssegment – som dagligvaruhandeln
– ofta i kombination med Key Account Management (KAM, nyckelkunder). Här ser Koncernen en trend mot fler större avtal som innefattar försäljning och leverans till flera länder.
Exempel på sådana kunder är Harry Winston,
Decathlon och Desigual där Gunnebo levererar lösningar och servicetjänster till 8–10
marknader.
I Östeuropa och Afrika utvecklas Koncernens affär genom introduktion av valda delar
av Koncernens globala erbjudande och genom
att kontinuerligt utöka nätverket av distributörer på såväl marknader med egen närvaro
som de utan egen representation.
Den del av Gunnebos erbjudande med
störst tillväxtpotential i EMEA är kontanthantering. Förvärvet av spanska Grupo
Sallén under året stärker Koncernens globala
erbjudande mot värdetransportföretag,
banker och detaljhandeln samt supporterar
nyutvecklingen av lösningar inom kontanthantering.

MARKNADSTRENDER
Drivkrafter bakom utvecklingen av säkerhetsmarknaden i västeuropa är ekonomisk tillväxt,
ökad levnadsstandard och urbanisering. Den
beräknade årliga tillväxten på den del av

marknaden där Gunnebo är närvarande är
2–3 procent.
I Östeuropa har ökade investeringar inom
byggbranschen i stora delar av regionen haft
positiv påverkan på efterfrågan av säkerhetslösningar. En annan drivkraft är ökat välstånd
bland både företag och privatpersoner. Den
beräknade årliga tillväxten på den del av
marknaden där Gunnebo är närvarande är
3–4 procent.
Försäljningen av säkerhetsutrustning i
Afrika stöds i huvudsak av ökad urbanisering,
ekonomisk tillväxt, ökat personligt välstånd
och investeringar i fysisk och finansiell infrastruktur. Beräknad årlig tillväxt på den del av
marknaden där Gunnebo är närvarande är
6–8 procent.
Även i Mellanöstern drivs marknadsutvecklingen av ekonomisk tillväxt och ökat
välstånd. Här finns också en tydlig trend mot
ökad efterfrågan för bättre skydd av kommersiella och offentliga fastigheter genom installation av entré- och passagekontrollsystem.
Den beräknade årliga tillväxten för den del
av marknaden där Gunnebo är närvarande är
3–4 procent.

RESULTAT 2015
Orderingången i Region EMEA uppgick till
3 836 Mkr (3 620). Organiskt, det vill säga
exklusive förvärv, avyttringar och valuta
effekter, var orderingången oförändrad.
Marknaderna i södra Europa och Frankrike
hade en god utveckling, medan övriga marknader utvecklades svagare. Sett per produktgrupp var det framför allt tillträdeskontroll
och högsäkerhetsdörrar som utvecklades väl.
Nettoomsättningen ökade till 3 860 Mkr
(3 644), organiskt var utvecklingen oförändrad. Marknaderna i södra Europa, Frankrike,
Östeuropa och Mellanöstern hade en god
utveckling, medan övriga marknader utvecklades svagare.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, ökade till 151 Mkr (109) och
rörelsemarginalen till 3,9 procent (3,0). Det
fortsatta arbetet med att reducera kostnadsbasen i Europa bidrog positivt till den förbättrade rörelsemarginalen.
Poster av engångskaraktär uppgick till
–67 Mkr (–1). Merparten av dessa kostnader
är hänförliga till personalminskningar i E
 uropa
och ledningsförändringar samt kostnader om
–15 Mkr för flytt av produktion inom kontanthantering från tyska Trier till andra anläggningar i Koncernen.

Gunnebo Årsredovisning 2015
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BNP Paribas Fortis | BELGIEN, Elektronisk säkerhet

Rikstäckande installation åt storbank
2013 valde BNP Paribas Fortis (BNPPF) i
Belgien Gunnebo som standardleverantör av
det elektroniska larmsystemet till över 1 300
av sina bankkontor. Systemet S
 ecurWave är
en integrerad lösning för larm och intrångsdetektering som har utvecklats för stora
bankkontorsnät. Det hanterar användarrättigheter centralt och gör det möjligt att

fjärrövervaka systemaktiviteten.
2015 började SecurWave installeras i BNP
Paribas Fortis nationella kontorsnät. Hela
installationsarbetet kommer att pågå fram
till slutet av 2016 och en viktig faktor för att
garantera dess framgång är den utbildning
som Gunnebo har erbjudit BNPPF. Ett skräddarsytt ”train the trainer”-program har an-

ordnats med utvalda installatörer hos BNPPF
för att ge dem den kunskap som krävs för att
utveckla larmsystemets programvara för alla
BNPPF-kontor. BNPPF är nu den tredje stora
belgiska banken som använder SecurWave
och systemet har en installerad bas på över
2 500 kontor runt om i landet.

Swedavia | SVERIGE, Tillträdeskontroll

Utforma framtidens
flygplatser
Swedavia är en statlig koncern som
äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, däribland Arlanda
och Landvetter. 2015 valde Swedavia att satsa på lösningar från Gunnebo för att hantera den förväntade
tillväxten i passagerarvolymer
och som en del av ett initiativ som
syftar till att ge bättre service åt
kunderna.
”Vi arbetar ständigt med att
förbättra upplevelsen för de 35 miljoner passagerare som besöker våra
flygplatser varje år”, säger Michael

Persson Gripkow, försäljnings- och
marknadschef på Swedavia.
”Därför ställer vi höga krav på
våra leverantörer. Gunnebos erfarenhet av andra liknande projekt
runt om i världen har varit en viktig
faktor i detta samarbete.”
Installation av säkerhetsspärrarna
PreSec och de automatiserade boardingspärrarna BoardSec kommer att
göra det snabbare och enklare för
passagerare att identifiera sig när
de går igenom säkerhetskontrollen
och går ombord på flygplanet.

Louis XIII Cognac | FRANKRIKE, Säkerhetsskåp och valv

Skyddar den film du aldrig kommer att se
Louis XIII Cognac, ett av världens mest prestigefyllda dryckesvarumärken, lanserade en mycket
kreativ kampanj 2015 med titeln ”100 Years – The
Movie You Will Never See” (100 år – Filmen du
aldrig kommer att se).
Inspirerad av det århundrade av noggrant hantverk och tålamod som krävs för att skapa varje
karaff Louis XIII Cognac, gjorde regissören Robert
Rodriguez en film med skådespelaren John Malkovich som inte kommer att visas förrän 2115. Tusen
gäster från hela världen fick en exklusiv inbjudan
till sina ättlingar till premiären om 100 år.
För att säkerställa att själva filmen inte kommer
att visas för någon förrän dessa hundra år har gått
har den placerats i ett toppmodernt Fichet-Bauche
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säkerhetsskåp, som valts ut av Louis XIII på grund
av varumärkets exklusiva rykte.
”Genom sitt varumärke Fichet-Bauche har
Gunnebo skapat en exceptionell produkt i total
harmoni med Louis XIII:s excellens, vilket garan
terar oss en aura av exklusivitet och elegans”,
säger Ludovic du Plessis, Global Executive Director
på Louis XIII Cognac.
Detta unika säkerhetsskåp är helt klätt i svart
läder och byggt med en bepansrad glasdörr som
har programmerats att låsas upp om exakt 100 år.
Under 2016 kommer Louis XIII att ta med säkerhetsskåpet på en årslång världsturné för att marknadsföra sin kampanj innan det återvänder till sitt
permanenta hem i den franska staden Cognac.
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Region Asia-Pacific
Under 2015 har det varit ett svagt marknadsläge på flertalet
marknader i regionen. Koncernen såg en försäljning som
organiskt minskade med 8 procent. Minskningen kan till stor
del kan förklaras av en lägre försäljning till statligt ägda banker
i Indien. Tack vare god kostnadskontroll bibehölls lönsamheten
på en tillfredsställande nivå, och rörelsemarginalen blev
10,6 procent (13,6).

Asia-Pacific
E
 gna säljbolag
och distributörer
Endast distributörer

Bra resultat på svaga marknader
Asia-Pacific står för 18 procent (18) av Koncernens omsättning. Regionen består av åtta
säljbolag och har därutöver representationskontor och närvaro genom strategiska partnerskap på många andra marknader i Asien.
En majoritet av försäljningen sker genom
distributörer och andra samarbetspartners.
På vissa större marknader, som Indien och
Indonesien, finns även en väl utvecklad affär
för projektförsäljning och större installationer.
De flesta marknader i regionen är tillväxt
marknader, där tillväxten framförallt drivs av
ett ökat ekonomiskt välstånd, urbanisering
och statligt drivna infrastruktursatsningar.

VARUMÄRKEN

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Koncernens affär är väl etablerad i regionen.
På flertalet marknader har relationerna med
nyckelkunder inom bank byggts upp under de
senaste 80 åren genom det starka varumärket
Chubbsafes. Försäljning under varumärkerna
Gunnebo och Chubbsafes sker i hela regionen, förutom i Sydkorea där all försäljning
sker under varumärket Gunnebo. Varumärkena Steelage, Minimax och GilPro är endast
representerade på den Indiska marknaden,
medan SecureLine finns både i Indien och i
Indonesien.

Beroende på marknad ser Gunnebos väg till
slutkund olika ut. Försäljningen i Indien sker
både direkt till slutkunder, primärt inom den
statliga banksektorn, samt genom ett väl
utvecklat nätverk av återförsäljare. Även i
Indonesien sker försäljningen både direkt
och via distributörer. På övriga marknader i
regionen sker försäljningen främst genom
distributörer, systemintegratörer och andra
samarbetspartners.

Region Asia-Pacific
Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Helår

Helår

2015

2015

2015

2015

2015

2014

Orderingång

273

412

233

249

1 167

987

Organisk tillväxt, %

–17

61

–24

4

4

−5

Nettoomsättning

245

273

244

323

1 085

1 029

Organisk tillväxt, %

Mkr

18 

–12

–20

–2

1

–8

8

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär

13

34

27

41

115

13140

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

5,3

12,5

11,1

12,7

10,6

13,6

Poster av engångskaraktär

–1

–3

–1

–2

–7

−9

Rörelseresultat

12

31

26

39

108

131

INDIEN
Indien är Koncernens tredje enskilt största
marknad och utgör 7 procent (8) av omsättningen. Verksamheten etablerades under
1930-talet under namnet Steelage, som fortfarande är ett mycket starkt lokalt varumärke.
Majoriten av Gunnebos affär i Indien utgörs
av försäljning och installation av valv, valvdörrar och säkerhetsskåp till landets banker.
Marknadstillväxten har primärt drivits av
nyetablering av bankkontor utanför storstäderna. Under 2015 har utbyggnaden av nätverket av bankkontor i landet saktat in, vilket
också medfört en lägre försäljning. Däremot
har det statliga initiativet att öka spridningen
av bankomater fortsatt att rullas ut, vilket
under året varit en god affär för Koncernen
som tillverkar säkerhetsskåp för dessa.
Andra viktiga delar av erbjudandet i Indien
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10,6

Rörelsemarginal

%

är brandskyddsprodukter, lösningar inom
tillträdeskontroll samt service. Under året lanserades även lösningar för kontanthantering.
Denna marknad är fortfarande relativt ny, och
förutspås en god tillväxtpotential.

INDONESIEN
Indonesien är den näst största marknaden i
regionen. Grunden till Gunnebos verksamhet,
i landet lades under 1970-talet. Verksamheten blev en del av Koncernen genom förvärv
år 2000.
En viktig del av affären i Indonesien utgörs av projektering, installation och service
av kompletta system för brandskydd till
industri- och högriskanläggningar. Detta
erbjudande finns bara i Indonesien och är en
framgångsrik affär där Gunnebo har kapacitet
att vara systemintegratör även i mycket stora
projekt. Under 2015 tecknades till exempel en
order med OKI Pulp & Paper om att installera
brandskydd i deras nya pappersbruk. Ordervärdet var 25 miljoner USD.
Vid sidan av större projektaffärer som den
med OKI utgörs en stor del av försäljningen av
skåp och valv. Denna affär sker främst genom
ett väl utvecklat nätverk av distributörer. Slutkunderna är banker, butiker, kontor, offentlig
administration och privatpersoner.
Marknaden för tillträdeskontroll bedöms
ha en god potential, men är fortfarande
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Under året har vi utvecklat en strategi,
med breddat produktsortiment och
marknadserbjudande, för ökad tillväxt
och lönsamhet.


SVP: Sacha de La Noë

ganska outvecklad. Under 2014 lanserades
lösningar för effektiv hantering av kontanter
framgångsrikt i landet. Marknaden för
kontanthantering är fortfarande relativt
outvecklad, men intresset är stort och
Gunnebo har väl etablerade samarbeten
med huvudaktörer inom värdetransport och
flera stora butikskedjor och taxibolag.

KINA
Gunnebo har under många år framgångsrikt
byggt upp affären inom skåp och valv samt
tillträdeskontroll i Kina genom distributörer.
2010 etablerade Koncernen ett eget säljbolag i landet. Största delen av verksamheten
utgörs fortfarande av försäljning av lösningar
för effektiv tillträdeskontroll till tunnelbanesystem samt försäljning av skåp och valv till
såväl kommersiella som privata kunder.
Under hösten 2015 lanserades Koncernens
lösningar för kontanthantering i landet.
Intresset för att hitta effektiva och säkra
sätt att hantera en växande mängd sedlar i
butiksmiljö är stor. Marknaden är fortfarande
omogen, men Gunnebo ser goda möjligheter
till en god utveckling de kommande åren.

SYDKOREA
Gunnebo Sydkorea etablerades för två år
sedan genom förvärvet av en tidigare distributör inom tillträdeskontroll. Verksamheten

i landet skiljer sig därför från andra länder
i regionen då majoriteten av försäljningen
fortfarande utgörs av tillträdeskontroll till
offentlig administration och kontor samt
högriskanläggningar. Bland Gunnebos kunder
i landet återfinns flera av de stora koreanska
multinationella företagen som till exempel
Samsung och LG.
Under 2015 har Gunnebo etablerat en
plattform för marknadsföring och försäljning
av andra delar av Koncernens erbjudande i
Sydkorea såsom kontanthantering och säkerhetsskåp och valv.

SYDOSTASIEN
Gunnebos verksamhet i Sydostasien sker
genom väletablerade säljbolag i Malaysia och,
Singapore samt säljkontor i Thailand, Vietnam
och Myanmar (Burma). Huvuddelen av affären
i Sydostasien utgörs av försäljning av skåp
och valv till kunder inom banksektorn. Försäljningen sker främst genom ett väl utvecklat
nätverk av återförsäljare.
Under de senaste två åren har Gunnebo
även lanserat lösningar för kontanthantering på de flesta marknader i Sydostasien.
IM
 alaysia har affären utvecklats väl och
Gunnebo har en stark marknadsposition på
en växande marknad.
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UTVECKLING AV AFFÄREN
För Gunnebo är affärsutvecklingen i regionen tätt sammankopplad med strategin att
introducera valda delar av den globala produktportföljen på marknader där Koncernen
har en väl etablerad verksamhet. En annan
viktig strategi för att utveckla affären är att
kontinuerligt utöka nätverket av distributörer
på såväl marknader med egen närvaro som de
utan egen representation.
Under 2015 har Koncernen fortsatt att
investera i regionen. Exempel på investeringar
som utförts är att etablera plattformar för
marknadsföring och försäljning av Gunnebos
lösningar för säker och effektiv kontanthantering i Singapore, Korea, Indien och Kina.
En annan viktig satsning har varit att börja
utveckla ett nytt sortiment med säkerhetsskåp, riktade mot privatmarknaden. Tillväxten
på marknaden för säkerhetsskåp sker primärt
i kategorin produkter som inte genomgått
tester och certifieringar. Dock ställer slutkunderna höga krav på innovativa lösningar på lås,
design och funktion av skåpen.

MARKNADSTRENDER
Tillväxten på säkerhetsmarknaden i region
Asia-Pacific har ökat snabbare än det globala
genomsnittet under de senaste två decennierna.
I Indien expanderar marknaden tack vare
den ekonomiska tillväxten, statliga infrastruktursatsningar i framförallt tunnelbanor och
flygplatser, ett ökat personligt välstånd och
en växande befolkning.
Indiska statens ambition att öka andelen
av den indiska landsortsbefolkningen som har
tillgång till ett bankkonto driver framför allt
efterfrågan på säkerhetsskåp till uttagsautomater. Marknaden är fortfarande mindre
utvecklad än i Västeuropa och erbjuder stora
möjligheter för företag inom säkerhetsbranschen, särskilt inom energi- och transportsektorn där betydande investeringar görs för att
förbättra infrastrukturen.
Kina är en av världens största säkerhetsmarknader och också en av de snabbast
växande. Den kinesiska regeringen investerar
stora summor i infrastrukturprojekt och
program för offentlig säkerhet. Parallellt ökar
urbaniseringen, vilket gör att flygplatser och
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kollektivtrafik hamnar i fokus för storskaliga
installationer av säkerhetsutrustning som
elektronisk säkerhet och tillträdeskontroll.
Sydkorea är i dag kontinentens fjärde
största säkerhetsmarknad. Även om marknaden inte växer i samma takt som i Kina
och Indien förväntas den öka under de kommande åren, tack vare ökande investeringar
i kommersiella byggnader och en mycket
snabb befolkningsökning i städerna.
Utvecklingen på marknaderna i övriga
Sydostasien drivs främst av urbanisering, ökat
välstånd samt statliga infrastruktursatsningar. Den beräknade årliga tillväxten för den del
av marknaden där Gunnebo är närvarande är
6–8 procent.

RESULTAT 2015
Orderingången i Region Asia-Pacific uppgick
till 1 167 Mkr (987). Organiskt, det vill säga
exklusive förvärv, avyttringar och valutaeffekter, ökade orderingången med 4 procent. Det
är framförallt orderingången i Indonesien,
där det under andra kvartalet tecknades en
order om 25 miljoner USD för leverans och
installation av ett brandskyddssystem till ett
pappersbruk, samt försäljningen av säkerhetsskåp till bankomater i Indien som ligger
bakom den positiva utvecklingen.
Nettoomsättningen ökade till 1 085 Mkr
(1 029), organiskt minskade den med
8 procent. Även här var det försäljningen i
Indonesien och affären inom säkerhetsskåp
till bankomater i Indien som utvecklades
mycket väl, medan övriga marknader utvecklades svagare.
Under slutet av året visade den för
Gunnebo så viktiga indiska marknaden att
den negativa utvecklingen av såväl orderingång som försäljning till statligt ägda banker
börjat stabiliseras, om än på lägre nivåer än
tidigare.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, uppgick till 115 Mkr (140)
vilket ger en rörelsemarginal på 10,6 procent
(13,6).
Poster av engångskaraktär uppgick till
–7 Mkr (–9).

Retail World Asia 2015 |
SINGAPORE, Kontanthantering

Gunnebo växer
som innovatör
inom detalj
handelssäkerhet
Retail World Asia (RWA) är Asiens främsta
detaljhandelsmässa, och den lockar över
200 utställare och mer än 7 000 besökare
från över 60 länder.
2015 var Gunnebo utställare på
mässan som ägde rum i Singapore.
Målet var att positionera Gunnebo som
innovatör inom marknaden för detaljhandelssäkerhet, skapa uppmärksamhet
i pressen och öka medvetenheten om
varumärket Gunnebo.
Lösningar för kontanthantering var i
fokus som en del av ett monterkoncept
där produkterna visades upp i verklighetstrogna butiksmiljöer från till exempel en livsmedelsbutik och en modekedja.
Detta syftade till att demonstrera ett
av de viktigaste budskapen: hur automatiserad kontanthantering inte bara
ger ökad säkerhet utan också förbättrar
kundupplevelsen och ökar affärseffektiviteten.
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Region Asia-Pacific | kundcase

Wentworthville Leagues Club |
AUSTRALIEN, Kontanthantering

Minska kostnaden
för kontanter
Wentworthville Leagues Club är en evenemangsarena i västra Sydney som ställer en
mängd olika restauranger, barer och spelmiljöer
till förfogande för sina medlemmar och deras
gäster.
Med över 54 000 medlemmar är Wentworthville Leagues en av de större klubbarna i sitt slag
i Sydney. Hantering och avstämning av kontanter
är en viktig fråga för klubben.
För att förbättra kontanthanteringen i verksamheten och minska kostnaderna har klubben
installerat fyra automatiserade lösningar från
Gunnebo – två SafeCash Retail Station och två
SafeCash Retail Recycler.
Gunnebos SafeCash Retail Station tar emot,
återvinner och matar ut kontanter med lätthet.
Nu behöver man inte längre räkna pengar, vilket
sparar många arbetstimmar och i vissa fall minskar behovet av en särskild person som hanterar
kassorna. ”SafeCash Retail Station har sparat vår
personal mycket tid både i början och slutet av
deras skift”, säger Nicole Pearce, ekonomi- och
finansdirektör på Wentworthville Leagues Club.
”Vi har nyligen börjat använda SafeCash Retail
Station, så vi arbetar med att räkna ut våra
exakta minskningar när det gäller svinn och fel
i samband med kontanthantering i back office,
men resultaten hittills är mycket positiva.”
Kontantåtervinningsenheterna hjälper klubben med avstämningen av spelautomater. Enligt
lagen måste spelautomater stämmas av varje

Från vänster: Robert Mura, Product Support
Manager Cash Handling, Gunnebo Australien,
Glenn Kovacs, COO, och Nicole Pearce, CFO,
båda Wentworthville Leagues Club.

dag. Tack vare installationen av SafeCash Retail
Recycler-enheterna kommer denna process att
gå dubbelt så fort.
”SafeCash Recycler-enheterna kommer att tas
i bruk i början av 2016. Vi är övertygade om att

hela avstämningsprocessen kommer
att rationaliseras och att detta kommer
att spara både tid och pengar för oss”,
säger Nicole Pearce.

Ping An Group | KINA, Tillträdeskontroll

Gunnebo når nya höjder i Shenzhen
2015 tecknade Gunnebo ett kontrakt med
Ping An Group för att tillhandahålla tillträdeskontrollslösningar för dess nya International
Finance Centre, en 115 våningar hög skyskrapa som håller på att byggas i Shenzhen, som
är en av Kinas största städer.
På grund av sin enorma storlek och antalet
våningar kommer en stor mängd människor
att röra sig in i och ut ur skyskrapan, så Ping
An efterlyste ett effektivt entrésystem som
kan hantera detta flöde. Eftersom byggna-
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dens hissar kommer att arbeta med full kapacitet var det också viktigt att hitta en lösning
för att leda personer till rätt hiss för att minimera väntetider och köer.
För att lösa detta föreslog Gunnebo montering av SpeedStiles vid varje ingång till
byggnaden. Varje snabbsluss är en del i ett
nätverk som är anslutet till de Schindler-hissar
som är installerade på samma våning. När någon använder sitt passerkort för att komma
in i byggnaden visar skärmen på snabbslussen

vilken hiss personen ifråga ska gå till. Detta
effektiva allokeringssystem möjliggör ett
smidigt flöde av behöriga personer till och
inom finanscentret.
Dessutom har Gunnebo haft ett nära
samarbete med kunden för att säkerställa att
utformningen av snabbslussarna är i harmoni med byggnadens interiör och att andra
viktiga egenskaper, såsom passagevägarnas
bredd och glasskivornas tjocklek, uppfyller
projektkraven.
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Region Americas
Region Americas uppvisade under året en organisk försäljningstillväxt om 8 procent. Det är framför allt affären inom elektroniska varularm, elektronisk säkerhet och service till segmenten
detaljhandel i Brasilien och bank i Mexiko och samt försäljningen av tillträdeskontroll i USA som ligger bakom den goda
utvecklingen. En ökad försäljning i kombination med fortsatt
god kostnadskontroll resulterade i att årets resultat ökade till
131 Mkr (117), och rörelsemarginalen blev 11,8 procent (13,2).

Americas
 gna säljbolag och
E
distributörer
Endast distributörer

Stark försäljningstillväxt i Latinamerika
I Region Americas har Gunnebo organiserat
sig i de fyra säljbolagen Kanada, USA, Mexiko
och Brasilien. Därutöver finns Koncernen närvarande på de flesta marknader i Sydamerika
genom ett nätverk av återförsäljare. Regionen
står för 18 procent (16) av Koncernens omsättning. Under 2015 har Koncernens verksamheter i regionen utvecklats mycket väl,
framför allt i Brasilien och Mexiko.
Nordamerika betraktas som en mogen
marknad medan flertalet marknader i Latinamerika är tillväxtmarknader där fokus ligger
på att utöka Gunnebos geografiska närvaro
samt på att introducera delar av Koncernens
erbjudande som idag inte är en etablerad

del av affären. Gunnebo är en Koncern som
till största delen vuxit fram genom ett antal
förvärv. Därför ser affären olika ut på olika
marknader även inom en region. Målet är att
erbjudandet ska harmoniseras marknaderna
emellan, men detta är en process som Koncernen låter ta tid och som primärt styrs av
potentialen på varje marknad.
VARUMÄRKEN
Gunnebo har varit verksam i regionen under många år. I Kanada etablerades affären
för över 60 år sedan under varumärket
Chubbsafes. I USA har Hamilton Safe utvecklat affären och varumärket bland banker och

Region Americas
Mkr
Orderingång

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Helår

Helår

2015

2015

2015

2015

2014

312

332

296

248

1 188

826

Organisk tillväxt, %

38

49

24

6

26

−14

Nettoomsättning

265

281

291

270

1 107

884

9

5

21

–2

8

0

Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär

20

33

39

39

131

117

Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär, %

7,5

11,7

13,4

14,4

11,8

13,2

0

–3

0

0

–3

–−4

20

30

39

39

128

113

Organisk tillväxt, %

Poster av engångskaraktär
Rörelseresultat
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Kv 1
2015

offentlig förvaltning i över 40 år. Grunden
till verksamheten i Brasilien lades i mitten av
1990-talet under varumärket Gateway, och
verksamheten i Mexico etablerades 2006 under namnet Dissamex. Samtliga verksamheter
har förvärvats in i Koncernen.
Försäljningen i Kanada sker primärt under
varumärkena Gunnebo och Chubbsafes, i USA
är Hamilton Safe och Gunnebo de varumärken
som används. De varumärken som används i
Mexiko är Gunnebo och Dissamex. Från den
1 januari 2016 kommer alla affärer på den
mexikanska marknaden att göras under varumärket Gunnebo. Försäljningen i Brasilien sker
under varumärkena Gunnebo och Gateway.
FÖRSÄLJNINGSKANALER
Försäljningen till samtliga kundgrupper i
Kanada sker direkt mot slutkund, medan
försäljningen i USA till stor del sker via ett
väl utvecklat nätverk av återförsäljare och
systemintegratörer. All försäljning i Mexiko
och Brasilien sker direkt mot slutkund. Via ett
väl utvecklat nätverk av distributörer bedriver
Gunnebo också försäljning på fler marknader i Latinamerika såsom Colombia, Chile,
Argentina och Karibien.
NORDAMERIKA
På den kanadensiska marknaden utgörs
Gunnebos affär av ett väl utvecklat erbjudan-
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+26

Orderingången

%

de av installation och service av elektronisk
säkerhet till banker och butiker. Andra viktiga
kundsegment i Kanada är offentliga och kom-
mersiella fastigheter samt flygplatser. Till
dessa kunder utgörs erbjudandet av tillträdeskontroll med tillhörande tjänster.
Koncernens affär i USA består huvudsakligen av säkerhetsskåp och valv till banker och
den publika administrationen. Tack vare en
stark lokal produktionsplattform är Gunnebo
en av få leverantörer som kan tillhandahålla
specialanpassade lösningar, utvecklade i nära
samarbete med kunden. Andra delar av erbjudandet är lösningar för effektiv hantering
av bankrelaterade tjänster såsom dagskassor,
dokument och checkar samt säkerhetsfönster
och lösningar för tillträdeskontroll.
Under 2015 har Koncernen introducerat
olika typer av lösningar för effektiv hantering
av kontanter i detaljhandeln på den nordamerikanska marknaden. Detta är ett exempel på
hur produkter och lösningar från den globala
portföljen successivt introduceras på nya
marknader.
LATINAMERIKA
Koncernens affär i Latinamerika har sin bas
i Brasilien. Här utgörs Gunnebos verksamhet av lösningar som förhindrar svinn samt
ökar effektiviteten i butiksmiljö. Lösningarna
innefattar elektroniska varularm, system för
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Med det mexikanska förvärvet Dissamex
fullt integrerat i Koncernen har vi en
stark bas i Latinamerika att fortsätta
växa vår verksamhet från.




SVP: Daniel Schroeder*

* Tillträdde den 1 januari 2016

effektiv hantering av kontanter, elektronisk
säkerhet samt en väl utvecklad serviceaffär.
Koncernens kundbas utgörs främst av detaljhandel och värdetransportföretag.
Gunnebos affär på andra marknader
i Latinamerika, såsom Colombia, Chile,
Argentina och Karibien, utgörs av tillträdeskontroll, skåp och valv samt kontanthantering
till kunder inom banksektorn, detaljhandel,
kollektivtrafik och kontorsbyggnader.
2013 etablerade Gunnebo ett säljbolag i
Mexiko med fokus på att tillhandahålla säkerhetsrelaterade tjänster till internationella
banker med representation i landet. Under
2014 förvärvade Koncernen Dissamex, som
levererar elektroniska säkerhetstjänster till de
flesta banker i Mexiko. Under 2015 har Koncernen fortsatt att utveckla affären för att
tillhandahålla säkerhetsrelaterade tjänster till
banker över hela landet.
UTVECKLING AV AFFÄREN
För Gunnebo är affärsutveckling tätt sammankopplad med strategin att introducera
valda delar av den globala produktportföljen
på de marknader där Koncernen har en väl
etablerad verksamhet. En annan viktig strategi för att utveckla affären är att successivt
bredda utbudet mot en kundgrupp och på så
sätt förflytta försäljningen från produkter till
lösningar. I Nordamerika har Gunnebo även

under 2015 fortsatt att bredda kundbasen,
vilket kompenserat för en svagare efterfrågan
från myndighetskunder.
Koncernen har även fortsatt att investera
i utvecklingen av erbjudandet inom kontanthantering i regionen. Under året har en
helt ny serie produkter utvecklats, speciellt
anpassade för behov på den amerikanska
marknaden. Erbjudandet har med framgång
introducerats på marknaderna i USA, Kanada
och Mexiko.
I Brasilien har Koncernen ingått ett strategiskt partnerskap med en systemintegratör.
Genom partnerskapet får Gunnebo tillgång
till helt nya marknadssegment i landet, vilket
skapar goda förutsättningar för en god tillväxt av affären framöver.
MARKNADSTRENDER
Efterfrågan på säkerhetsutrustning i Nordamerika förväntas öka i takt med att de större
bankerna börjar återhämta sig efter den ekonomiska avmattningen och konsolideringen
av bankmarknaden som följt. En trend är att
de nationella bankerna ser över och minskar
sitt kontorsnätverk genom sammanslagningar av kontor. Detta driver i sin tur ökade
investeringar i samband med nyetablering av
lokala och regionala bankkontor. De nya kontoren designas ofta med omfattande teknologiska lösningar och färre fysiska produkter.
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Den beräknade årliga tillväxten för Gunnebos
marknad är 4–6 procent.
I Latinamerika drivs utvecklingen på säkerhetsmarknaden framför allt av en ökande
säkerhetsmedvetenhet och fortsatta investeringar av multinationella och regionala företag som etablerar sig i regionen. Den beräknade årliga tillväxten för Gunnebos marknad
är 5–7 procent.
RESULTAT 2015
Orderingången i Region Americas uppgick till
1 188 Mkr (826). Organiskt, det vill säga exklusive förvärv, avyttringar och valutaeffekter,
ökade orderingången med 26 procent.
Nettoomsättningen ökade till 1 107 Mkr
(884), organiskt ökade den med 8 procent.
Det är framför allt en god försäljning inom
detaljhandeln i Brasilien och till banksektorn
i Mexiko, samt försäljningen av tillträdeskontroll till offentliga byggnader i USA som ligger
bakom den positiva utvecklingen.
Resten av affären i Nordamerika utvecklades svagare, främst på grund av att banker
fortsatte att konsolidera verksamheten genom att minska antalet kontor. Trots denna
utveckling har Gunnebo under året lyckats
bibehålla sin marknadsledande position som
leverantör av säkerhetsskåp, valv och valvdörrar till banksektorn.
Rörelseresultatet, exklusive poster av
engångskaraktär, ökade till 131 Mkr (117) och
rörelsemarginalen blev 11,8 procent (13,2).
Poster av engångskaraktär uppgick till
–3 Mkr (–4).
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CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) | KANADA, Säkerhetsskåp och valv

Snabb service garanterar
kundnöjdhet
CIBC (Canadian Imperial Bank of
Commerce) är ett ledande kanadensiskt
finansinstitut med fokus på banktjänster
åt detaljhandel och företag samt förmögenhetsförvaltning med över 1 100
filialer i hela landet.
CIBC erbjuder sina kunder ett bekvämt
och säkert sätt att göra insättningar när
bankerna vanligtvis är stängda genom
sin Night Depository-tjänst. Med hjälp av
en självförslutande påse med ett unikt
och spårbart serienummer kan kunderna
placera sina insättningar i en servicebox
via en öppning, ett så kallat ”night head”,
som är placerad utanför bankkontoret.
För att garantera kvaliteten på denna
tjänst måste CIBC säkerställa att gamla
och skadade ”night heads” uppgraderas.
För att komma till rätta med detta har
Gunnebo utvecklat en ersättningslösning som kan anpassas till i stort sett alla
CIBC:s insättningsautomater.
Denna lösning eliminerade behovet
av det dyra bytet av hela säkerhetsskåpet som väger 2 000 kg – en betydande
besparing och en avgörande faktor till att
CIBC valde denna lösning.
I dag har över 250 enheter uppgraderats och det finns planer på att uppgradera ännu fler. Gamla ”night heads” har
återanvänts av Gunnebo.
”Gunnebo har kunnat slutföra de
flesta installationerna på mindre än en
arbetsdag och, där så var möjligt har kundernas befintliga pinkoder återanvänts”,
säger Art Molasy, seniorkonsult med
ansvar för säkerhetsfrågor på CIBC.
”Detta höll kostnaderna nere och
säkerställde minimala störningar för våra
kunder.”
”Gunnebo genomförde också en fullständig säkerhetsrevision av hela vårt
system för nattdepositioner, vilket bland
annat innebar utvärdering och uppgradering av våra befintliga säkerhetsskåp för
att säkerställa att låsen överensstämmer
med de senaste standarderna för elektroniska kombinationslås. Detta innebär
att vi nu kan erbjuda en säkrare miljö för
våra kunder och vår personal, vilket är av
yttersta vikt för CIBC.”

Gunnebos nya ”night
head-lösning” (ovan)
är anpassad för CIBC:s
insättningsautomater.
Det gör att inte hela
skåpet måste bytas.
Lilla bilden t v visar den
gamla lösningen.
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Region Americas | kundcase

Leroy Merlin | BRASILIEN, Detaljhandelssäkerhet

Gunnebo utökar samarbetet med Leroy Merlin
Gör-det-själv-butikskedjan Leroy Merlin har
370 butiker i 12 länder. Den började öka sin
närvaro i Brasilien 1998 och har nu 37 butiker
där, inklusive flaggskeppsbutiken i shoppinggallerian Tamboré i São Paulo som var en av
fyra nya butiker som öppnades under 2015.
Som ett led i expansionsplanerna letade
Leroy Merlin efter en partner i Brasilien som
skulle kunna tillhandahålla en komplett portfölj av säkerhetslösningar.
”Vi valde Gunnebo tack vare deras produktkvalitet, operativa struktur och servicekapacitet, från projektutveckling till efterförsäljningsstöd”, säger Emerson Brasil de Almeida,

Loss Prevention Manager på Leroy Merlin.
För sin butik i Tamboré ville Leroy Merlin
installera den senaste stöldskyddstekniken
för att skydda den moderna butiken på 9 000
kvadratmeter. Gunnebo installerade ett komplett paket av säkerhetslösningar omfattande
elektroniska varularmssystem, system för
internvideoövervakning med en kamera på
skenor för att kunna täcka in stora områden,
kontanthantering med ett intelligent deponeringsskåp för back office, elektroniska lås och
larmövervakning.
Installationen omfattade även utrustning
för videoanalys och bildövervakning, kassa

övervakning för att bekämpa bedrägerier
samt personräknare för att skapa användbar
besöksstatistik.
”Som alla andra återförsäljare måste vi
identifiera högriskprodukterna och fastställa
särskilda förfaranden för att skydda dem”, säger Emerson Brasil de Almeida för att förklara
varför de valde Gunnebos banbrytande säkerhetslösningar. ”Samtidigt krävs större noggrannhet och kontroll vid hantering, lagring
och exponering av produkterna. Gunnebo har
varit partner till Leroy Merlin i många år och
tillmötesgår oss i varje del av denna process
– och levererar alltid mycket hög kvalitet.”

ANTAD | MEXICO, Kontanthantering

Utforska framtiden för kontanthantering
Varje år organiserar National Self-Service and
Department Stores Association (ANTAD) i Mexiko en
tredagarskonferens om stöldskydd och minskning av
svinn inom detaljhandeln. På konferensen sammanförs
regionens stora återförsäljare, leverantörer till detaljhandelssektorn och branschexperter.
2015 blev denna händelse ett perfekt tillfälle för
Gunnebo att lansera sitt kontanthanteringserbjudande
på den mexikanska marknaden och börja positionera
bolaget som leverantör av effektiva och innovativa kontanthanteringslösningar till mexikanska återförsäljare.

Gunnebo visade upp sina produkter vid en monter
med uppbyggda miljöer som liknade en stormarknad,
en klädaffär och ett kafé för att besökarna själva skulle
kunna uppleva hur lösningarna passar in i en verklig
butiksmiljö.
Gunnebo maximerade sin närvaro vid konferensen genom att hålla ett välbesökt seminarium om
stöldskydd. Koncernens deltagande ledde till en hel
del uppmärksamhet i medierna och utgjorde ett bra
avstamp för lanseringen av Gunnebos erbjudande inom
kontanthantering i Mexiko.

BranchServ | USA, Kontanthantering

Att bygga starka distributionspartnerskap i USA
Hamilton Safe, som förvärvades av Gunnebo under
2012, säljer sina produkter via ett omfattande nätverk av distributörer över hela Amerika.
En av dessa distributörer är BranchServ, en leverantör av fysiska och elektroniska säkerhetslösningar
med över 30 års branscherfarenhet.
Hamiltons produktportfölj omfattar bland annat drive-up-system, en populär lösning i USA för
bankkunder som kör till ett bankkontor och sätter in
eller tar ut pengar utan att behöva lämna bilen.
Kontanterna levereras till kunden via en pneumatisk
slang som är både snabb och säker.
Under 2015 ville en stor bank uppgradera sina
drive-up-system och BranchServ samarbetade med

Gunnebo Årsredovisning 2015

Hamilton Safes team av ingenjörer för att skräddarsy en lösning som passade bankens behov. Detta
ledde till att utrustning värd över 700 000 USD har
utvecklats till cirka 160 bankkontor, inte bara driveup-enheter utan även system för fordonsdetektering,
transaktionslådor och elektronisk säkerhet.
”Hamilton Safes hängivenhet åt kundservice och
att hitta lösningar för kunden gör att de urskiljer sig
från mängden”, säger Michael Ladarola, vice VD på
BranchServ. ”Deras förmåga att anpassa produkter
in-house med hjälp av sina ingenjörer har gjort det
möjligt oss att erbjuda rätt lösningar för kunderna
inom de tidsramar vi hade att jobba med. Det är
därför vi arbetar med Hamilton Safe.”
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OPERATIONS

Global tillverkning
nära kunderna
I slutet av 2015 hade Gunnebokoncernen
13 tillverkningsenheter ( ) i 11 länder
världen över.

Under de senaste åren har Operations bidragit till
Koncernens strategi genom att utveckla sin tillverkningsstruktur så att den fokuserar allt mer på tillväxtmarknader. I de områden där Gunnebos kundbas har
ökat har även produktionen gjort det. Ett exempel är
Indien, där anläggningen i Halol har expanderat betydligt för att kunna rymma större produktionsvolymer,
särskilt vad gäller säkerhetsskåp för uttagsautomater.
Ett annat exempel är Indonesien, där produktionen
vid fabriken i Jakarta delvis lagts om för att kunna
producera produkter inom kontanthantering.
Antalet medarbetare som uppges vid kartan avser
Operations.

Americas

Andel medarbetare: 9%

1

1. CINCINNATI
Antal medarbetare: 186
Tillverkar: Säkerhetsskåp och valv,
tillträdeskontroll, rörpostsystem

Globala standarder

Gunnebos tillverkande enheter genomgår regelbundna oberoende
revisioner för att möta de krav som globala standarder ställer. Av de
tillverkande enheterna är 92 procent certifierade enligt ISO 9001,
77 procent enligt ISO 14001 och 38 procent enligt OHSAS 18001.
Gunnebos mål är att införa ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 på
alla tillverkande enheter.

ISO 9001 En internationell standard för kvalitetsledningssystem.
Den säkerställer att produkterna alltid kan tillverkas i enlighet med
den kvalitetsstandard som krävs.
ISO 14001

En internationell standard för miljöledningssystem.
Den säkerställer att en organisation mäter sin miljöpåverkan och
arbetar för att minska denna.

OHSAS 18001 En serie standarder som kan ligga till grund för ett
l edningssystem för arbetsmiljö. Dessa standarder säkerställer att en
organisation har kontroll över sina arbetsmiljörisker.
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Europe, Middle East & Africa
Andel medarbetare: 36%
1. BALDENHEIM

4. LAVIS

7. UCKFIELD**

Antal medarbetare: 77
Tillverkar: Tillträdeskontroll,
elektronisk säkerhet
ISO 14001, ISO 9001

Antal medarbetare: 53
Tillverkar: Tillträdeskontroll
ISO 14001, ISO 9001

Antal medarbetare: 8
Tillverkar: Tillträdeskontrolll
ISO 14001, ISO 9001

2. BAZANCOURT

5. MARKERSDORF

8. BINEFAR

Antal medarbetare: 39
Tillverkar: Säkerhetsskåp och valv
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Antal medarbetare: 53
Tillverkar: Kontanthantering
ISO 9001

6. TRIER*

9. WADEVILLE

Antal medarbetare: 41
Tillverkar: Kontanthantering
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Antal medarbetare: 80
Tillverkar: Säkerhetsskåp och valv,
tillträdeskontroll
ISO 9001

Antal medarbetare: 123
Tillverkar: Säkerhetsskåp och valv
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

3. DOETINCHEM
Antal medarbetare: 255
Tillverkar: Kassaskåp för uttags
automater
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

*Produktionsflytt planerad under 2016
**Produktionsflytt kommer slutföras under 2016
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Asia-Pacific

Andel medarbetare: 55%
1. HALOL
Antal medarbetare: 749
Tillverkar:
Säkerhetsskåp och valv, kassaskåp för uttagsautomater
ISO 14001, ISO 9001

Gunnebo Årsredovisning 2015

2. JAKARTA
Antal medarbetare: 329
Tillverkar: Säkerhetsskåp,
kontanthantering
ISO 14001, ISO 9001,
OHSAS 18001

3. KUNSHAN
Antal medarbetare: 43
Tillverkar: Kontanthantering,
tillträdeskontroll
ISO 14001, ISO 9001
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OPERATIONS

Produktionseffektivitet i verksamhetens hjärta
Operations ansvarar för Gunnebos
tillverkningsenheter och samordning
av inköp, logistik samt forskning och
utveckling inom Koncernen.
OPERATIONAL EXCELLENCE
Gunnebo Operations System (GOS) infördes i
Koncernen 2013 som ett standardiserat produktionssystem och ett sätt att säkerställa
kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocesser. Detta har gett alla Gunnebos tillverkningsenheter en plattform varifrån de kan
arbeta mer effektivt.
Under 2015 avslutade samtliga tillverkningsenheter sin andra eller tredje omgång av
GOS-utvärderingar, där de rangordnade sig
själva inom sex nyckelområden som kallas
GOS-principer: Kvalitet, Leverans, Kostnad,
Medarbetare, Ständiga förbättringar samt
Hälsa och säkerhet. Utvärderingarna hjälper
till att identifiera var förbättringsprogrammen verkligen har fått genomslag och var
framsteg fortfarande behöver göras. De
utvärderingar som gjordes under 2015 har
visat att varje enhet har förbättrats totalt sett
jämfört med föregående år.
2015 infördes också en e-learningutbildning ägnad åt GOS som ger anställda möjlighet att ansluta till Gunnebo Training Centre
och göra ett kunskapstest om GOS-systemets
filosofi, standarder och verktyg.

INKÖP OCH LOGISTIK
Gunnebo har en central funktion som samordnar inköp inom ett antal globala kategorier: stål, plåt, indirekta material, transporter,
elektronik, lås, kretskort och säkerhetsskåp.
Tack vare denna funktion kan Koncernen
förhandla fram bättre allmänna villkor inom
dessa kategorier och hålla nere det totala
antalet leverantörer.
Inköpskostnaderna, särskilt i Europa, minskas också genom att man ökar graden av
inköp från länder med lägre priser.
Omstruktureringen av Gunnebos försörjningskedja i Europa, som påbörjades under
2014, har fortsatt även under 2015.
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PRODUKTUTVECKLING
2015 lanserade Koncernen nya produkter
på flera marknader i segmentet säkerhetsskåp och valv. Detta inkluderade två serier
av säkerhetsskåp i klass 1 och 3, ett nytt
erbjudande inom valv och valvdörrar samt
nya serier av brandsäkra arkiv- och dokumentskåp. Strategiska projekt har också fortsatt
inom kontanthantering, särskilt när det gäller
utveckling av programvara.
Dessutom har Koncernens forsknings- och
utvecklingsresurser förstärkts ytterligare
genom förvärvet av Grupo Sallén, en spansk
produktleverantör inom kontanthantering.

ARBETSMILJÖ
Att upprätthålla och förbättra arbetsmiljö
normerna vid Gunnebos anläggningar är av
yttersta vikt. Arbetsmiljöfrågor utgör en viktig
del av GOS och man har därför definierat en
önskad position och mäter arbetsmiljöfaktorer med hjälp av nyckeltal på samma sätt som
man mäter leveranssäkerhet och tillverkningskvalitet. Avsikten är att alla
Gunnebos tillverkningsenheter ska ha certifierade ledningssystem för arbetsmiljö enligt
OHSAS 18001.

REGIONÖVERSIKT
Region EMEA
9 fabriker, 36% av de anställda
Ett investeringsprogram för Gunnebos
anläggning Doetinchem i Nederländerna
inleddes under 2015. Anläggningen, som
främst är inriktad på produktion av säkerhetsskåp för uttagsautomater, uppnår höga
kvalitetsnivåer och investeringen har gjorts
för att säkerställa att anläggningen behåller
sin status som mönsterfabrik för tillverkning
av säkerhetsskåp för uttagsautomater och
för att öka lönsamheten. Under 2015 har
Doetinchem också fortsatt att bidra till att
förbättra kvaliteten i hela Koncernen genom
att dela med sig av bästa praxis till andra
anläggningar.
Den franska anläggningen i Bazancourt
är Koncernens näst största fabrik i regionen
efter Doetinchem och är inriktad på produk-

tion av säkerhetsskåp. Under året har Bazancourt fortsatt att förbättra kvaliteten och
ledtiderna för att leva upp till de standarder
som har fastställts av nyckelkunder. Till exempel har ett långsiktigt och mer detaljerat
prognossystem införts, vilket har bidragit
till avsevärt kortare ledtider. När det gäller
kvalitetsförbättringar har också en strängare
slutlig produktkontroll införts och de interna
processerna har anpassats för att säkerställa
att kundens kvalitetskrav uppfylls.

Region Asia-Pacific
3 fabriker, 55% av de anställda
Under 2015 har produktionsvolymen fortsatt att öka vid anläggningen i Halol i Indien
med anledning av den lokala efterfrågan på
säkerhetsskåp till uttagsautomater. Produktionen vid anläggningen har ökat två gånger
under de senaste två åren för att möta denna
efterfrågan och Halol producerar nu cirka en
tredjedel av Koncernens samtliga säkerhetsskåp till
uttagsautomater.
GOS-initiativ för att förbättra produktionseffektiviteten och öka de anställdas
deltagande i de ständiga förbättringsprocesserna har också pågått i Halol. Under 2015
utsåg man vid anläggningen i Indien de bästa
exemplen på produktionsförbättringar, det
som inom Lean Manufacturing kallas ”kaizen”.
Anläggningen uppmärksammades också för
sitt arbete med utveckling av medarbetare
genom en utmärkelse som togs emot vid
mässan ”Manufacturing Today Reinventing
the Future” i Indore i oktober.
I Indonesien har anläggningen i Jakarta
utvecklat sin kompetens inom kontanthanteringsprodukter i syfte att bli produktionscentrum för kontanthantering i regionen
Asia-Pacific. Investeringar gjordes under 2015
i extra dammfria och luftkonditionerade lokaler för tillverkning av produkter för kontant
återvinning och kontantförvaring. Detta
stöder Koncernens strategi att utöka sin verksamhet inom kontanthantering. För regionen
kommer det att innebära förbättrade ledtider
och en särskild kundservicefunktion.
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Anläggningen i Kunshan i Kina har också
bidragit till verksamhetens tillväxt genom att
öka produktionen av biljettspärrar för den lokala tunnelbanemarknaden med 50 procent.
Tillverkningsenheten har också genomfört
flera optimeringsprojekt under året vilka har
lett till bättre utnyttjande av fabrikslokalerna,
en effektivare energianvändning och en
minskning av mängden förpackningsmaterial
som används.

Region Americas
1 fabrik, 9% av de anställda
När det gäller tillverkningen inom Hamilton
Safe, det amerikanska företag som förvärvades av Gunnebo 2012, har man fortsatt att
anamma det synsätt som förespråkas enligt
Gunnebo Operations System. Under 2015 ägnades mycket arbete åt GOS och man gjorde
insatser för att göra tillverkningsprocesserna
effektivare. Man har till exempel skapat en ny

monteringslinje och ett integrerat testcenter
för rörpostprodukter samt utvecklat en ny
gjutstation för valv för att möjliggöra större
volymer.

Samarbete främjar optimering
av försörjningskedjan
Markus Pöthe har en ledande
befattning inom Group Procurement
& Logistics. Funktionen stöttar
implementationen av kostnads
optimeringsprojekt inom inköp och
logistik i hela Gunnebo.
Inköp och logistik är en central funktion
inom Operations och Koncernen. Hur bygger man upp en framgångsrik organisation
för inköp och logistik?
”Genom ett närmare samarbete i hela Kon
cernen. Kommunikation, nätverkande och
samarbete när det gäller inköp och logistik
inom hela Koncernen är avgörande för att
vi ska nå framgång. En stor del av detta
handlar om att identifiera bästa metoder
och dela med sig av dem för att skapa
kompetenscentrum. Positiva initiativ som
genomförs lokalt identifieras och tillämpas
även på andra håll.
Ett närmare samarbete leder också till ett
större kunskapsutbyte som hjälper oss att
växa och bli bättre på vårt sätt att arbeta
med inköp och logistik inom Koncernen.
Genom att samla ihop vår expertis kan vi
öka vår styrka som inköpare.”
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Vilka har varit de viktigaste initiativen
inom inköp och logistik under 2015?
”På inköpsområdet har flera framgångsrika
besparingsinitiativ genomförts under året.
I Frankrike gjordes till exempel en detalje
rad kostnads- och kategoriseringsanalys
som bidrog till kostnadsminskningar och
en avsevärt ökad synlighet när det gäller
inköp.
”På logistikområdet fortsatte arbetet med
att integrera den nya modellen för försörj
ningskedjan som infördes i Europa under
2014, och dessutom har man tagit fram
en färdplan för de kommande fyra åren.
Denna omstrukturering av försörjnings
kedjan, som bland annat har inneburit en
optimering av lagerlokaler i Europa, har
börjat leda till större effektivitet. Genom
en ökning av direktförsändelserna har
regionens transport- och administrations
kostnader minskats under 2015.”

Markus Pöthe

regionala styrkor inom inköp och optimera
kostnaderna i hela Koncernen. Vi kommer
också att rikta in oss mer på inköp från län
der med lägre priser och sänka utgifterna
genom att minska antalet leverantörer.
Att utnyttja våra regionala styrkor kommer
också att prioriteras inom logistikområdet.
Vi kommer också att öka uppmärksam
heten på att minska lagren. Dessutom
kommer arbetet att inriktas på en grundlig
utvärdering av alla lagerlokaler som ut
gångspunkt för en optimering av Koncer
nens lagerstruktur.”

Om du blickar framåt, vad kommer att
vara ert huvudfokus inom inköp och
logistik under 2016?
”Under 2016 kommer vi att fokusera på
ökat samarbete mellan affärsenheterna för
att dra nytta av våra regionala och inter
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FÖRETAGSANSVAR

Att bidra till en hållbar framtid
Gunnebokoncernen har ett starkt engagemang för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi strävar efter att förbättra våra resultat genom högt
uppsatta mål och hängivet arbete. Genom att följa de etiska riktlinjerna i vår
uppförandekod kommer både våra medarbetare och våra leverantörer att i
sitt dagliga arbete bidra till en ljusare och grönare framtid.

FÖRETAGSANSVAR
Gunnebos mål är att skapa en hållbar och
lönsam verksamhet. I Koncernens uppförandekod redogörs för den grundläggande
princip som styr Gunnebos verksamhet.
Uppförandekoden grundar sig på följande
internationella principer:
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
FN:s initiativ Global Compact
ILO:s principer för rättigheter i arbetslivet
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Detta ger Koncernens medarbetare tydliga
riktlinjer för hur de ska agera professionellt
och etiskt i sina interaktioner med kunder,
affärspartner och leverantörer. Alla medarbetare ska vara medvetna om det ansvar de har
för att värna om miljön och agera med socialt
ansvarstagande.
Alla leverantörer förväntas uppfylla
samma standarder som Gunnebo.

AFFÄRSANSVAR

Ett starkt och tydligt
ledarskap med fokus
på lönsamma och
etiska affärer
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Koncernens största leverantörer är skyldiga
att lämna in en försäkran om överensstämmelse med Gunnebos uppförandekod.

SOCIALT ANSVAR
Gunnebo erbjuder säkra, hälsosamma och
lämpliga arbetsmiljöer. Koncernen är fast
besluten att skapa en miljö där medarbetarna
kan utveckla sin fulla potential.
Gunnebos uppdrag är att bidra till en
säkrare värld genom Koncernens produkter
och tjänster.

MILJÖANSVAR
Gunnebo har identifierat de olika miljöaspekterna i vår verksamhet. Informationen
uppdateras regelbundet, vilket ger möjlighet
att fastställa adekvata och utmanande mål
för att förbättra Koncernens miljöprestanda.
Huvuddelen av Gunnebos produktions-

SOCIALT ANSVAR

Ett tryggare samhälle
och omsorg om
medarbetares hälsa,
arbetsvillkor och
utveckling

enheter har infört miljöledningssystem
enligt standarden ISO 14001. Systemkraven
innehåller bland annat ett åtagande om
att följa miljölagstiftning och tillämpliga
branschstandarder.

GLOBAL BESKRIVNING
OM HÅLLBAR UTVECKLING
Under 2016 kommer Gunnebo att publicera
ett dokument som beskriver Koncernens
engagemang för affärsmässig, social och miljömässig hållbarhet. Dokumentet är baserat
på Gunnebos uppförandekod och de principer
som ligger till grund för denna. Förklaringen
finns med i det material som lämnas in i
samband med upphandlingar för att visa hur
Gunnebo arbetar för att bygga upp en hållbar
verksamhet.

MILJÖANSVAR

Minimera verksamhetens belastning
på miljön

Gunnebo Årsredovisning 2015

MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Ledarskap och personlig utveckling
i linje med affärsmålen
Medarbetarnas och organisationens utveckling ska gå hand i hand med
företagets strategi. Gunnebo gör därför omfattande insatser för att planera
individers utveckling och säkerställa den långsiktiga ledarförsörjningen. Var
och en av Gunnebos 5 482 (5 670) anställda ska veta hur de kan bidra till att
affärsmålen nås.
Då Gunnebo är i en process av att anpassa
organisationen för att på bästa sätt stötta
affären har särskild vikt under året lagts vid
ledarutveckling, medarbetardialog och att
effektivisera företagets rekryteringsprocesser.

LEDARUTVECKLING

i dag och i framtiden. Under 2015 har fortsatt
fokus varit att införa verktyg för att planera

Interna arbetsgrupper kommer att utarbeta
handlingsplaner inom förbättringsområden

individers utveckling kopplat till Koncernens
affärsmål. Målsättningen är att alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla
potential och veta vad som förväntas av dem
på lång och kort sikt.
Strukturerade utvecklingssamtal
genomförs varje år med alla medarbetarna
inom Koncernen. Syftet är att göra det lättare
att sätta individuella mål och formalisera
bedömningen av de framsteg varje individ
gör. Regelbundna samtal som dessa är viktiga
för att hjälpa medarbetarna att växa.

samt säkerställa att det som fungerar bra
även fortsättningsvis fungerar bra.

Gunnebo har under 2015 lanserat nya program för ledarutveckling som är nära knutna
till Koncernens strategi. Företagsledningen
är djupt involverad i både planeringen och
genomförandet av programmen. Samarbete
samt att ta tillvara på interna resurser och
styrkor är prioriterade områden. Målsättningen är att alla chefer som rapporterar till
Anställda per land
Anställda
per organisation
MEDARBETARUNDERSÖKNING
en medlem i företagsledningen inom tre år
Region EMEA,
38%
18%
ska ha genomgått ett avIndien,
utvecklingsprogramI slutet av 2015 genomfördes
en global
Region
Asia
Pacific,
Frankrike,
16%
men. Inom fyra år kommer en majoritet av
medarbetarundersökning, Your voice, i 16%
Region Americas, 13%
Indonesien,
14%
företagets ledare ha deltagit i något av föreKoncernen. Syftet med
undersökningen är att
Staber, 1%
Nederländerna, 6%
tagets ledarutvecklingsprogram.
ta reda på hur engagerade Gunnebos medarOperations, 32%
Storbritannien, 5%
betare är i sin egen, sin grupps och företagets
Spanien, 5%
PERSONLIG UTVECKLING
utveckling.
Tyskland, 4%
För att Gunnebos medarbetare
Under 2016 kommer Gunnebo att arbeta
USA, 4% ska utvecklas
i samma riktning som företaget
med resultatet från undersökningen och säSydafrika,bör
3%varje
Sverige,
individ veta vilka krav som
ställs3%
på dem, både
kerställa att det sammanställs och analyseras.
Övriga, 22%

Könsfördelning

Chefer
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25%

Indien, 18%
Frankrike, 16%
Indonesien, 14%
Nederländerna, 6%
Storbritannien, 5%
Spanien, 5%
Tyskland, 4%
USA, 4%
Sydafrika, 3%
Sverige, 3%
Övriga, 22%

15%

MÅNGFALD
Ett strategiskt mål för Gunnebo är att öka
insikten av och ta tillvara på styrkan av
koncernens mångfald. För ett globalt bolag
är förståelse för förhållanden på den lokala
marknaden, kulturen och medarbetarens krav
centralt för att kunna utveckla verksamheten.
En organisation som karaktäriseras av jämställdhet och mångfald bidrar till kreativitet,
vilket ger upphov till nya idéer, som i sin tur är
en förutsättning för framgång. Gunnebo har

Anställda per land

Anställd

Indien, 18%
Frankrike, 16%
Indonesien, 14%
Nederländerna, 6%
Storbritannien, 5%
Spanien, 5%
Tyskland, 4%
USA, 4%
Sydafrika, 3%
Sverige, 3%
Övriga, 22%

Anställda per organisation
Könsfördelning

Chefer
Region EMEA, 38%
Region Asia Pacific, 16%
Region Americas, 13%
Staber, 1%
Operations, 32%

75

Anställda
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Hållbart företagande

kontinuerligt flertal globala projekt pågående
för säkerställa att företaget tar tillvara på
koncernens mångfald och utvecklar jäm
ställda arbetsplatser.

REKRYTERING
Gunnebo rekryterar för att hitta medarbetare
som har rätt kompetentes och som kan utveckla och effektivisera sina arbetsuppgifter.
För att klara detta är det viktigt att individen
delar Koncernens värderingar.
Under året har verktyg införts för att utvärdera individers arbetssätt för att på så vis
få fram kandidater med de egenskaper som
behövs för att utveckla Gunnebo och att
genomföra företagets strategi. Rekryteringsutbildningar har genomförts för både chefer
och HR-personal. Fokus har legat på att hitta
de kandidater som kommer att trivas med
Gunnebo under lång tid framöver.

UTBILDNING
För att underlätta spridningen av kunskap
och öka tillgängligheten på utbildning
har G
 unnebo ett utbildningscenter på
Internet som erbjuder e-kurser. Gunnebo
Training Centre omfattar en rad ämnen
från strategi och produktfunktionalitet till
underhållsförfaranden och certifieringsmetoder. Under 2015 genomgick 4 115 anställda
12 871 timmars utbildning. Att genomföra
kurser via Internet bidrar också till att minska
de kostnader och den miljöpåverkan som
uppstår på grund av resor.

aspekter av sina jobb. Koden ger medarbetarna tydliga riktlinjer för hur de ska agera professionellt gentemot kunder, samarbetspartner, leverantörer, samhället och i förhållande
till varandra.
För att säkerställa att alla tillgodogör sig
denna information har alla medarbetare
tillgång till en kurs där de kan lära sig om
uppförandekoden och dess innehåll.
Gunnebo uppmuntrar sina leverantörer att
följa uppförandekoden och använder principerna vid urval av nya affärspartner.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Som global organisation strävar Gunnebo
efter att i alla kontrollerbara led följa principer om mänskliga rättigheter. Gunnebos
uppförandekod innehåller tydliga riktlinjer för
hur medarbetarna ska agera etiskt inom alla

Tar ledarskapet till nästa nivå
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Under 2015 lanserade Gunnebo
sitt nya interna strategiska ledar
skapsprogram. Myriam B
 evillon,
chef för Group Research &
Development, var en av dem som
deltog i den inledande delen av
programmet i Sverige.

Vad är det viktigaste du har
lärt dig så här långt?
”Ett företag är ingenting utan de män
niskor som arbetar för det och ingen kan
arbeta isolerat. Därför handlar det om
att utveckla rätt beteenden så att med
arbetarna samarbetar, delar med sig av
sin kompetens och uppnår stora saker
tillsammans.”

Hur viktigt är det att arbeta med ett ledarskapsprogram som detta i Koncernen?
”Det är mycket viktigt för ett företag som
Gunnebo som tänker framåt att se till att
de anställda utvecklas. Och det är särskilt
viktigt när det gäller att utveckla ledare,
eftersom det är de som kommer att driva
verksamheten framåt och föregå med gott
exempel för resten av företaget.”

Vilka är de största fördelarna med att
delta i Gunnebos ledarskapsprogram?
”Det har gett mig möjlighet att reflektera
över vad jag gör rätt – och vad jag behöver
förbättra som ledare. Ibland inser vi inte
alltid de verkliga effekterna av våra hand
lingar längre ner i organisationen, därför
är det oerhört värdefullt att få tid att gå
tillbaka och förstå konsekvenserna av vårt
beteende. Detta hjälper oss att utveckla
våra färdigheter som kompetenta ledare.

Myriam Bevillon

Programmet har också gett oss en chans
att bygga starkare nätverk, både med
kollegor vi inte vanligtvis interagerar med
och med medlemmar av Gunnebos led
ningsgrupp. De högre cheferna gjorde sig
tillgängliga för alla deltagare och tog sig
verkligen tid att lyssna på våra funderingar
och reflektioner.”

Gunnebo Årsredovisning 2015

MILJÖANSVAR

Förbättra prestandan
genom utmanande mål
År 2015 gjordes en genomgång av Koncernens miljöpåverkan och andra
miljöaspekter. Baserat på denna genomgång har en ny uppsättning miljömål
fastställts för Gunnebos framtida verksamhet.
Energieffektivitet och minskning av klimatpåverkan har under lång tid varit i fokus för
Koncernens ansträngningar. Detta har fortsatt
under 2015 med energisparåtgärder och en
ökad medvetenhet bland Gunnebos anställda.

MILJÖLEDNING
Tio av Gunnebos tretton produktionsenheter har implementerat miljöledningssystem
enligt standarden ISO 14001. Detta säkerställer en adekvat och aktiv inställning till miljö

frågor. Standarden innehåller bland annat
krav på att följa lagar och gällande standarder
inom våra affärsområden. Ledningssystemen
säkerställer att miljöaspekterna regelbundet
identifieras och uppdateras. Inom ledningssystemen fastställs program för att uppnå
målen på både koncernnivå och lokal nivå.
Systemen omfattar även rutiner för intern
revision och hantering av avvikelser. Externa
revisioner utförs av certifieringsorganen med
jämna mellanrum.

Vid Koncernens produktionsanläggning i
Doetinchem certifierades ISO 14001-systemet redan 1999. De andra anläggningarna
har följt efter.
På Hamilton Safe har man arbetat aktivt
under året för att införa ett ledningssystem
som överensstämmer med den omarbetade
miljöstandarden ISO 14001:2015. Enligt
planen ska ledningssystemet certifieras under
det andra kvartalet 2016.
Den övergripande strukturen för miljöstyrning och miljörapportering beskrivs nedan.

ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Energieffektivitet har varit en prioritet under
många år och ett antal åtgärder har vidtagits.
En av de åtgärder som vidtogs 2015 var en
modifiering av värmesystemet i Kunshan,
vilket ledde till en minskning av naturgasförbrukningen. Vid anläggningen i Jakarta
har ett program för eleffektivitet lett till en

Kontroll och rapportering av Gunnebos miljöprogram
Gunnebos styrelse

1

Strategiskt
fokus

I takt med att företaget växer rör sig verksamheten bort från den decentraliserade strukturen. I takt med att Koncernen växer i nya regioner med en betydande närvaro i Asien har
det blivit allt viktigare att införa en enhetlig kontroll över dess miljöprogram och utarbeta
en korrekt och transparent rapportering. Därför har styrelsen gett i uppdrag åt koncernledningen att fastställa koncerngemensamma mål och rapporteringsstrukturer för Koncernens miljöprogram. De övergripande programmen utvärderas en gång per år.

7

Årsredo
visningar

6

Halvårsrapporter

5

Kvartalsrapporter

Gunnebos koncernledning

2

Strategiska
mål

Baserat på bolagets strategi, en företagsmiljörapport och en kartläggning av Koncernens
nuvarande miljöpåverkan har Gunnebos koncernledning beslutat om vilka områden som
ska ingå i de långsiktiga miljömålen. Rapporteringsstrukturen kommer under 2016 att integreras i Koncernens övriga rapportering.

Gunnebos miljöledningsgrupp

3

Strategiska
mål

Gunnebos miljöledningsgrupp inrättades 2015 och har formulerat särskilda koncern
övergripande miljömål. Gunnebo kan nu ta initiativ till extern rapporterring av Koncernens
miljöpåverkan. Miljöledningsgruppen leds av Senior Vice President HR & Sustainability som
också ingår i koncernledningen.

Gunnebos produktionsanläggningar och försäljningsenheter

4

Strategiska
mål

Gunnebos produktionsanläggningar och försäljningsenheter utarbetar och implementerar
miljöplaner som bygger på de koncerngemensamma miljömålen, de särskilda förhållandena för varje område, nationell lagstiftning och en översyn av viktiga lokala miljöfrågor.

Externa transportleverantörer och fordonsuthyrare
Gunnebo har etablerat partnerskap med sina fordonsuthyrare. Dessa partnerskap omfattar kvartalsrapporter om koldioxidutsläpp som är relaterade till Koncernens verksamhet.

Gunnebo Årsredovisning 2015
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Hållbart företagande

minskning med 11 procent av förbrukningen
2015 jämfört med 2014 och förändringen
av anläggningen i Uckfield har inneburit en
betydande vinst i energieffektivitet.
Den långtgående bilpolicy som införts
kommer att leda till betydande minskningar
av bränsleförbrukning och motsvarande
koldioxidutsläpp under de kommande åren.
Detta kommer att gynna både ekonomin
och miljön.
Gunnebo är stolt över att vara en del av
Clean Shipping Network, en sammanslutning
av lastägande företag som har beslutat att
använda sig av Clean Shipping Index när de
upphandlar sjötransporter. Indexet erbjuder
miljörankning för fartyg och hela transportföretag baserat på deras prestationer inom
olika områden. Fartyg och transportföretag
rankas baserat på utsläppsnivåer vad gäller
till exempel koldioxid, kväve och svavel.

MILJÖMÅL
Baserat på den genomgång av Koncernens
miljöpåverkan som genomfördes 2015 har en
ny uppsättning utmanande miljömål fastställts. De områden Koncernen fokuserar på

är energi och klimat samt avfallshantering.
Målen inom dessa områden kommer att uppnås genom koncerngemensamma initiativ,
men också genom de miljöprogram som har
fastställts inom ramen för ledningssystemen
vid våra produktionsanläggningar.

Under 2015 har samarbetet med Gunnebos
partner för billeasing utvidgats till att även
omfatta rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för varje fordon i
leasingparken.

MILJÖRAPPORTERING

Alla Gunnebos ledande leverantörer förväntas bidra till en hållbar utveckling. Ledande
leverantörer ska underteckna och skicka in
en försäkran om att de följer Gunnebos upp
förandekod.

En tillförlitlig rapportering av lämpliga miljö
parametrar är av avgörande betydelse när
man till exempel ska besluta om fokusområden och sätta upp mål för framtiden. För att
ytterligare förbättra miljöredovisningen har
ett nytt rapporteringssystem införts under
2015, och det kommer att vara i drift från och
med första kvartalet 2016. Miljörapporteringen sker nu parallellt med övrig rapportering
och inkluderar nu inte bara fabriker utan även
stora försäljningsenheter. Energiförbrukning och återvinning av avfall är några av
de p
 arametrar som kommer att rapporteras
varje kvartal.
De nya rapporteringsförfarandena möjliggör en solid och robust dokumentation av
Gunnebos miljöpåverkan och ligger till grund
för måluppföljningen.

FÖRSÖRJNINGSKEDJA

PRODUKTER SOM BIDRAR
TILL HÅLLBARHET
Ett livscykelperspektiv har under lång tid
använts i Koncernens rutiner för produkt
utveckling. Betydande ansträngningar görs
för att till exempel minska spärrarnas energiförbrukning och förenkla källsorteringen när
produkterna inte längre kan användas.

Gunnebos Miljömål
Under året har nya utmanande miljömål fastställts.
Fokus l igger fortsatt på energi och klimat samt avfallshantering.

ENERGI OCH KLIMAT
	
Minska användningen av el vid produk
tionsenheter och stora försäljnings
enheter med 8 procent från 2016 till
2020. Intäktsrelaterat mål.
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AVFALL
	
Öka återvinningen av icke-farligt avfall
i produktionen med 8 procent från
2016 till 2020.

	Minska koldioxidutsläppen från
produktions- och försäljningsenheter
med 15 procent från 2016 till 2020.
Intäktsrelaterat mål.

MILJÖLEDNING
	
Alla produktionsanläggningar

	
Minska koldioxidutsläppen från den
egna fordonsparkens genomsnitt med
20 procent fram till 2020.

FÖRSÖRJNINGSKEDJA
	Alla ledande leverantörer ska själva

ISO 14001-certifierade.

ha försäkrat att de följer G
 unnebos
uppförandekod i slutet av 2016.
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Initiativ som bidrar till lokal samhällsutveckling
Gunnebo uppmuntrar sina anställda
att vara goda medborgare och i
många länder där Koncernen är
verksam tas initiativ för att stödja
lokalsamhället.
I Sydafrika arbetar Gunnebo för att förbättra
levnadsvillkoren för lokalbefolkningen genom
en kombination av samhällsprojekt, utbildning och stöd till det nationella organet för
ideella organisationer.

HJÄLPA LOKALA FÖRETAG
Florence Makhooa driver sin cateringverksamhet från trottoaren utanför Gunnebos
Sydafrikakontor. Hon har kommit dit för att
laga mat till sina kunder i över 20 år.
Florence kämpade varje morgon med en
skottkärra lastad med kastruller och mat för
att ta sig till sin arbetsplats. Gunnebo erbjöd
henne en plats för hennes kastruller och köksredskap i företagets lokaler samt spillvirke

från avdelningen för palltillverkning som hon
kunde använda som bränsle till den eld hon
använde för att laga mat.
När vintern kom beslutade Gunnebo
Sydafrika också att bygga en riktig butik med
en serveringsdisk åt Florence som också kan
fungera som skydd mot det hårda vädret
samt en låsbar dörr. Florence serverar kyckling
och grönsaker till förbipasserande på Nagington Road, varav många är medarbetare på
Gunnebos närliggande Sydafrikakontor.

SKAPA MÖJLIGHETER FÖR UNGDOMAR
I samarbete med den sydafrikanska
regeringen och Metal and Engineering
Services Seta (en myndighet som ansvarar för
utbildning) har Gunnebo Sydafrika under de
senaste tre åren tagit sig an industriingenjörstudenter.
Under 2015 ökade företaget sitt intag till
tio studenter, med kandidater från områden
som finans, inköp, IT, försäljning och marknadsföring.

Gunnebo utökar också sitt studentprogram
i Sydafrika till att omfatta fyra funktionshindrade studenter som kommer att kunna
slutföra sin lärlingstid som svetsare på företaget. Denna möjlighet gör det lättare för
dem att komma in på arbetsplatsen när de är
färdigutbildade.

GÖR EN INSATS I SAMHÄLLET
Gunnebo Sydafrika stöder en sydafrikansk
ideell organisation som arbetar för att lindra
fattigdom. Organisationen erbjuder social
lättnad genom att ordna med boende åt
hemlösa, distribuera mat, kläder och filtar
samt tillhandahålla kompetensutveckling och
vuxenutbildning åt fattiga. Välgörenhetsorganisationen lägger stor vikt vid företagsutveckling och har som främsta mål att hjälpa
människor att hjälpa sig själva.

Dirontso Gladys Dhlamini hjälper Florence
Makhooa som driver sin cateringverksamhet från
trottoaren utanför Gunnebos Sydafrikakontor.

Gunnebo Årsredovisning 2015
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Bolagsstyrning
Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ
Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar
här 2015 års bolagsstyrningsrapport.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag,
baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX
Stockholm ABs Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens
uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden.
Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad
och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2015. Gunnebo har under året följt Kodens bestämmelser
i alla avseenden, utom såvitt avser tidpunkten för publicering av medlemmar i valberedningen inför årsstämman 2016. Denna information
var inte tillgänglig för bolaget före utgången av den i Koden angivna
fristen för publicering av uppgifterna (sex månader före årsstämman).
Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida
den 16 oktober 2015.

STYRNING OCH ANSVARSFÖRDELNING
En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter koncernens
verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lönsamhet. God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning,
transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och
kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att den följer

uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk samt
interna policies.
Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo
har under 2015 främst utövats av:
Aktieägarna
Styrelsen
Verkställande direktören
Koncernledningen
Operativa ledningar inom regioner, säljbolag och Operations
Koncernens stabsfunktioner

AKTIEÄGARE OCH AKTIEN
För information om aktieägare och Gunnebo-aktien se sidorna 92–93
samt www.gunnebogroup.com.

BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande
fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken viss tid
före stämman och som har anmält sitt deltagande till stämman inom

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo

Externrevisorer

Viktiga externa regelverk
Svensk aktiebolagslag och
årsredovisningslag
 ASDAQ OMX Stockholm ABs
N
Regelverk för emittenter
Svensk kod för bolagsstyrning
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i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med full rösträtt.
De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett ärende behandlat
på bolagsstämma skall lämna ett skriftligt förslag därom till styrelsen
inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

ÅRSSTÄMMAN 2015
Årsstämman 2015 hölls den 15 april på Chalmers kårhus i Göteborg.
Vid stämman deltog 128 aktieägare, vilka tillsammans representerade
cirka 65 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans
ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samtliga
styrelseledamöter valda av stämman var närvarande.
Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats,
www.gunnebogroup.com. Stämman fattade bland annat beslut om:
Utdelning i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens
förslag om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2014
Omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Eva Elmstedt
Omval av styrelsens ordförande Martin Svalstedt
Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Process för valberedningens tillsättande
Val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016
Inrättande av långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram,
LTIP 2015
Ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra utgivandet av ett
nytt omvandlings- och inlösenbart aktieslag, C-aktier, inom ramen
för LTIP 2015
Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
perioden fram till nästa årsstämma, besluta om riktad emission av
högst 919 939 C-aktier till en i förväg vidtalad extern part i syfte
att säkra åtaganden enligt LTIP 2015 samt utbetalning av framtida
sociala avgifter hänförliga till LTIP 2015
Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
perioden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av högst
919 939 C-aktier från innehavare av C-aktier i syfte att säkra åtaganden enligt LTIP 2015 samt utbetalning av framtida sociala avgifter
hänförliga till LTIP 2015
Beslut om vederlagsfri överlåtelse av högst 729 053 egna stamaktier
till deltagare i LTIP 2015 med rätt för var och en av deltagarna att
förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTIP 2015
Bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid
ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma,
besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om
apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 procent av
det totala antalet aktier i bolaget.

VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamöter
(antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för
utskottsarbete, revisionsarvode, procedur för att utse valberedning
samt, i förekommande fall, val av revisor.
Vid årsstämman 2015 beslöts att Gunnebos valberedning fram till
årsstämman 2016 skall bestå av en representant för vardera av de tre
största aktieägarna per den 30 september 2015 samt styrelsens ordförande. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning
inför årsstämman 2016: Dan Sten Olsson (utsedd av Stena Adactum),
Nils-Olov Jönsson (utsedd av Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint
(utsedd av If Skadeförsäkring) och Martin Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande. Ordförande i valberedningen är Dan Sten
Olsson. Enligt valberedningens bedömning är samtliga ledamöter i
valberedningen oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms Nils-Olov Jönsson och Ricard Wennerklint
vara oberoende i förhållande till bolagets röstmässigt störste ägare.
Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår inte från bolaget
till medlemmarna. Valberedningen har fram till denna årsredovisnings
framläggande haft ett möte. Kontakt med valberedningen sker g
 enom
e-post till valberedningen@gunnebo.com, alternativt per post attention
Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 96.

STYRELSE
Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har att
vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares
intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna
bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att
styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst
två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Gunnebos styrelse bestod 2015 av sju ledamöter valda av stämman.
De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter
till styrelsen. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare ingår i
styrelsen. Verkställande direktören samt koncernens ekonomi- och
finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även
som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare
vid behov.
Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av Aktiebolagslagen, Koden
och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen
vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande
arbetsordningen följer att styrelsen skall ha minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma. Av arbetsordningen framgår även
arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och verkställande direktören.

ÅRSSTÄMMAN 2016

STYRELSENS ARBETE UNDER 2015

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att
hållas på C
 halmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg tisdagen den
12 april 2016. Mer information om årsstämman finns på sidan 90 i
denna årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com.

Styrelsen har under 2015, utöver det konstituerande sammanträdet,
genomfört åtta sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt
illustrationen på sidan 38.

Gunnebo Årsredovisning 2015 
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärderingen
utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika
förslag relaterade till styrelsen.

Vid årsstämman 2015 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat
och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen
fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och
se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att
styrelsearbetet skall kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet
med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen i Gunnebo har under 2015 haft två utskott: Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses
av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse
och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska och övervaka
koncernens finansiella rapportering, externa redovisning och interna
kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella
risker.
Efter årsstämman 2015 har utskottet utgjorts av Bo Dankis (ordförande), Mikael Jönsson och Tore Bertilsson. Samtliga medlemmar av
revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolags
ledningen samt, förutom Mikael Jönsson, till bolagets större aktieägare.
Under året har utskottet haft sju möten och revisorerna har deltagit vid fyra av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett
styrelsesammanträde för redovisning av sin granskning. Ärenden som
behandlats i utskottet framgår av illustrationen nedan. M
 edlemmarnas
närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 39.

STYRELSELEDAMÖTERNAS OBEROENDE
Enligt Koden skall majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst
två av dessa ledamöter skall även vara oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav,
deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av
tabellen på sidan 39 och av presentationen av styrelseledamöterna på
sidan 42.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET UNDER 2015
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en frågeenkät som besvaras av styrelsens ledamöter. Resultatet av denna utvärdering ligger till
grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. Utvärderingen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar bland
annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Resultatet av
utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt har av

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor
som rör koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering
och övriga personalutvecklingsfrågor som hänskjutits till utskottet

DECEMBER

Redovisningsfrågor, rapport från
revisorn, bokslutskommuniké,
resultat- och finansrapport.

Redovisningsfrågor, resultat- och finansrapport, tvister, intern kontroll.
Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, resultat- och finansrapport, genomgång av koncernens tvister, budget 2016, förvärvsfrågor,
utvärdering av styrelsens arbete.

FEBRUARI

NOVEMBER

DEC

MAR

OKT

B
FE
M

UG

SEP

STYRELSEARBETET

APR

Redovisningsfrågor, rapport från revisorn,
resultat- och finansrapport, kvartalsrapport,
intern kontroll.
Rapport från styrelsens utskott, rapport
från VD, resultat- och finansrapport, kvartalsrapport.

JAN

NO
V

Strategifrågor.

OKTOBER

Revisionsutskott
Styrelse

JANUARI

Årsredovisning 2014, finanspolicy, auktorisationspolicy.
Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, resultat- och finansrapport, rapport från revisorn, rapport från
valberedningen, förslag till utdelning och övriga bolagsstämmofrågor, bokslutskommuniké, investeringsfrågor.

APRIL

Redovisningsfrågor, kvartalsrapport.
Rapport från VD, prognos 2015, förvärvsfrågor.
Konstituerande möte.
Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD,
resultat- och finansrapport, kvartalsrapport.

AJ

J UN

A
J UL

JULI

Redovisningsfrågor, resultat- och finansrapport,
kvartalsrapport.
Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD,
resultat- och finansrapport, kvartalsrapport.
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MA J
JUNI

Redovisningsfrågor, rapport från
revisorn, revisionsplan, tvister.

Förvärv av Grupo Sallén.
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av koncernledningen och koncernens personaldirektör. Ersättningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som årsstämman har antagit. Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.
Efter årsstämman 2015 har utskottet utgjorts av Martin Svalstedt
(ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille. Samtliga medlemmar
av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Under året har utskottet haft fyra möten
vid vilka bland annat frågor kring långsiktigt incitementsprogram,
bonusmodell, bonusutfall och riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare diskuterats. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är
föredragande vid styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen
och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella
ställning och utveckling.
Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående
av chefer för regioner, Operations, Entrance Control och staber. Vid
utgången av 2015 bestod koncernledningen av åtta personer. Dessa
personer presenteras på sidan 43 i denna årsredovisning. Under 2015
hade koncernledningen 12 möten. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

OPERATIV LEDNING

REVISOR
Gunnebos revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn
lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2015 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande
mandatperiod löper ut vid årsstämman 2016. Revisorerna rapporterar
till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 34.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING
Henrik Lange är sedan den 1 juni 2015 Gunnebos verkställande direktör tillika koncernchef och leder Gunnebos löpande verksamhet. Det
är verkställande direktörens ansvar att implementera och säkerställa
genomförande av de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som
styrelsen beslutar om. Den verkställande direktören ansvarar även för

Gunnebos operativa verksamhet består av regionerna EMEA, AsiaPacific och Americas med säljbolag, affärsenheten Entrance Control
samt Operations. Varje enhet har en operativ ledning som är ansvarig
för respektive enhets affärsverksamhet. De operativa ledningarna är
de organ under koncernledningen som ansvarar för att säkerställa
och följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa ledningarna
ingår medlemmar av koncernledningen samt representanter från enheternas respektive ledningsgrupper. Dessa ledningsgrupper ansvarar
för ledningen av den dagliga verksamheten i respektive enhet. Ledningsgrupperna utgörs vanligen av chefen för respektive enhet samt
de viktigaste funktionscheferna.

STABSFUNKTIONER
På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för samordning av
Operations (produktion, kvalitet, logistik och inköp), finans, IT, juridik,
human resources samt kommunikation och marknadsföring. Dessa
funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande
strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden
samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen
utifrån sina respektive kompetenser.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2015
Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda

Invald

Styrelsemöten

Ersättnings-
utskott

Martin Svalstedt

2003

9 (O)

4 (O)

Tore Bertilsson

2012

9 (L)

Göran Bille

2008

7 (L)

Charlotte Brogren

2012

9 (L)

Bo Dankis

2006

8 (L)

Eva Elmstedt

2015

7 (L)

Mikael Jönsson

2000

9 (L)

Crister Carlsson

2010

9 (L)

Irene Thorin

2012

9( L)

Revisionsutskott

7 (L)
4 (L)
7 (O)
4 (L)

7 (L)

Bolaget och
bolagsledningen

Bolagets större
aktieägare

Totalt arvode, kr

Ja

Nej

500 000

Ja

Ja

280 000

Ja

Ja

280 000

Ja

Ja

250 000

Ja

Ja

300 000

Ja

Ja

125 000

Ja

Nej

310 000

Arbetstagarrepresentanter

Antal möten:

9

38 700
38 700
4

7

Summa: 2 122 400

O=Ordförande L=Ledamot

Gunnebo Årsredovisning 2015 

39

Bolagsstyrning

Styrelsens rapport om intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk lagstiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning. Gunnebo
AB tillämpar och följer dessa krav. Styrelsens rapport är avgränsad
till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering och
Gunnebo har valt att lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad.

Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som utgör underlag för
hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer. Riskbedömningen uppdateras årligen.
Mer information om koncernens risker finns i avsnittet Risk- och
känslighetsanalys, se sidorna 44–47 samt i not 3, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA
RAPPORTERINGEN

KONTROLLAKTIVITETER

Intern kontroll består av ett antal inbördes samordnade beståndsdelar:
kontrollmiljö, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt uppföljning och förvaltning.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av
den totala interna kontrollen inom Gunnebo och är en central komponent i Gunnebos bolagsstyrning. Den syftar till att ge rimlig säkerhet
avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i
form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer
och att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på
noterade bolag.

KONTROLLMILJÖ
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende
finansiell rapportering. En viktig del av kontrollmiljön är de värderingar
och den etik som styrelsen, VD och koncernledningen kommunicerar
och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap,
beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en
skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar
styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har
utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att säkerställa
fastlagda principer för finansiell rapportering, att den interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor
upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion för VD. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till VD.
Koncernens stabsfunktion Ekonomi & Finans fungerar som koncernens
internrevisionsfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till
koncernens VD. Funktionen arbetar med att utveckla och förbättra
den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, dels proaktivt
med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den
interna kontrollen fungerar.
Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten
ska bedrivas. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen
utgörs främst av koncernens finanspolicy, finansmanual, auktorisationspolicy, kommunikationspolicy samt policy för intern kontroll.

RISKBEDÖMNING
Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvärdera
och åtgärda väsentliga risker som påverkar intern kontroll avseende
finansiell rapportering i koncernens bolag, affärsområden och processer.
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Kontrollstrukturen ska säkerställa effektivitet samt god intern kontroll
i koncernens processer och bygger på minimikrav för god intern kontroll i definierade väsentliga processer. En omarbetning av minimikraven för god intern kontroll i inköpsprocessen, försäljningsprocessen,
boksluts- och rapporteringsprocessen, lagerprocessen samt löneprocessen har påbörjats under 2015. Samtliga koncernbolag besvarar i en
självutvärdering hur de lever upp till koncernens minimikrav för intern
kontroll i utvalda processer, brister identifieras, åtgärder planeras
och genomförs av bolagen. Internrevision/granskning sker av utvalda
processer i dotterbolag med hjälp av bolagets externa revisorer. Resultatet av granskningarna inkluderar förslag på framtida åtgärder. Koncernstab Ekonomi & Finans tillhandahåller dotterbolagen information
i syfte att höja kunskapsnivå och förståelse kring effektiva processer
och god intern kontroll.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information och kommunikation om interna styrinstrument för den
finansiella rapporteringen finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på Gunnebos Intranät. Gunnebo Training Centre (GTC) är ett
verktyg som används för utbildning samt för kommunikation av exempelvis koncernens vision, mål, strategi samt Uppförandekoden. Koncernens Ekonomi- och finansdirektör och koncernredovisningschefen
rapporterar till revisionsutskottet resultatet av sitt arbete med intern
kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras
fortlöpande till styrelsen. Den externa finansiella rapporteringen sker i
enlighet med relevanta externa och interna styrinstrument.

UPPFÖLJNING
Regelbunden uppföljning för att säkerställa god intern kontroll avseende finansiell rapportering sker av styrelsen, revisionsutskottet,
VD, koncernledning, koncernstab Ekonomi & Finans samt av respektive koncernbolag och affärsområde. Uppföljningen inkluderar
såväl uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och
mål som årsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar och
internrevisioner. Internrevisioner/granskningar utförs av koncernstab
Ekonomi & Finans med hjälp av bolagets externa revisorer. Det fortgående arbetet med intern kontroll kommer det närmaste året främst
koncentreras till arbete med att korrigera brister identifierade i självutvärderingen, men även till riskbedömning, kontrollaktiviteter och
uppföljning.
För information om hur kommunikationen och uppföljningen av
koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet Information till Kapitalmarknaden på sidorna 90–91.
Gunnebo Årsredovisning 2015

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till Årsstämman i Gunnebo AB
Org nr 556438-2629
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31, som ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 36–40, och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning
och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig
grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genom-

gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess
lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 4 mars 2016
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning

Styrelse
Martin Svalstedt

Tore Bertilsson

Göran Bille

Styrelseordförande
Invald år: 2003,
ordförande sedan 2008
Född år: 1963
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
VD Stena Adactum AB
och Stena Sessan AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande
finansiella befattningar inom Stora och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Meda
AB, Ballingslöv International AB och Stena
Renewable AB samt ledamot i Envac AB, Stena
Adactum AB och Stena Sessan AB
Aktieinnehav: 180 000 (varav
60 000 i kapitalförsäkring)

Styrelseledamot
Invald år: 2012
Född år: 1951
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och industriell
rådgivare
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Vice VD och Finans
direktör AB SKF, bankdirektör SEB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i
Perstorp, PRI Pensionsgaranti och Ludvig
Svensson, samt ledamot i IKEA Group, S
 emcon,
Stampen, JCE Group och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
Aktieinnehav: 8 000

Styrelseledamot
Invald år: 2008
Född år: 1955
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Industriell rådgivare
Utbildning:
Civilekonom
Professionell bakgrund: VD och koncernchef
AB Lindex, Gina Tricot, ledande befattningar
inom H&M, bland annat VD för H&M Rowells,
landschef för H&M i Sverige och divisionschef
för H&M dam
Övriga styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 10 000 (via kapitalförsäkring)

Charlotte Brogren

Bo Dankis

Eva Elmstedt

Styrelseledamot
Invald år: 2012
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Generaldirektör Vinnova
Utbildning: Teknisk
doktor
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom ABB
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i
Industrifonden och HMS Industrial Networks
AB samt ledamot i QFree AS
Aktieinnehav: 3 000

Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Professionell styrelseledamot och industriell
rådgivare
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: VD Assa Abloy AB och
Perstorp Group samt ledande befattningar
inom Forsheda AB och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i IV
Produkt, Cleanergy, Gadelius Group Tokyo och
Sweden-Japan Foundation.
Aktieinnehav: 8 666 (varav 2 000 i kapital
försäkring)

Styrelseledamot
Invald år: 2015
Född år: 1960
Medborgarskap:
Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
Styrelsearbete och
investeringar
Utbildning: Kandidatexamen i National
ekonomi och Datavetenskap
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson,
Operatören 3 samt Semcon AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Addtech
AB, Proact AB, Syntavia AB och Axiell AB
Aktieinnehav: 4 000

Mikael Jönsson

Crister
Carlsson

Irene Thorin

Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig
sysselsättning:
VD Vätterledens Invest AB
Utbildning: Högskole
studier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Lids Industri AB och ledamot i
AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotter
bolag, Kopparbergs bryggeri AB, Wipcore AB
samt i Nordic E-commerce Knowledge
Aktieinnehav: 153 333
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Arbetstagar
representant
för Unionen
Invald år: 2010
Född år: 1965
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning:
Elteknisk utbildning
Aktieinnehav: —

Arbetstagar
representant
för Unionen
Invald år: 2011
Född år: 1959
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning:
Gymnasieekonom
Aktieinnehav: —
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Koncernledning
Henrik Lange

Susanne Larsson

VD och Koncernchef
Anställd år: 2015
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
i företagsekonomi och
internationell ekonomi,
Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Professionell bakgrund:
Executive Vice President och Chief Financial
Officer, SKF, President, SKF Industrial Market,
Strategic Industries samt flera andra befatt
ningar inom SKF; CEO, Johnson Pump AB
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 36 765
Tecknings- och aktieoptioner: 100 000

Ekonomi- och
finansdirektör
Anställd år: 2015
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Kandidat
examen i företagsekono
mi, Karlstad universitet
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom ekonomi, finans
och IT inom AB SKF, senast UNITE Programme
Director, AB SKF, Divisional Controller
Industrial Division och Director Group
Controlling & Accounting
Styrelseuppdrag: Stiftelsen Ekonomisk
Forskning i Västsverige och Stiftelsen
Göteborgs Handelshögskolefond
Aktieinnehav: 8 600
Tecknings- och aktieoptioner: —

Robert Hermans

Sacha de La Noë

SVP Entrance Control
Anställd år: 1996
Född år: 1968
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
Uppsala universitet och
MBA HHS
Professionell bakgrund:
Landschef Gunnebo
Sydafrika, Chef Gunnebo Lifting, VD Cargo
Control Systems (Sydafrika) samt andra ledan
de befattningar inom marknadsföring och för
säljning i G
 unnebo Industrier-koncernen
Styrelseuppdrag: Tsarmedia AB och Satpack
Travel, Sydafrika
Aktieinnehav: 8 000
Tecknings- och aktieoptioner: —

SVP Region Asia-Pacific
Anställd år: 2005,
i ledningsgruppen sedan
1 januari 2015
Född år: 1970
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning: Civil
ekonom, Warwick
Business School, UK
Professionell bakgrund: Regionchef för
Gunnebo i Sydostasien, Chef Gunnebo G
 lobal
ATM, ledande finansbefattningar inom
Gunnebo, Wilson Logistics Group, Oriflame,
Alfort & Cronholm Group
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 8 600
Tecknings- och aktieoptioner: —

Daniel Schroeder

Lars Thorén

SVP Region Americas*
Anställd år: 2016
Född år: 1964
Medborgarskap:
Amerikanskt
Utbildning: Kandidat
examen i Ekonomi, Xavier
University, Cincinnati, US
Professionell bakgrund:
Vice President Sales Nordamerika på Tyco
Integrated Security, Vice President Core
Commercial Sales Nordamerika på ADT
Security Services
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 10 800
Tecknings- och aktieoptioner: —

SVP Operations
Anställd år: 2012
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör
Chalmers och Executive
MBA, Handelshögskolan i
Göteborg
Professionell bakgrund:
Chef Europeiska och Asiatiska industriella verk
samheter Volvo Buss, General Manager pro
duktområde Rör Sandvik AB, Affärsområdes
chef Europeiska tillsatsdivisionen ESAB samt
andra ledande industriella befattningar inom
Segerström & Svensson AB samt AB SKF
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 10 000
Tecknings- och aktieoptioner: 50 000

* Tillträdde 1 januari 2016.
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Morten
Andreasen
SVP Region EMEA
(Europe, Middle East
& Africa)
Anställd år: 2012
Född år: 1958
Medborgarskap:
Danskt
Utbildning: Civil
ekonom, CBS och PED, IMD Lausanne
Professionell bakgrund: Chef för Munters
division Moisture Control Services (MCS),
SVP Lufthansa Service Gesellschaft och VD
Top Flight Catering
Styrelseuppdrag: Acoplastic A/S
Aktieinnehav: 15 642
Tecknings- och aktieoptioner: 40 000

Magnus
Lundbäck
SVP Human Resources
& Sustainability
Anställd år: 2013
Född år: 1969
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning: Teknologie
licentiat och Ekonomie
doktor i Strategi och organisation, Luleå tek
niska universitet
Professionell bakgrund:
Executive Vice P
 resident Human Resources
and Sustainability hos Getinge Group, Vice
President of Human Resources hos Volvo Car
Corporation
Styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 7 900
Tecknings- och aktieoptioner: 50 000

Tomas
Wängberg
SVP Business
Development
Anställd år: 2009
Född år: 1958
Medborgarskap:
Svenskt
Utbildning: Sjöingenjör,
Chalmers 1981
Professionell bakgrund:
VD och Koncernchef ABS Group,
AB P
 harmadule, ABB Carbon AB samt ledande
positioner inom marknadsföring, försäljning
och produktion inom ABB-koncernen
Styrelseuppdrag: HTC Group AB
Aktieinnehav: 11 843
Tecknings- och aktieoptioner: 40 000
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Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys
Riskexponering och osäkerhet om framtida utveckling är en naturlig del av all affärsverksamhet. Riskmedvetenhet och
god riskhantering utgör förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande och säkerställande av en god lönsamhet.
Gunnebo söker därför att löpande utvärdera de risker verksamheten är exponerad mot och att följa utvecklingen av
de faktorer som påverkar de huvudsakliga risker som identifierats.

Gunnebo är en internationell koncern med stor geografisk spridning.
Koncernen har idag verksamhet i 32 länder och tillverkande enheter i
elva länder. Detta innebär att koncernen har en exponering mot olika
former av strategiska, operativa samt finansiella risker. Strategiska och
operativa risker omfattar bland annat marknadsrisker, omvärldsrisker,
råvarurisker, produktionsrisker och legala risker. De finansiella riskerna
är främst kopplade till förändringar i räntenivåer och valutakurser
samt finansierings- och motpartsrisker.
Riskhanteringen inom koncernen utgör en betydelsefull del av
styrningen och kontrollen av koncernens verksamhet och syftar till att
identifiera, utvärdera och hantera förekommande risker och att där
igenom reducera de potentiella effekterna av dessa risker.
Ledningsgrupperna i koncernens regioner och säljbolag ansvarar för
att utveckla strategier och identifiera, utvärdera och hantera risker
på sin marknad eller inom sitt ansvarsområde. Dessa ledningsgrupper har stöd av resurser inom centrala koncernfunktioner samt av
koncernövergripande principer, riktlinjer och instruktioner. Koncernens
riskhantering följs upp av koncernledningen, bland annat genom månadsrapportering och uppföljning där ledningsgrupperna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter. Ytterligare kontroll uppnås genom
att representanter från koncernledningen ingår i interna bolagsstyrelser. Verkställande direktören rapporterar löpande till styrelsen bland
annat om utvecklingen av koncernens väsentliga risker och det är
Gunnebos styrelse som har det övergripande ansvaret för koncernens
riskhantering samt beslutar om koncernens strategiska inriktning.

STRATEGISKA OCH OPERATIVA RISKER
Marknadsrisker
Gunnebokoncernens verksamhet och resultat är exponerat mot marknadsrisker i form av konjunkturens påverkan på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster samt förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. Koncernens relativt stora bredd i
produktutbud och kundstruktur samt det förhållandet att koncernen
har en global marknadstäckning med försäljning och tillverkning i ett
stort antal länder ger dock en god riskspridning ägnad att begränsa
effekten av en förändring i efterfrågan som är avgränsad till en viss
kund, bransch, en viss region eller ett visst land.
Verksamhetens geografiska spridning innebär exponering mot
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omvärldsrisker såsom landspecifika risker i form av politiska beslut och
förändringar i regelverk.

Råvarurisker
Gunnebokoncernen är exponerad för risker relaterade till tillgång och
prisvariationer på insatsvaror i form av råmaterial och komponenter.
Konkurrensen på marknaden kan begränsa möjligheten att kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar även om koncernen
eftersträvar att ingå försäljningsavtal som medger att prisökningar
förs vidare till kund.
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen.
Inköp av stål sker på olika marknader och avser en mängd olika sorter
och kvaliteter med en differentierad prisutveckling som följd. Med
syfte att kortsiktigt begränsa effekten av prisfluktuationer upphandlas en stor del av behovet med indexbaserade kontrakt.
Risker relaterade till koncernens inköp av viktigare insatsvaror hanteras av att aktiviteterna delvis samordnas och styrs av en central
inköpsfunktion, som bland annat utser övergripande ansvariga personer för vissa kategorier av råvaror eller komponenter.

Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker vid tolv produktionsanläggningar och består av en kedja av processer där avbrott eller störningar
kan få konsekvenser för Gunnebos förmåga att uppfylla sina åtaganden mot kund. Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens
egendom och driftsavbrott bland annat genom ett program för
identifiering och värdering av sådana risker. Programmet tillämpas vid
samtliga produktionsanläggningar och syftar till att förebygga förekommande risker eller, om en händelse ligger utom Gunnebos kontroll,
mildra dess effekter.
Flertalet av de komponenter som ingår i koncernens produkter köps
in från underleverantörer. I syfte att minimera konsekvenserna av
att någon av dessa underleverantörer av någon anledning inte skulle
kunna leverera komponenten, eller inte leverera i tid, arbetar Gunnebo
aktivt med att säkerställa alternativa leverantörer för kritiska komponenter. På så sätt finns det i stor utsträckning mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Vidare arbetar koncernens
inköpsfunktion med att utvärdera och analysera koncernens viktigare
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leverantörer från bland annat ett riskperspektiv.
Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktionsprocessen genom
materialåtgång och energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten
samt uppkomst av buller och avfall. För att begränsa miljöpåverkan
från produktionen har koncernen som mål att samtliga tillverkande
enheter skall vara certifierade enligt ISO 14001. Riskanalyser görs i
samband med sådan certifiering samt genom kemikalieanalyser vid
bland annat REACH-arbete (Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals). Dessa riskanalyser ger god information om
de olika risker som finns vid produktionsanläggningarna och relevanta
åtgärdsprogram kan därmed implementeras.

koncernens affärsenheter tillgång till avtalsmallar för de mer vanligt
förekommande avtalstyperna. Utöver ovanstående finns rutiner kring
godkännanden av avtal.
Som en följd av den normala affärsverksamheten är Gunnebo part
i olika juridiska tvister. Dessa tvister inkluderar till exempel kommersiella tvister och tvister rörande skatte- eller arbetslagstiftning. Sådana
utestående och potentiella tvister inrapporteras regelbundet till koncernens legala avdelning. Tvister kan pågå under lång tid och kan medföra stora kostnader. Det kan också vara svårt att förutse utgången av
många tvister. Ett negativt utfall i en viss tvist kan medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Förvärv av nya verksamheter

Försäkringsbara risker

Gunnebokoncernen har ett tillväxtmål. Tillväxten skall vara organisk
och kompletteras med förvärv. Förvärv kan medföra svårigheter att
i olika avseenden integrera den förvärvade verksamheten vilket kan
leda till betydligt högre kostnader för förvärvet än beräknat och/eller
att synergieffekterna tar längre tid att realisera än planerat.
Förvärv som inte utvecklas såsom avsett kan även leda till höga
nedskrivningskostnader för goodwill och andra immateriella tillgångar,
vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.
Förvärvsprocessen genomförs i enlighet med fastlagda instruktioner och riktlinjer. Koncernens funktion för förvärv har det övergripande ansvaret för att utvärdera och genomföra förvärv samt för att tillse
att upprättade integrationsplaner genomförs.

Gunnebo har etablerat ett koncernövergripande försäkringsprogram
varigenom koncernens försäkringsbara tillgångar och intressen skyddas. Programmet omfattar bland annat egendoms- och avbrottsförsäkring, allmänt ansvar och produktansvar, transportförsäkring,
förmögenhetsbrott samt skadeståndskrav mot styrelsen och ledande
befattningshavare. Kopplat till försäkringsprogrammet är ett program
för identifiering och värdering av risker relaterade till fysiska skador på
koncernens produktionsanläggningar och därmed sammanhängande
finansiella konsekvenser. Resultatet av dessa genomgångar summeras
i ett poängsystem för riskexponeringen vid varje anläggning, vilket ger
ledningen en möjlighet att kontrollera riskerna samt att bedöma behovet av riskbegränsande åtgärder och vidare att prioritera bland dessa.

Legala risker

Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att långsiktigt minimera
koncernens finansieringskostnad och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker såsom förändringar i räntenivåer,
valutakurser samt refinansierings- och motpartsrisker.

Den juridiska avdelningen inom koncernen har ansvaret för att bevaka
och styra den legala riskhanteringen inom Gunnebo. En koncernövergripande legal policy har införts som bland annat anger att vissa ärenden av legal karaktär måste eskaleras till den legala avdelningen. Detta
gäller bland annat börsrelaterade frågor, konkurrensrättsliga frågor
samt frågor rörande koncernens immaterialrättsliga tillgångar.
I syfte att eliminera oönskade risker i koncernens kund- och leverantörsavtal och för att säkerställa kvalitet i dessa har instruktioner
och riktlinjer beträffande viktigare avtalsvillkor utfärdats, till exempel villkor rörande ansvar och ansvarsbegränsningar. Dessutom har
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Organisation och verksamhet
Gunnebos finansverksamhet bedrivs genom dotterbolaget Gunnebo
Treasury AB som fungerar som koncernens internbank och svarar för
koncernens valuta- och ränteriskhantering samt att stödja dotterbolagen med valutatransaktioner. Gunnebo Treasury AB ansvarar också
för koncernens likviditetshantering och externa upplåning samt bistår
dotterbolagen med lån och placeringar. Genom centraliseringen tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella
området.
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen
fastställd finanspolicy, som reglerar hur de finansiella riskerna skall
hanteras och inom vilka ramar internbanken och dotterbolagen får
agera. De finansiella riskerna som omfattas av och regleras i finanspolicyn är följande:
Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen av utestående
lån försvåras eller fördyras. För att begränsa finansieringsrisken
skall enligt koncernens finanspolicy den sammanlagda utestående
lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kreditlöften om
minst tolv månader.
Ränterisk Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och
kassaflödespåverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan.
Resultatkänsligheten kan dock begränsas genom vald ränteförfallo
struktur och genom att ingå fastränteavtal i form av räntesäkringar.
Enligt finanspolicyn får räntesäkringarna maximalt innebära 60%
hedgegrad och 36 månaders löptid.
Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång
till likvida medel eller outnyttjade krediter för att fullgöra sina
betalningsförpliktelser. Enligt koncernens finanspolicy skall tillgäng-

liga likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till minst
350 Mkr. Överskottslikviditeten i koncernen skall placeras hos intern
banken eller i lokala koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom cash pools en centraliserad likviditetshantering inom de större
europeiska verksamhetsländerna samt USA.
Valutarisk Koncernen har verksamhet i ett stort antal länder och
är därmed exponerad mot valutarisker. Detta kan motverkas genom
valutasäkring av transaktioner i utländsk valuta inom ramen för
finanspolicyn.
Motpartsrisk Med motpartsrisk eller kreditrisk avses risken för
förlust om motparten inte fullföljer sina åtaganden.
Finansiell kreditrisk Exponeringen för kreditrisk uppstår dels vid placering av överskottslikviditet och dels genom de fordringar på banker
som uppstår via derivatinstrument. Gunnebos finanspolicy innehåller
en särskild förteckning över tillåtna motparter samt maximal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Gunnebo har även ingått
ramavtal om nettning (ISDA) med alla sina motparter för transaktioner
i derivatinstrument. Den finansiella kreditrisken reduceras även av att
kassalikviditet i första hand skall användas för att reducera utestående
skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.
Kundkreditrisk Gunnebo har upprättat en manual för hur kundkrediter
skall hanteras inom koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för
kontroll och styrning av kreditrisk mot kund. De regler som gäller för den
lokala kreditgivningen skall finnas dokumenterade i en lokal kreditpolicy
som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och kravrutiner. Leasingavtal
och kundfinansieringsupplägg skall godkännas av G
 unnebo Treasury AB.
För ytterligare information se not 18, Kundfordringar.
För mer detaljerad information om den finansiella riskhanteringen
och redovisningen av finansiella instrument hänvisas till not 3,
Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Känslighetsanalys
Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer enligt nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens struktur vid årets
slut och med utgångspunkt från att alla andra faktorer förblir oförändrade.
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Förändring

Effekt

Försäljningspriser

En förändring av försäljningspriset med 1 procent ...

... påverkar intäkterna och rörelseresultatet
med cirka 60 Mkr.

Lönekostnader

En förändring av lönekostnaderna
inklusive sociala avgifter med 1 procent...

... påverkar rörelseresultatet med cirka 20 Mkr.

Stålpriser

En generell förändring av stålpriset med 10 procent ...

... ger en resultatpåverkan om cirka 21 Mkr för de
därpå följande tolv månaderna.

Valutor

En förändring av värdet på SEK om 10 procent...

... påverkar rörelseresultatet med sammanlagt cirka
31 Mkr. Därav hänförs 24 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen, terminssäkringar obeaktat. Resterande 7 Mkr är hänförliga till
omräkningsexponeringen.

Räntekostnader

Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider som vid årets utgång skulle en samtidig
förändring på 1 procentenhet i Gunnebos samtliga
lånevalutor...

... påverka resultatet med cirka 8 Mkr, efter räntesäkring, för de därpå följande 12 månaderna.
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Riskhantering inom Gunnebokoncernen
Riskkategori

Risker för Gunnebo

Riskhantering

Kommentar 2015

Marknadsrisk

Förändringar i konjunktur och efterfrågan,
kunders investeringsplaner och produktionsnivåer.

Månadsrapportering, god riskspridning i fråga om
produkter, kunder och marknadstäckning.

En stabilisering har skett på den europeiska
marknaden. Koncernen har fortsatt att utveckla
verksamheten till marknader med tillväxt.

Råvarurisk

Ökade kostnader för insatsvaror och komponenter, brist på insatsvaror och komponenter,
prisökningar kan inte överföras till kunder.

Stål köps in genom indexbaserade kontrakt, inköpsaktiviteter samordnas av central inköpsfunktion,
kategoriansvariga personer ansvarar för viktigare
inköpsområden.

Råvarupriset på stål har under 2015 varit sjunkande. Ytterligare information om koncernens
materialinköp ges på sidan 28–29.

Produktionsrisk

Störningar och kapacitetsbrist i egna anläggningar eller hos underleverantörer, miljö
påverkan.

Program för identifiering och värdering av risker
i egna anläggningar och hos underleverantörer,
miljöcertifieringar och riskanalyser med avseende
på miljö.

Inga materiella störningar eller incidenter rapporterades för 2015.

Förvärv av nya verksamheter

Integrationen försenas, ökade kostnader, att
synergieffekter inte uppnås eller försenas.

Koncernövergripande funktion för förvärv, instruktioner och riktlinjer för förvärvsprocessen (utvärdering, genomförande, integration).

Koncernens förvärv under 2015 redovisas i
förvaltningsberättelsen samt i not 31, Förvärv
av verksamhet.

Legala risker

Ekonomiska risker i kund- och leverantörs
kontrakt till följd av obalanserade avtal,
tvister.

Koncernövergripande policys och riktlinjer, system
med standardavtal, inrapportering av tvister till
legala avdelningen.

Vid utgången av 2015 bedöms det inte föreligga
några tvister som kan medföra en väsentlig
negativ inverkan på koncernens resultat och
finansiella ställning.

Försäkringsbara risker

Fysiska skador på koncernens försäkringsbara
tillgångar och intressen.

Omfattande koncernövergripande försäkringsprogram, program för identifiering och värdering av
risker för fysiska skador på produktionsanläggningar.

Koncernens försäkringsskydd bedöms vara tillräckligt för den bedrivna verksamheten.

Finansiell motpartsrisk

Gunnebo är genom lån, leasingavtal, sälj
avtal, banksaldon och derivat exponerat mot
externa motparters betalningsförmåga.

Koncernens exponering är reglerad i Finanspolicyn,
risk och exponering är löpande kontrollerad och
minimerad.

Inga motpartsförluster uppstod under 2015.

Likviditet

Gunnebo har en viss säsongscykel, som
påverkar kassaflödet.

Finanspolicyn stipulerar att en finansiell beredskap
på 350 Mkr alltid skall bibehållas via en kombination
av kontanta medel och kreditavtal.

En förlängning av finansieringsavtalen skedde i
februari 2014, nytt förfall februari 2019.
Den finansiella beredskapen bibehölls under
hela året.

Räntenivåer

Koncernen är nettolåntagare, vilket leder till
exponering mot förändringar av räntenivåer.

Enligt koncernens finanspolicy får maximalt 60
procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars genomsnittliga löptid inte får överstiga
36 månader.

Nettoräntekostnaden har hållits nere genom
fortsatt låga marknadsräntenivåer och
marknadsmässiga villkor i den nya finansieringen. För att säkerställa den låga räntenivån en tid
frammåt har hedgegraden bibehållts.

Valutakurser

En ansenlig del av intäkter/kostnader och
tillgångar/skulder är i utländsk valuta, vilket
genererar valutakurseffekter.

Aktiv bevakning och möjlighet att hedga exponering, både härrörande från transaktioner och eget
kapital.

Den geografiska spridningen av verksamheten
bidrar till att balansera valutaexponeringen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gunnebo AB (publ), organisationsnummer 556438-2629,
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2015.

Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med en omsättning på
cirka 6 000 Mkr och cirka 5 500 anställda. Koncernen är en global leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom säkerhetsskåp
och valv, kontanthantering, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till
banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga och
kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING
Koncernens orderingång uppgick till 6 191 Mkr (5 433). Organiskt
ökade orderingången med 5 procent jämfört med år 2014.
Nettoomsättningen ökade till 6 052 Mkr (5 557). Organiskt var den
oförändrad jämfört med år 2014.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 320 Mkr (352) och rörelsemarginalen till
5,3 procent (6,3). Valutaeffekter påverkade resultatet positivt med
33 Mkr.
Kostnader för omstruktureringar samt andra kostnader av engångskaraktär belastade resultatet med –77 Mkr (–14). Merparten av
dessa kostnader var hänförliga till personalminskningar i Europa, flytt
av produktionsanläggningen i tyska Trier samt ledningsförändringar.
År 2014 ingick intäkter av engångskaraktär med 73 Mkr avseende
realisationsvinst från avyttring av verksamhet. Justerat för poster av
engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 397 Mkr (366), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 6,6 procent (6,6).
Finansnettot uppgick till –43 Mkr (–35) där förändringen främst
beror på negativa valutaeffekter hänförliga till finansiella fordringar
och skulder. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till
277 Mkr (317).
Skattekostnaden uppgick till –109 Mkr (–89) varav –88 Mkr (–106)
avser aktuell skatt och –21 Mkr (17) avser uppskjuten skatt. Skattesatsen uppgick till 39 procent (28).
Nettoresultatet för perioden uppgick till 168 Mkr (227) och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till
2,18 kronor per aktie (2,98 kronor per aktie).
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FÖRVÄRV I SPANIEN
Den 30 juli 2015 förvärvades 100 procent av aktierna i spanska Grupo
Sallén Tech S.L. som är en ledande producent och leverantör av lösningar inom kontanthantering. Verksamheten omsätter årligen cirka
14 miljoner euro. Köpeskillingen beräknas uppgå till 200 Mkr, varav
cirka 48 Mkr är beräknade tilläggsköpeskillingar. Enligt den preliminära
förvärvsanalysen är det koncernmässiga övervärde som uppstod vid
förvärvet huvudsakligen hänförligt till förvärvad teknologi och kundrelationer.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Under perioden genomförda investeringar i immateriella tillgångar
och materiella anläggningstillgångar uppgick till 135 Mkr (78). Avskrivningarna uppgick till 108 Mkr (88).

PRODUKTUTVECKLING
Koncernens utgifter för att utveckla befintliga produktprogram samt
för att ta fram helt nya produkter inom befintliga eller nya marknadssegment uppgick till 82 Mkr (69). Av dessa har under året 22 Mkr (12)
aktiverats i balansräkningen. Avskrivningar uppgick till 25 Mkr (17).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr (246)
och efter förändring av sysselsatt kapital uppgick det till 186 Mkr
(271). Utbetalningar avseende omstruktureringsåtgärder belastade
kassaflödet med 55 Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –291 Mkr (–15). Minskningen var främst hänförlig till
förvärv av verksamhet samt till förvärv av anläggningstillgångar. Det
fria kassaflödet, det vill säga det operativa kassaflödet efter avdrag
för kassaflödespåverkande finansnetto och betald skatt, minskade till
56 Mkr (223). Minskningen var främst hänförlig till högre rörelsekapitalbindning samt högre nettoinvesteringar.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 496 Mkr
(447). Det egna kapitalet uppgick till 1 747 Mkr (1 694) och soliditeten
till 34 procent (35).
Ökningen av eget kapital förklaras främst av periodens nettoresultat. Det har även påverkats positivt av aktuariella vinster med 42 Mkr.
Samtidigt har det belastats av till aktieägarna lämnad utdelning med
76 Mkr samt med negativa omräkningsdifferenser vid omräkning till
svenska kronor redovisade i övrigt totalresultat med 82 Mkr.
Nettolåneskulden ökade under året med 173 Mkr till 1 212 Mkr
(1 039) främst på grund av förvärv avseende Grupo Sallén Tech S.L.
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NETTOOMSÄTTNING

Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till
eget kapital, uppgick till 0,7 (0,6). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 849 Mkr (613).
Koncernens långsiktiga avtalade kreditram uppgick per den 31
december 2015 till 1 568 Mkr (1 510) och möjliggör att finansiering
tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med februari 2019.

Mkr
6 000

4 000

2 000

MEDARBETARE

13

Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 5 482 personer
(5 670). Antalet medarbetare i utlandet vid periodens utgång uppgick
till 5 318 personer (5 498).

Mkr
400

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 godkänner att nu gällande
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för Gunnebos
koncernledning skall gälla även för 2016. Principerna avser verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen och gäller
för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av
årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs
därefter.
Gunnebo erbjuder ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till
koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet skall
således vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning
till ledande befattningshavare inom Gunnebo. Koncernledningens
totala ersättning består av fast lön, rörlig ersättning inkluderande
långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.
Den fasta lönen beaktar den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt omprövas
varje år. Den fasta lönen utgör basen för beräkning av rörlig lön. Den

300

Frankrike

15

RÖRELSERESULTAT

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Försäljning per marknad

14

200
100

13

14

15

Inkl. poster av engångskaraktär
Exkl. poster av engångskaraktär

2015

2014

Mkr

%

Mkr

%
19

1 052

17

1 030

USA

572

9

486

9

Indien

426

7

429

8
6

Storbritannien

391

6

328

Spanien

254

4

238

4

Tyskland

237

4

232

4

Indonesien

222

4

163

3

Sverige

199

3

203

4

Mexiko

197

3

70

1

Kanada

189

3

189

3

Belgien

188

3

169

3

Italien

172

3

159

3

Kina

172

3

162

3

Danmark

167

3

170

3

Övriga

1 614

28

1 529

27

Totalt

6 052

100

5 557

100
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rörliga ersättningen är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och är maximerad till högst 50 procent
av den fasta lönen.
Styrelsen utvärderar årligen om ett aktie- eller aktiekursanknutet
incitamentsprogram skall föreslås årsstämman.
Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta
i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den
fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför
Sverige erbjuds pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land
där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar.
Pensionsålder är 65 år.
För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader. Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader, avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta
utanför Sverige erbjuds uppsägningstider som är konkurrenskraftiga
i det land där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de
uppsägningstider som får förekomma i Sverige. Styrelsen har rätt att
frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det. Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit
till betalning vid årsstämman 2016, faller inom ramen för dessa riktlinjer.
I samband med att bolaget under 2015 ingick anställningsavtal med
en ny verkställande direktör utnyttjade styrelsen den av årsstämman
beslutade rätten för styrelsen att under vissa förutsättningar avvika
från riktlinjerna. Det har således överenskommits att verkställande
direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner
vid uppsägning från bolagets sida, att även rörlig lön skall vara pensionsgrundande samt att verkställande direktören har rätt att erhålla
pension från 63,5 års ålder. Styrelsen har bedömt nämnda avvikelser
som nödvändiga för genomförandet av rekryteringen. Utöver ovanstående har inga avvikelser gjorts från de riktlinjer som antogs av
årsstämman 2015.  

AKTIESLAG
Vid årets utgång uppgick Gunnebo ABs aktiekapital till 381 Mkr fördelat på 76 185 001 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor vardera. Alla
aktier har en röst och är av samma slag. Varje aktie berättigar till lika
andel i bolagets tillgångar och resultat. Några begränsningar i aktiers
överlåtbarhet finns inte.

AKTIEDATA
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kronor (2,98).
Antalet aktieägare uppgick till 11 015 (12 000).

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kronor per aktie (1,00) för verksamhetsåret 2015.

MODERBOLAGET
Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernföretag
samt tillhandahålla koncernövergripande funktioner och tjänster inom
koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/
finans, IT, kvalitet, logistik, miljö och kommunikation.
Nettoomsättningen för perioden januari–december uppgick till
265 Mkr (260), varav 0 Mkr (0) avsåg externa kunder. Nettoresultatet
för perioden uppgick till 111 Mkr (121). Koncernbidrag påverkade nettoresultatet positivt med 75 Mkr (47).
Investeringar och avyttringar av aktier och andelar i dotterbolag
uppgick till 0 Mkr (0) respektive 10 Mkr (0). Investeringar i immateriella
tillgångar och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (2).
Likvida medel vid årets utgång uppgick till 0 Mkr (0).

NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL PER REGION, MKR
Nettoomsättning
2015

Rörelseresultat
2014

2015

Rörelsemarginal, %
2014

2015

2014

Region Europe, Middle East & Africa

3 860

3 644

84

108

2,2

3,0

Region Asia-Pacific

1 085

1 029

108

131

10,0

12,7

Region Americas

1 107

884

128

113

11,6

12,8

Totalt

6 052

5 557

320

352

5,3

6,3

Rörelseresultat exklusive poster av Rörelsemarginal, %, exklusive poster
engångskaraktär
av engångskaraktär
2015
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2014

2015

2014

Region Europe, Middle East & Africa

151

109

3,9

3,0

Region Asia-Pacific

115

140

10,6

13,6

Region Americas

131

117

11,8

13,2

Totalt

397

366

6,6

6,6
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MILJÖPÅVERKAN

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Gunnebo strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte
skadar miljön. Gällande miljölagstiftning följs i verksamheter och processer runt om i världen. Koncernen bedriver ingen verksamhet som är
anmälningspliktig eller kräver tillstånd enligt svensk miljölagstiftning.

ggr

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

0,4

Gunnebo är med sin internationella verksamhet exponerat för såväl
verksamhetsrelaterade risker som finansiella risker. Verksamhetsrelaterade risker innefattar främst marknadsrisker, råvarurisker, produktionsrisker och legala risker. De finansiella riskerna är kopplade
till förändringar i räntenivåer, valutakurser samt refinansierings- och
motpartsrisker och utgörs främst av finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och valutarisk. Dessa risker omfattas av och regleras i koncernens finanspolicy.
Utöver ovanstående risker övervakar koncernen löpande risker
relaterade till miljö, teknisk utveckling, ny lagstiftning, kompetensförsörjning och skatter. För mer information om de risker som Gunnebo är
exponerat för se not 3, 4 och not 36.

0,2

1,0
0,8
0,6

13

Bolagsstyrningsrapporten, som återfinns på sidorna 36–40, utgör en
från årsredovisningen skild handling enligt Årsredovisningslagen, 7
kapitlet, §8.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN
Säkerhetsmarknaden är en marknad som växer och Gunnebo har för
avsikt att stärka sina kunderbjudanden och aktivt arbeta med ständiga förbättringar för att på så sätt uppnå lönsam tillväxt.

15

INVESTERINGAR
OCH AVSKRIVNINGAR
Mkr
120
90
60
30

13

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

14

14

15

Investeringar
Avskrivningar

ANTAL ANSTÄLLDA
VID ÅRETS SLUT
Antal
6 000
4 500
3 000
1 500

13

14

15

Totalt

BALANSOMSLUTNING
OCH EGET KAPITAL
Mkr
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

11
13

14

15

Balansomslutning
Varav eget kapital
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Definitioner
BRUTTOMARGINAL:
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

DIREKTAVKASTNING:
Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december.

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella
anläggningstillgångar.

EGET KAPITAL PER AKTIE:
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med antalet
aktier vid periodens utgång.

FRITT KASSAFLÖDE:
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten,
exkl. förvärv och avyttringar.

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE:
Fritt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET:

Innehåll
Koncernens resultaträkningar
Koncernens totalresultat
Koncernens rapporter över
finansiell ställning
Förändringar i koncernens egna kapital
Koncernens kassaflödesanalyser
Moderbolagets resultaträkningar
Moderbolagets totalresultat
Moderbolagets rapporter över
finansiell ställning
Förändringar i moderbolagets
egna kapital
Moderbolagets kassaflödesanalyser
Noter		
Förslag till vinstdisposition
Revisionsberättelse

53
53
54
56
57
58
58
59
61
62
63
88
89

Nettoomsättning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

NETTOLÅNESKULD:
Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag för likvida medel samt
räntebärande fordringar.

ORGANISK TILLVÄXT:
Tillväxt i nettoomsättning, alternativt orderingång, justerat för förvärv,
avyttringar och valutakurseffekter.

P/E-TAL:
Noteringskurs per den 31 december dividerad med resultat per aktie efter utspädning.

RESULTAT PER AKTIE:
Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat
med genomsnittligt antal aktier.

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat
med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL:
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL:
Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD:
Resultat efter finansiella poster med tillägg för r äntekostnader dividerat
med räntekostnaderna.

RÖRELSEMARGINAL:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

SKULDSÄTTNINGSGRAD:
Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.

SOLIDITET:
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

SYSSELSATT KAPITAL:
Totala tillgångar minskade med räntefria
avsättningar och skulder.

VINSTMARGINAL:
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
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Koncernens resultaträkningar
Mkr

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Not

2015

2014

5

6 051,6
–4 278,0
1 773,6

5 556,5
–3 911,0
1 645,5

–776,1
–675,3
0,7
14,3
–16,7
320,5

–738,2
–646,1
0,4
95,7
–5,5
351,8

12,2
7,0
–40,5
–22,0
–43,3

11,6
2,1
–37,0
–11,9
–35,2

277,2

316,6

–109,0
168,2

–89,3
227,3

165,7
2,5
168,2

226,2
1,1
227,3

34
16
6
7
5, 8, 9, 10, 22, 28, 33

11
11

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

12

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före utspädning, kr

13

2,18

2,98

Resultat per aktie efter utspädning, kr

13

2,18

2,98

Not

2015

2014

168,2

227,3

53,9
–12,0
41,9

–35,5
5,5
–30,0

–82,1
–3,2
0,9
–84,4

93,2
5,1
–7,1
91,2

Summa övrigt totalresultat

–42,5

61,2

Årets totalresultat

125,7

288,5

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

128,6
–2,9
125,7

286,8
1,7
288,5

Koncernens totalresultat
Mkr

Årets resultat redovisat i resultaträkningen
Årets övriga totalresultat
Poster som inte kommer att återföras till resultatet
Aktuariella vinster och förluster
Skatt avseende aktuariella vinster och förluster
Summa poster som inte kommer att återföras till resultatet
Poster som kan komma att återföras till resultatet
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet*
Säkring av nettoinvesteringar
Kassaflödessäkringar
Summa poster som kan komma att återföras till resultatet

21
21
21

* Varav –5,4 Mkr (0,6) avser innehav utan bestämmande inflytande.
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Finansiell information

Koncernens rapporter över finansiell ställning
per den 31 december
TILLGÅNGAR, Mkr

Not

2015

2014

Immateriella tillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Summa immateriella tillgångar

14
14

1 516,5
295,1
1 811,6

1 490,0
184,6
1 674,6

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

15
15
15
15

139,7
129,8
60,3
27,9
357,7

119,6
99,5
69,6
15,7
304,4

16

6,9
0,3
6,8
14,0

9,6
0,3
6,1
16,0

12

304,6

339,2

2 487,9

2 334,2

17

678,3

694,2

18

1 150,4
74,7
123,3
74,4
1 422,8

1 125,0
62,6
76,3
85,9
1 349,8

496,4

447,0

Summa omsättningstillgångar

2 597,5

2 491,0

SUMMA TILLGÅNGAR

5 085,4

4 825,2

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag
Övriga aktier och andelar
Övriga långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
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20
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr

Eget kapital
Aktiekapital (76 185 001 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor)
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Not

2015

2014

21

380,9
988,0
–249,2
606,0
1 725,7

380,9
987,6
–170,2
472,0
1 670,3

21,2
1 746,9

24,0
1 694,3

93,3
362,1
1 139,2
1 594,6

66,0
425,2
958,0
1 449,2

635,0
37,0
190,6
581,2
213,4
86,7
1 743,9

659,5
37,0
221,5
556,0
108,5
99,2
1 681,7

5 085,4

4 825,2

3,9
229,6

—
184,1

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
Upplåning
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplåning
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder

12
22
24

25
24
23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Förändringar i koncernens egna kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserade vinstmedel
Reserver

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget
kapital

Mkr

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående balans 2015-01-01

380,9

987,6

–170,2

472,0

1 670,3

24,0

1 694,3

—
—
—

—
—
—

—
–79,0
–79,0

165,7
41,9
207,6

165,7
–37,1
128,6

2,5
–5,4
–2,9

168,2
–42,5
125,7

0,0
—
—
—
0,0

0,4
—
—
—
0,4

—
—
—
—
—

—
2,1
0,5
–76,2
–73,6

0,4
2,1
0,5
–76,2
–73,2

—
—
0,1
—
0,1

0,4
2,1
0,6
–76,2
–73,1

380,9

988,0

–249,2

606,0

1 725,7

21,2

1 746,9

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget
kapital

Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Nyemission*
Aktierelaterad ersättning**
Förvärv genom apportemission***
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2015-12-31

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserade vinstmedel
Reserver

Mkr

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående balans 2014-01-01

379,6

980,6

–260,8

347,7

1 447,1

16,5

1 463,6

—
—
—

—
—
—

—
90,6
90,6

226,2
–30,0
196,2

226,2
60,6
286,8

1,1
0,6
1,7

227,3
61,2
288,5

1,3
—
—
1,3

7,0
—
—
7,0

—
—
—
—

—
4,0
–75,9
–71,9

8,3
4,0
–75,9
–63,6

—
5,8
—
5,8

8,3
9,8
–75,9
–57,8

380,9

987,6

–170,2

472,0

1 670,3

24,0

1 694,3

Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Nyemission*
Förvärv genom apportemission***
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2014-12-31

*Avser emission av aktier och teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.
**Avser aktiesparprogram.
***Vid förvärvet av Diseňos Inteligentes de Seguridad S.A de C.V erlades en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i Gunnebo Mexíco S.A de C.V. Transaktionen resulterade även
i en förskjutning inom eget kapital mellan moderföretages aktieägare och innehavare utan bestämmande inflytande.
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Koncernens kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2015

2014

30
29

320,5
126,8
–46,1
–95,8

351,8
39,8
–32,6
–112,6

305,4

246,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Summa rörelsekapitalförändring

1,6
–61,2
–59,3
–118,9

–33,0
9,5
48,4
24,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

186,5

271,3

–32,8
–102,5
4,4
–160,1
—
—
–291,0

–26,4
–51,3
29,5
–43,8
76,9
0,4
–14,7

8,6
242,8
0,4
–76,2
175,6

0,0
–180,5
8,3
–75,9
–248,1

71,1

8,5

447,0
–21,7

392,0
46,5

496,4

447,0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Kassaflödespåverkande finansnetto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före f örändringar av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av verksamhet
Avyttring av verksamhet
Avyttring av andelar i intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14
15
31
32

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av räntebärande fordringar
Förändring av räntebärande skulder
Nyemission
Utdelning till aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets ingång
Omräkningsdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets utgång
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Moderbolagets resultaträkningar
Mkr

Nettoomsättning
Administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Not

2015

2014

53
38, 48, 50, 51, 53

265,5
–181,1
84,4

260,1
–203,9
56,2

—
0,0
1,5
–12,7
–11,2

49,0
0,2
—
–18,1
31,1

73,2

87,3

75,0
–36,7
111,5

47,0
–13,8
120,5

2015

2014

111,5
—
111,5

120,5
—
120,5

39

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatter
Årets resultat

40
41

Moderbolagets totalresultat
Mkr

Årets resultat redovisat i resultaträkningen
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Årets totalresultat
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Moderbolagets rapporter över finansiell ställning
per den 31 december
TILLGÅNGAR, Mkr

Not

2015

2014

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Summa immateriella tillgångar

42

4,6
4,6

6,1
6,1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

43

1,7
1,7

2,1
2,1

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

44
41

1 585,4
87,1
1 672,5

1 595,3
120,3
1 715,6

1 678,8

1 723,8

31,4
4,2
4,7
40,3

18,7
5,2
3,3
27,2

0,1

0,1

40,4

27,3

1 719,2

1 751,1

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Forts. Moderbolagets rapporter över finansiell ställning
EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr

Not

2015

2014

Bundet eget kapital
Aktiekapital (76 185 001 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

380,9
539,3
920,2

380,9
539,3
920,2

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

448,7
39,9
111,5
600,1

448,3
–4,4
120,5
564,4

1 520,3

1 484,6

7,0
164,3
2,1
25,5
—
198,9

10,1
216,3
1,7
35,9
2,5
266,5

1 719,2

1 751,1

—
1 602,2

—
1 317,5

Eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder

52
46

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Förändringar i moderbolagets egna kapital
Bundet eget kapital

Mkr

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserad
vinst och årets
resultat

380,9

539,3

448,3

116,1

1 484,6

—
—
—

—
—
—

—
—
—

111,5
—
111,5

111,5
—
111,5

0,0
—
0,0

—
—
0,0

0,4
—
0,4

—
–76,2
–76,2

0,4
–76,2
–75,8

380,9

539,3

448,7

151,4

1 520,3

Fritt eget kapital
Balanserad
vinst och årets
resultat
Överkursfond

Summa eget
kapital

Ingående balans 2015-01-01
Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Nyemission*
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2015-12-31

Bundet eget kapital
Mkr

Summa eget
kapital

Aktiekapital

Reservfond

379,6

539,3

441,3

71,5

1 431,7

—
—
—

—
—
—

—
—
—

120,5
—
120,5

120,5
—
120,5

1,3
—
1,3

—
—
—

7,0
—
7,0

—
–75,9
–75,9

8,3
–75,9
–67,6

380,9

539,3

448,3

116,1

1 484,6

Ingående balans 2014-01-01
Årets resultat
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
Nyemission*
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2014-12-31
* Avser emission av aktier och teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram.
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Moderbolagets kassaflödesanalyser
Mkr

Not

2015

2014

84,4
0,0
–11,2
–3,5

56,2
2,2
31,2
–3,4

69,7

86,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Summa rörelsekapitalförändring

–13,1
–13,1
–26,2

113,2
8,5
121,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43,5

207,9

–0,6
—
9,9
9,3

–2,2
–0,1
—
–2,3

–24,0
47,0
—
0,4
–76,2
–52,8

–50,7
—
–90,0
8,3
–75,9
–208,3

Årets kassaflöde

0,0

–2,7

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

0,1
0,1

2,8
0,1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Kassaflödespåverkande finansnetto
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

49

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

42
43
44

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av räntebärande skulder
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Nyemission
Utdelning till aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Not 1

Belopp i Mkr om inte annat anges.

Allmän information

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556438-2629. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs
kommun i Sverige.
Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelse och
noter i denna årsredovisning. Specifikation över koncernföretag presenteras i
moderbolagets noter. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.
Koncernredovisningen för det verksamhetsår som slutar den 31 december
2015 har godkänts av styrelsen den 4 mars 2016 och kommer att föreläggas årsstämman den 12 april 2016 för fastställande.

Not 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grunder för rapporternas upprättande
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Årsredovisningen innehåller dessutom tillkommande information i enlighet med Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS upplysningar som
krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättas enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella instrument värderade till verkligt värde.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av
redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar uppskattningar och bedömningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar Gunnebo AB och de företag där bolaget direkt
eller indirekt äger aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna eller där
bolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär
att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital, eget kapital i
dotterföretag tillhörande innehav utan bestämmande inflytande vid förvärvstidpunkten samt den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvstidpunkten.
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan
bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare
aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill om allokering inte
kan ske till övriga immateriella tillgångar i rapporten över finansiell ställning.
Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt
pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
För varje rörelseförvärv värderas innehav utan bestämmande inflytande i det
förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade
bolagets identifierbara nettotillgångar.
Vid stegvisa förvärv omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade bolaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten, det vill säga då
bestämmande inflytande erhålls. Eventuell vinst eller förlust redovisas i resultatet.
Redovisning av intresseföretag
Som intresseföretag redovisas de företag som inte är dotterbolag men där
Gunnebo har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket normalt
följer av ett aktie- eller andelsinnehav om mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Aktieinnehav i intresseföretag har redovisats enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens balansräkning, under rubriken finansiella
anläggningstillgångar, redovisas anskaffningskostnaden för aktierna ökad eller
minskad med koncernens andel av intresseföretagens resultat, med avdrag för
erhållen utdelning. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresse
företagets resultat efter skatt under rubriken Resultatandelar i intresseföretag.
Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill
som identifierats vid förvärv, netto efter nedskrivningar.
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Omräkning av utländsk valuta
a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är
värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används
svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.
b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
c) Koncernföretag
Resultat- och balansräkning för koncernföretag som har en annan funktionell
valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt
följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till
		 balansdagens kurs,
(ii)	intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna och rapporterna över totalresultat omräknas till genomsnittlig valutakurs,
(iii)	alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. Vid
konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och
andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet
redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen tillsammans med den
vinst/förlust som transaktionen ger upphov till. Goodwill och justeringar
till verkligt värde vilka uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas
till balansdagens kurs.
Avvecklad verksamhet
En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats
eller är klassificerad som att den innehas för försäljning och som utgör en
väsentlig självständig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett
geografiskt område. Resultatet för en avvecklad verksamhet redovisas skiljt från
kvarvarande verksamhet i resultaträkningen.
Derivatinstrument
Koncernen tillämpar redovisningsstandarden IAS 39, Finansiella instrument; redovisning och värdering. Detta innebär att alla derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende derivatinstrument redovisas i resultaträkningen förutom i de fall då derivatinstrumentet är ett
säkringsinstrument i en kassaflödessäkring eller i en säkring av en nettoinvestering i ett utländskt bolag. I dessa fall kommer den effektiva delen av värdeförändringen avseende derivatinstrumentet att redovisas via övrigt totalresultat och
ackumuleras i eget kapital fram till den tidpunkt då den säkrade transaktionen
påverkar resultatet. För de derivatinstrument som avser säkring av verkligt värde
kommer värdeförändringar från såväl derivatinstrument som den säkrade posten
att redovisas i resultaträkningen och där neutralisera varandra till den del säkringsrelationen är effektiv.
Övriga långfristiga fordringar
Tillgångar i denna kategori består främst av långfristiga finansiella fordringar
och redovisning sker initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader.
Därefter redovisas de till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den så
kallade effektivräntemetoden.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). I varulagrets värde ingår en därtill
hänförlig andel av indirekta kostnader.
Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att koncernen inte
kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga
villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden.
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Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som
redovisas i övrigt totalresultat redovisas också i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, så kallade
temporära skillnader, samt även på skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skatt beräknas också på orealiserat resultat på lån och terminskontrakt upptagna för att valutakurssäkra de utländska dotterbolagens nettotillgångar. Förändringen av posten redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget
kapital. Uppskjutna skattefordringar som hänför sig till underskottsavdrag
redovisas endast om det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.
Pensionsförpliktelser
IAS 19 tillämpas vid redovisning av pensioner, sjukvårdsförmåner och andra
ersättningar till anställda efter avslutad tjänstgöring. I rekommendationen görs
åtskillnad mellan avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.
Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras som planer där företaget betalar
fastställda avgifter till en tredje part och där några förpliktelser för företaget ej
finns efter det att premierna är inbetalda. De avgifter som betalas i utbyte mot
att den anställde utför tjänster åt företaget kostnadsförs i den period som
tjänsterna utförs.
Övriga planer är förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår inom
koncernen. Dessa förpliktelser och de till planerna relaterade kostnaderna avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt med tillämpning av den så kallade ”Projected unit credit method”. Externa aktuarier
används för dessa beräkningar och metoden fördelar kostnaden för pensioner i
takt med att de anställda utför tjänster som ökar deras rätt till framtida ersättning. De aktuariella antaganden som används för att beräkna förpliktelserna
och kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som speglar förhållandena i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna. Vad gäller diskonteringsräntan så motsvarar den räntan på förstklassiga företagsobligationer
alternativt statsobligationer, vars löptid överensstämmer med den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna.
Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonderade eller externt
fonderade. Avsättningar i balansräkningen för ofonderade planer utgörs av
nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna.
För de planer som är fonderade avskiljs planernas förvaltningstillgångar från
koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skuld eller tillgång som redovisas i balansräkningen och som hänför sig till fonderade planer, representerar
det belopp varmed marknadsvärdet på förvaltningstillgångar över- eller understiger de förmånsbestämda förpliktelsernas nuvärde. Emellertid redovisas en
nettotillgång endast i den utsträckning den representerar framtida ekonomiska
fördelar som är möjliga för koncernen att utnyttja, till exempel i form av reducerade framtida avgifter eller återbetalning av i planen ansamlade medel. När
sådana överskott inte är möjliga att utnyttja redovisas de ej, utan upplyses om i
not.
Aktuariella vinster eller förluster uppkommer vid förändringar av aktuariella
antaganden samt vid skillnad mellan aktuariella antaganden och faktiska utfall.
Ändrad förväntad livslängd, löneförändringar och förändringar av diskonteringsräntan är exempel på ändrade antaganden som kan ge upphov till aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster redovisas i sin helhet
i övrigt totalresultat i den period de uppstår och de överförs inte till resultaträkningen i en efterföljande period.
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Räntekostnader på pensionsskulder och ränteintäkter på förvaltningstillgångar redovisas netto som finansiella intäkter eller kostnader. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande och tidigare perioder, reduceringar och
regleringar samt övriga komponenter i årets pensionskostnad redovisas i rörelseresultatet.
En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier till
Alecta/Collectum. Detta arrangemang utgör en förmånsbestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare. Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla den information som krävs för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Som
en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade hos Alecta som avgiftsbestämda planer.
Avsättningar
Skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer
att regleras redovisas som avsättningar. Vidare måste det bedömas som troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att
beloppet kan uppskattas tillförlitligt. Avsättningar för omstruktureringsutgifter
innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal samt avgångsersättningar
och redovisas när koncernen har en fastställd detaljerad omstruktureringsplan
som har meddelats berörda parter. Avsättningar för rättsliga krav är uppskattningar av det framtida kassaflöde som krävs för att reglera förpliktelserna.
Sådana uppskattningar baseras på rättsprocessens beskaffenhet samt tar hänsyn till uppfattningar och åsikter från juridiska rådgivare avseende utgången av
processen. Avsättningar för garantikostnader är uppskattningar av gjorda
garantianspråk och uppskattas med hjälp av statistik över tidigare anspråk, förväntade kostnader för åtgärder samt den genomsnittliga tidsåtgången mellan
det att felet uppstår och anspråk riktas mot företaget.
Redovisning av intäkter
Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas när överenskommelse
med kund föreligger och leverans har skett eller tjänster har utförts samt när
alla väsentliga risker övergått till kunden. Försäljningsintäkter redovisas netto
efter mervärdesskatt, rabatter och returer. I koncernen elimineras koncernintern försäljning. Vad avser större och längre pågående arbeten för annans räkning tillämpas successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden bestäms genom
att nedlagda kostnader på balansdagen jämförs med beräknade totala kostnader.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter utgörs främst av royaltyintäkter, hyresintäkter, vinst vid
försäljning av anläggningstillgångar samt kursvinster på fordringar och skulder
av rörelsekaraktär.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar består främst av varumärken, kundrelationer, produktutvecklingskostnader, utgifter för inköp och utveckling av programvara, samt
goodwill. Internt upparbetade immateriella tillgångar redovisas endast som tillgång om en identifierbar tillgång har skapats, det är sannolikt att tillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och utgifterna för att
utveckla tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det inte är möjligt
att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas utgifter
för utveckling som en kostnad i den period de uppkommer.
Varumärken
Förvärvade varumärken redovisas till anskaffningsvärde efter eventuella ackumulerade av- och nedskrivningar. Varumärken etablerade sedan lång tid och
som bedöms som starka anses ha en obestämbar nyttjandeperiod. Varumärken
med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen vad gäller nedskrivningsbehov på motsvarande sätt som för goodwill. Nyttjandeperioden anses vara obestämbar om det inte finns någon förutsägbar gräns för den
tidsperiod under vilken varumärket förväntas användas och generera nettoinbetalningar.
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Kundrelationer
Förvärvade kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde efter ackumulerade
av- och nedskrivningar. Kundrelationer har en bestämbar nyttjandeperiod och
avskrivningar görs linjärt under tillgångens förväntade nyttjandeperiod.
Avskrivningstiden uppgår till 5–10 år.
Utgifter för produktutveckling
Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar i
den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska
fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer
och ingår i kostnad för sålda varor i resultaträkningen. Utvecklingskostnader
som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.
Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden om 3–5 år.
Utgifter för programvara
Utgifter för programvaror balanseras som immateriella tillgångar om de har
troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaderna. Övriga programvaror kostnadsförs. Balanserade utgifter för inköp och utveckling av programvara skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden om 3–5 år.
Goodwill
Vid rörelseförvärv där köpeskillingen överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som
goodwill om allokering inte kan ske till övriga immateriella tillgångar. Goodwill
har en obestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Vid försäljning av en verksamhet redovisas goodwill hänförlig till denna verksamhet i beräkningen av realisationsresultatet.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda ökar tillgångens redovisade
värde om investeringen beräknas generera ekonomiska fördelar. Utgifter för
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt ned till tillgångens beräknade restvärde och under tillgångens förväntade nyttjandeperiod. I de
fall en materiell anläggningstillgång består av delar med olika nyttjandeperioder
behandlas respektive del som en separat komponent i avskrivningshänseende.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
Inventarier
• Fordon 5 år
• Datorer 3–5 år
• Övriga inventarier 5–15 år
M
 askiner 5–15 år
B
 yggnader och markanläggningar 20–50 år
Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar.
Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Goodwill och andra
tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod har allokerats till minsta kassagenererande enheter och är föremål för årliga nedskrivningsprövningar även
om någon indikation på värdeminskning inte föreligger. Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på att en värdeminskning
har inträffat. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången i verksamheten och nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet utgörs av
nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga till tillgången
under den period den förväntas nyttjas i verksamheten med tillägg av nuvärdet
av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Om det beräknade åter-
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vinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning återförs när det har inträffat en förändring i de antaganden som låg till grund för att fastställa tillgångens
återvinningsvärde när den skrevs ned och som innebär att nedskrivningen ej
längre bedöms som erforderlig. Återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar
prövas individuellt och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av goodwill återförs inte i en efterföljande period.
Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde efter transaktionskostnader.
Därefter redovisas upplåning till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Leasing
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasingtagare, i allt väsentligt
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är
hänförliga till leasingobjektet (så kallad finansiell leasing) redovisas objektet
som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld.
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs
under leasingperioden kostnadsförs systematiskt över leasingperioden.
Rapportering per segment
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från
vilken rörelsesegmentet kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare,
och för vilken det finns fristående finansiell information. Gunnebos rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till
den högste verkställande beslutsfattaren och definitionen av rörelsesegment
bygger även på ledningens beslut att organisera koncernen utifrån geografiska
områden som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig åt. Koncernens
rörelsesegment utgörs av de tre regionerna EMEA (Europe, Middle East &
Africa), Asia-Pacific samt Americas. Regionerna konsolideras enligt samma principer som gäller för koncernen i dess helhet.
Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller
optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som en minskning av emissionslikviden. Utgifter för återköp av egna aktier reducerar balanserade vinstmedel. Vid en senare avyttring av dessa aktier redovisas försäljningslikviden
som en ökning av balanserade vinstmedel.
Nya eller ändrade IFRS standarder och nya tolkningar 2015
Nya eller ändrade standarder och nya tolkningar har inte haft någon väsentlig
påverkan på koncernens finansiella rapporter 2015.
Nya eller ändrade IFRS standarder och nya tolkningar som ännu inte trätt i
kraft
Vid upprättande av koncernredovisningen per den 31 december 2015 har International Accounting Standards Board (IASB) givit ut ett flertal nya eller ändrade
standarder som ännu inte trätt i kraft. Dessa nya och ändrade standarder har
ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan beskrivs de som bedöms få
påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas för första
gången:
IFRS 9 Finansiella instrument ska ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller principer för finansiella instrument avseende klassificering, värdering, bortbokning, nedskrivning samt säkringsredovisning. Standarden, vilken ännu inte är antagen av EU, skall börja tillämpas den
1 januari 2018.
IFRS 15 Revenue from contracts with customers ska ersätta IAS 18 Intäkter
samt IAS 11 Entreprenadavtal och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar
från och med den 1 januari 2018 eller senare, med tidigare tillämpning tillåten.
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Standarden är ännu inte antagen av EU. IFRS 15 innebär en modell för intäkts
redovisning omfattande inkomster som uppkommer genom avtal med kunder,
med undantag för leasingavtal, finansiella instrument och försäkringsavtal.
Grundprincipen för intäktsredovisning enligt IFRS 15 är att en intäkt redovisas
då kunden erhåller kontroll över vara eller tjänst i utbyte mot ersättning för
denna vara eller tjänst. Den nya standarden kan komma att få konsekvenser för
redovisningen av bland annat serviceavtal, långsiktiga kontrakt samt försäljningstransaktioner med inslag av varor och/eller tjänster.
IFRS 16 Leases ska ersätta IAS 17 Leasingavtal och är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare, med tidigare tillämpning tillåten
under förutsättning att IFRS 15 tillämpas samtidigt. IFRS 16 innebär för lease
tagaren att i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i balansräkningen,
undantaget leasingavtal med en leasingperiod på 12 månader eller kortare
samt leasingavtal som uppgår till mindre värden. I resultaträkningen redovisas
avskrivningar på tillgången och räntekostnader på skulden. Standarden är ännu
inte antagen av EU.
Företagsledningen utreder för närvarande hur tillämpningen av IFRS 9,
IFRS 15 samt IFRS 16 kommer att påverka koncernens finansiella rapporter.
Övriga nya eller ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter
den period de tillämpas för första gången.
MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska
personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta
är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Moderföretaget tillämpar i huvudsak de principer som beskrivs avseende
koncernen ovan. Skillnaderna mellan koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper framgår nedan.
Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Förvärvskostnader ingår som en del i anskaffningsvärdet.
Koncernbidrag
Enligt RFR 2 skall koncernbidrag lämnade av moderföretaget till dotterföretag
redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande
dotterföretag. Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel innebärande att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas
som bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln inne
bärande att erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts
disposition.
Pensioner
Moderföretagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på
Tryggandelagen. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.
Nya och ändrade redovisningsprinciper
De ändringar i RFR 2 som trätt i kraft och gäller för räkenskapsåret 2015 avser
följande områden:
IAS 19 Ersättningar till anställda. Hänvisning till RedR4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad har tagits bort och reglerna har istället införts i
RFR2. Tillämpning av Tryggandelagens bestämmelser är fortsatt en förutsättning för skattemässig avdragsrätt och reglerna i IAS 19 avseende förmånsbestämda planer behöver inte tillämpas i juridisk person. Istället kan förenklingsregler tillämpas. Ändringarna i RFR 2 har inte haft någon väsentlig påverkan på
moderbolagets finansiella rapporter 2015.
De nya och ändrade standarder och tolkningar som har givits ut men som
träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.
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Noter – Koncernen
Not 3

Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Finansiell riskhantering
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen fastställd
finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och inom
vilka ramar internbanken samt dotterbolagen får agera.
Mål och policy för riskhantering
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapital
behov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. För att
begränsa finansieringsrisken skall enligt koncernens finanspolicy den sammanlagda utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kreditlöften om minst tolv månader.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en negativ resultat- och kassaflödespåverkan vid
en varaktig förändring av marknadsräntan. Resultatkänsligheten kan dock kortsiktigt begränsas genom vald ränteförfallostruktur och genom ingående av fastränteavtal i form av räntesäkringar. Enligt koncernens finanspolicy får maximalt 60 procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars
genomsnittliga löptid inte får överstiga 36 månader.
Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt finanspolicyn skall tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till
minst 350 Mkr.
Likviditeten i koncernen skall placeras hos internbanken eller i lokala koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom ”cash pools” en centraliserad likviditetshantering för de större europeiska verksamhetsländerna samt USA. Genom
dessa ”cash pools” matchas överskott och underskott i de lokala dotterbolagen
för respektive land och valuta. Eftersom koncernen är nettolåntagare skall överskottslikviditet användas för att amortera externa skulder.
Valutarisk
Gunnebos redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verksamhet i
ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att koncernen är exponerad
för valutarisker. I syfte att hantera dessa risker kan koncernen säkra valutariskerna inom ramen för finanspolicyn.
Transaktionsexponering

Gunnebo har exportintäkter och importkostnader i ett flertal valutor och är därmed exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk benämns transaktionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat. Enligt finanspolicyn
säkrar Gunnebo normalt inte transaktionsexponeringen. Säkring kan dock ske
vid större projekt samt vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att exponeringen bedöms vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad. Säkring
skall då normalt inte ske längre än tolv månader. Inga sådana föreligger år 2015,
eller år 2014.
Omräkningsexponering (nettoinvesteringar)

Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar till
svenska kronor varvid omräkningsdifferenser uppkommer. För att begränsa de
negativa effekterna av omräkningsdifferenser på koncernens egna kapital kan
säkring ske genom lån och valutaderivatkontrakt, förutsatt att exponeringen
bedöms vara väsentlig samt att säkring kan ske till rimlig kostnad.

ingått ramavtal (ISDA) med alla sina motparter för transaktioner i derivat
instrument.
Kassalikviditet skall i första hand användas för att reducera utestående
skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.
Kundkreditrisk

Gunnebo har upprättat en manual för hur kundkrediterna skall hanteras inom
koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kredit
risk mot kund. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen skall finnas
dokumenterade i en lokal kreditpolicy som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och kravrutiner. Leasingavtal och kundfinansieringsupplägg skall godkännas
av Gunnebo Treasury AB.
Koncernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda
värden på finansiella tillgångar vilka framgår av tabell nedan.
2015

Övriga långfristiga fordringar
Kundfordringar

2014

6,8

6,1

1 150,4

1 125,0

Övriga fordringar

123,3

76,3

Likvida medel

496,4

447,0

1 776,9

1 654,4

Maximal exponering för kreditrisk

Finansiella instrument – Riskhantering under året
Räntebärande skulder
Vid årets slut hade Gunnebo kreditlöften om sammanlagt 2 018 Mkr. Därav var
1 353 Mkr utnyttjade. Den genomsnittliga löptiden för avtalade kreditlöften var
2,7 år.
De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av ett syndikerat låneavtal om 140 MEUR med löptid till och med februari 2019. Därutöver har koncernen två förvärvsfinansieringar om 23 MUSD samt 23 MEUR. Dessutom finns
cirka 315 Mkr i kortfristiga kreditlöften och extern lokal finansiering hos dotterbolag. Anledningen till att enskilda dotterbolag har extern finansiering är att
skatter och andra regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att
uppta lån från utländska koncernbolag.
Låneförfallostruktur
Kreditlöfte

Varav
utnyttjat

2016

449

214

2017

161

161

2018

114

114

2019 och senare

1 294

864

Totalt

2 018

1 353

Ränterisk
Den genomsnittliga räntebindningstiden* var vid årets utgång 9 månader (12)
och den genomsnittliga räntan i låneportföljen* var vid samma tidpunkt 2 procent (1,9). Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider som vid årets
utgång skulle en förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet förändra
koncernens räntekostnad med cirka 14 Mkr före och 8 Mkr efter räntesäkring,
på årsbasis.
En förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet resulterar även i en
förändring av marknadsvärdet på utestående räntederivat om cirka 14 Mkr vilken påverkar övrigt totalresultat.
* Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom säkringsredovisning.

Omräkningsexponering (resultaträkning)

Valutakursförändringar påverkar även koncernens resultat i samband med
omräkningen av resultaträkningar i utländska dotterbolag till svenska kronor.
Förväntade framtida resultat i utländska dotterbolag valutakurssäkras inte.
Kreditrisk
Finansiell kreditrisk

Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtaganden. Exponeringen uppstår dels vid placering av överskottslikviditet och dels
genom de fordringar på banker som uppstår via derivatinstrument. Gunnebos
finanspolicy innehåller en särskild förteckning över tillåtna motparter samt
maximal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Gunnebo har även
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Valutarisker
Valutakurseffekter har påverkat rörelseresultatet positivt med 33 Mkr.
Transaktionsexponering
2015 års kommersiella valutaflöde efter nettoberäkningar av motriktade flöden
uppgår till 243 Mkr på årsbasis. Koncernen har ej värdesäkrat transaktionsexponeringen i valuta.
Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens nettotillgångar uppgick till 1 146 Mkr (923) per den
31 december 2015. Koncernen värdesäkrar ej omräkningsexponeringen i valuta.
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Forts. not 3
Känslighetsanalys
En försvagning av värdet på den svenska kronan om 10 procent mot samtliga
övriga valutor påverkar resultatet positivt med sammanlagt cirka 31 Mkr. Därav
hänförs cirka 24 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen. Resterande 7 Mkr är hänförliga till omräkningsexponeringen (resultaträkningen).
En försvagning av den svenska kronan med 10 procent mot koncernens viktigaste valutor EUR och USD skulle innebära en positiv påverkan på resultatet
med 12 Mkr avseende EUR och en positiv effekt om 7 Mkr avseende USD.
En sådan försvagning av den svenska kronan skulle vidare innebära att det
egna kapitalet ökar med 36 Mkr avseende EUR och 15 Mkr avseende USD vid
omräkning av utländska nettotillgångar till svenska kronor.
Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering
beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument, och om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen identifierar derivat som
antingen: (1) en säkring av verkligt värde av en identifierad tillgång eller skuld
eller ett bindande åtagande (säkring av verkligt värde); (2) en säkring av en
mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring); eller (3) en
säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Då transaktionen ingås
dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även målet för riskhanteringen och strategin, för att vidta olika säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar dels vid säkringens början och därefter
löpande om de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att utjämna förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för
säkrade poster.
Upplysning om verkligt värde för derivatinstrument som används för säkringssyften återfinns i en sammanställning på sidan 69.
Säkringsredovisning
Säkring av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på derivat som identifierats som säkring av verkligt
värde, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller
skuld som gett upphov till den säkrade risken.

Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som
identifierats som kassaflödessäkring, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas via övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Den
vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart
i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (till exempel när den prognostiserade försäljningen som är säkrad äger rum).
När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs, eller när säkringen inte längre
uppfyller villkoren för säkringsredovisning och ackumulerade vinster eller förluster avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster i eget
kapital tills dess att den prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i
resultaträkningen. När en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske,
överförs den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital omedelbart till resultaträkningen.
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas på liknande sätt
som kassaflödessäkringar. Vinster eller förluster avseende säkringsinstrument
som hänför sig till den effektiva delen av säkringen redovisas via övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Vinster eller förluster som hänför sig till
den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och
förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten
avyttras eller avvecklas.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Vid säkring av fordringar och skulder i utländsk valuta används valutaterminskontrakt. För skydd mot sådan valutarisk tillämpas ej säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom att både den säkrade posten och säkringsinstrumentet redovisas till balansdagens valutakurs
samt att valutakursförändringarna redovisas över resultaträkningen.
Ränteswappar
Det nominella värdet för utestående ränteswapavtal avseende kassaflödessäkringar uppgick per 31 december 2015 till 913 Mkr (952). Några ränteswapavtal
hänförliga till säkringar av verkligt värde förelåg ej på balansdagen.

Likviditetsrisk
Nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende koncernens
finansiella instrument. Beloppen är nominella och inkluderar räntebetalningar.

Mindre än
6 mån

Finansiella tillgångar och skulder

Långfristiga finansiella fordringar
Kundfordringar
Likvida medel

Mellan
2–3 år

Mellan
3–6 år

Totalt
kontrakterat
kassaflöde

Mellan
6–12 mån

Mellan
1–2 år

—

7

—

—

—

7

1 150

—

—

—

—

1 150

496

—

—

—

—

496

–1 367

–14

–27

–27

–81

–1 516

–635

—

—

—

—

–635

utflöde

–3

–3

–5

–3

–1

–15

inflöde

0

0

0

0

0

0

-V
 alutaterminskontrakt som säkringsredovisas

utflöde

—

—

—

—

—

—

inflöde

—

—

—

—

—

—

- Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas

utflöde

–644

—

—

—

—

–644

Banklån och checkräkningskrediter*
Leverantörsskulder
Derivat
- Ränteswapavtal

inflöde
Totalt

660

—

—

—

—

660

–343

–10

–32

–30

–82

–497

* Upplåningen under koncernens syndikerade kreditfacilitet har ränteförfall inom 6 månader men de garanterade kreditlöftena förfaller inte förrän år 2019.
För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig räntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per 2015-12-31. Valutaterminkontraktets
basvaluta har omräknats enligt gällande bokslutskurs per 2015-12-31 medan det andra valutaslagets framtida flöde är enligt kontrakterad kurs.
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Derivatinstrument
Nominella belopp

2015

2014

Ränteswapavtal
Löptid mindre än 1 år
Löptid 1–2 år
Löptid 2–5 år
Ränteswapavtal totalt
Valutaterminskontrakt**
Totalt
		

—

—

548

—

365

952

913*

952

660

634

1 573

1 586

* Varav 365 Mkr avser ränteswapavtal med startdatum efter den 31 december 2015.
** Valutaterminskontrakt avseende upplåning i främmande valuta, med bruttobelopp
beräknat på framtida terminskurs.

Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av nettningsavtal eller
liknande avtal
I nedanstående tabell åskådliggörs koncernens derivat per balansdagen med
hänsyn till möjligheten att kvitta.
Derivat

Tillgångar
Skulder

Brutto

Nettningsavtal

Netto

16,7

– 12.9

3,8

– 12,9

12.9

0,0

Koncernen har ingått ramavtal (ISDA) med samtliga motparter avseende transaktioner i derivatinstrument. Därmed är samtliga fordringar och skulder hänförliga till sådana instrument fullt ut kvittningsbara mot respektive motpart. Per
den 31 december 2015 har koncernen inte tillämpat nettoredovisning för derivatinstrument och inte heller för några andra väsentliga tillgångar och skulder.
Koncernens kapitalstruktur
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som inte
understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 34 procent (35).
Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på det sysselsatta kapitalet skall uppgå till 15 procent. För år 2015 uppgick avkastningen på sysselsatt
kapital till 10,1 procent (12,1).

Gunnebos upplåning sker utan ställande av säkerhet. Upplåningen begränsas
dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av så kallade covenants.
Dessa utgörs främst av de finansiella nyckeltalen räntetäckningsgrad och netto
låneskuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till 582 Mkr vid årets slut, då samtliga finansiella åtaganden i form av covenants var uppfyllda.
Värdering till verkligt värde
Redovisat värde och verkligt värde för koncernens finansiella instrument framgår av tabell nedan.
Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
För samtliga tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, vilka utgörs av
derivatinstrument, har det verkliga värdet fastställts utifrån värderingstekniker
som i allt väsentligt baseras på observerbar marknadsdata. Enligt verkligt värdehierarkin i IFRS 13 klassificeras sådana värderingsmetoder som nivå 2*.
I nedanstående tabell presenteras de tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde.
Andra finansiella instrument
Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i balansräkningen kan
avvika från dess verkliga värde, bland annat som följd av förändringar i marknadsräntor. Verkligt värde har fastställts genom diskontering av framtida betalningsflöden till aktuell ränta och valutakurs för likvärdiga instrument.
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra
ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet
anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga
värdet överensstämma med det redovisade värdet på grund av den korta förväntade löptiden.
Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar
med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid och stabil kreditmarginal. Det verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det redovisade värdet.

2015

Finansiella tillgångar

2014

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde*

16,7

16,7

0,7

0,7

- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas

16,7

16,7

0,7

0,7

- varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
- varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet

—

—

—

—

—

—

—

—

Lånefordringar och kundfordringar**

1 653,6

1 653,6

1 578,1

1 578,1

Totala finansiella tillgångar

1 670,3

1 670,3

1 578,8

1 578,8

12,9

12,9

29,3

29,3

0,3

0,3

15,0

15,0

12,6

12,6

14,3

14,3

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde***
- varav derivat där säkringsredovisning inte tillämpas
- varav ränteswapavtal där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
- varav valutaderivat avseende kommersiell exponering
där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas

—

—

—

—

—

—

—

—

Andra finansiella skulder ****

1 988,0

1 988,0

1 726,0

1 726,0

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning inte tillämpas

1 074,5

1 074,5

774,4

774,4

913,5

913,5

951,6

951,6

2 000,9

2 000,9

1 755,3

1 755,3

- varav valutaderivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandet

- varav finansiella skulder där säkringsredovisning av kassaflöden tillämpas
Totala finansiella skulder
* Tillgångarna redovisas som övriga kortfristiga fordringar i koncernbalansräkningen.
** Tillgångarna redovisas som långfristiga och kortfristiga övriga fordringar, kundfordringar
samt likvida medel i koncernbalansräkningen.
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*** Skulderna redovisas som övriga kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen.
**** Skulderna redovisas som leverantörsskulder samt kortfristig och långfristig upplåning.
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Not 4

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av årsredovisning enligt IFRS och god redovisningssed har koncernen gjort uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar
redovisade värden på tillgångar och skulder. Dessa uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som anses rimliga under rådande förhållanden. I de fall då det ej är möjligt
att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder genom information från andra källor ligger sådana uppskattningar och antaganden till grund
för värderingen. Med andra antaganden och uppskattningar kan resultatet bli
ett annat och det faktiska utfallet kommer sällan att exakt motsvara det uppskattade. De antaganden och uppskattningar som bedöms ha störst inverkan
på Gunnebos ställning och resultat framgår nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken
Koncernen prövar varje år om det föreligger något nedskrivningsbehov för
goodwill och varumärken som har en obestämbar nyttjandeperiod i enlighet
med den i not 2 ovan beskrivna redovisningsprincipen. Prövningen kräver en
uppskattning av parametrar som påverkar det framtida kassaflödet samt fastställande av en diskonteringsfaktor. Återvinningsvärden för de kassagenererande enheterna har därefter fastställts genom beräkning av nyttjandevärden.
I not 14 återfinns en redogörelse för gjorda väsentliga antaganden vid prövning
av nedskrivningsbehov av goodwill och andra tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, samt en beskrivning av effekten av rimligt möjliga förändringar i
de antaganden som ligger till grund för beräkningarna. Per den 31 december
2015 uppgår det redovisade värdet på goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod till 1 591 Mkr (1 560).
Skatt
Betydande bedömningar görs för att bestämma värdet av såväl aktuella som
uppskjutna skatteskulder och skattetillgångar. Uppskjutna skattefordringar
avseende temporära skillnader om 106 Mkr (114) har redovisats i koncernen
utifrån bedömningen att de sannolikt kommer att kunna utnyttjas och medföra
lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Därutöver fanns redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag uppgående till 199 Mkr (225) per den 31 december 2015. Det redovisade värdet på dessa skattefordringar har prövats på bokslutsdagen och det
har bedömts som sannolikt att avdragen kan utnyttjas mot överskott vid framtida beskattning. De största skattefordringarna hänför sig till länder där förlustavdrag kan utnyttjas under obegränsad tid. Koncernens verksamhet i dessa länder är antingen lönsam eller förväntas generera överskott i framtiden, baserat
på budget samt strategisk plan. Gunnebo anser därför att det finns faktorer
som övertygande talar för att de underskottsavdrag som skattefordringarna är
hänförliga till kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.
I koncernen fanns vid utgången av 2015 dessutom ytterligare underskottsavdrag på cirka 620 Mkr (600), för vilka ingen uppskjuten skattefordran har
redovisats utifrån bedömningsgrunden att ett utnyttjande inte bedöms som
troligt.
Förändringar i ovanstående antaganden och bedömningar kan komma att
resultera i betydande skillnader i värderingen av uppskjutna skattefordringar.
Avsättningar för pågående skattetvister uppgick vid utgången av år 2015 till
1 Mkr (3). Då övervägande om beslut erhålls från myndighet eller skattedomstol, som av ledningen bedöms medföra ändrat utfall av avgivna deklarationer,
tas ställning till behov av avsättning för detta.
Garantiåtaganden
Ett flertal av de produkter Gunnebo saluför omfattas av garantier som gäller
under en i förväg fastställd period. Avsättningar för sådana produktgarantier
baseras på historiska uppgifter samt förväntade kostnader för kvalitetsproblem
som är kända eller kan förutspås. Därutöver görs avsättningar för garantier av
goodwillkaraktär och utökade garantier. De totala avsättningarna för garantier
uppgick den 31 december 2015 till 38 Mkr (40). Även om förändringar i antagan-
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den kan resultera i andra värderingar bedöms det som osannolikt att detta
skulle kunna få en väsentlig påverkan på koncernens resultat eller ekonomiska
ställning.
Aktiverade produktutvecklingskostnader
Utgifter avseende utvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning som utgifterna
kan förväntas generera ekonomiska fördelar. Aktiveringen påbörjas när ledningen bedömer att produkten kommer att bli tekniskt eller ekonomiskt bärkraftig. Detta innebär att fastställda faktorer måste vara uppfyllda innan ett utvecklingsprojekt aktiveras som en immateriell tillgång. Aktiveringen upphör och
avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader inleds när produkten är färdig
för försäljning. Aktiverade utvecklingskostnader är föremål för nedskrivningsprövning då det finns indikationer på en värdeminskning. Såväl fastställande av
avskrivningstid som prövning av nedskrivningsbehov kräver ledningens bedömningar. Per den 31 december 2015 uppgick koncernens aktiverade utvecklingskostnader till 76 Mkr (57).
Tvister
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som krävs
för att reglera förpliktelserna. Gunnebo är, förutom ovan nämnda skattetvister,
involverat i ett antal tvister och rättsliga förfaranden inom ramen för den
löpande verksamheten. Tvisterna avser främst kontraktuella åtaganden hänförbara till avtal med kunder och leverantörer, men även andra typer av tvister
förekommer i den normala affärsverksamheten. Resultatet av komplicerade
tvister kan vara svårt att förutse och tvisterna kan vara både tidskrävande och
kostsamma. Det kan därför inte uteslutas att en ofördelaktig utgång i en tvist
kan få en betydande påverkan på koncernens resultat och ställning. Ledningen
bedömer det dock som osannolikt att någon av de per dagens datum kända
tvister som Gunnebo är part i kommer att ha en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper. Koncernens avsättning för tvister uppgår till 21 Mkr (31) på
balansdagen.
Ersättningar efter avslutad anställning
Redovisningen av avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner och andra
pensionsförmåner baseras på aktuariella beräkningar som utgår från antaganden om diskonteringsränta, framtida löneökningar, personalomsättning och
demografiska förhållanden. De bedömningar som görs avseende dessa antaganden påverkar värdet av den totala pensionsförpliktelsen och större förändringar i bedömningarna skulle kunna få en betydande påverkan på koncernens
resultat och ställning. Detsamma gäller för en förändrad bedömning beträffande huruvida pensionsförsäkringar i Alecta skall redovisas som en avgiftsbestämd plan eller ej. Den 31 december 2015 uppgick koncernens avsättning för
pensioner till 362 Mkr (425).
Inkuransreserv
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). Varulagrets värde är justerat med
uppskattad värdeminskning för fysiska skador, utgångna artiklar, överdimensionerat lager samt andra former av inkurans. Per den 31 december 2015 uppgår
koncernens reserv för inkurans till 74 Mkr (78).
Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att koncernen
inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringarnas
ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. De
bedömningar som görs avseende dessa framtida kassaflöden påverkar värdet av
posten kundfordringar och en större förändring i bedömningarna skulle kunna
få en betydande påverkan på koncernens resultat och ställning.
Koncernens kundfordringar uppgår till 1 150 Mkr (1 125) på balansdagen,
inklusive reservering för osäkra fordringar om 45 Mkr (51).
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Rapportering per segment

Rörelsesegment
2015

Nettoomsättning
Rörelseresultat*

2014

Region Europe,
Middle East
& Africa

Region
Asia-Pacific

Region
Americas

3 860

1 085

84

108

Totalt

Region Europe,
Middle East
& Africa

Region
Asia-Pacific

Region
Americas

Totalt

1 107

6 052

3 644

1 029

884

5 557

128

320

108

131

113

352

Finansiella intäkter

19

14

–62

–49

–109

–90

168

227

Finansiella kostnader
Skatt
Årets resultat
Operativt kapital**
Operativa tillgångar

1 711

454

514

2 679

1 547

393

530

2 470

Operativa skulder

–921

–243

–243

–1 407

–914

–235

–288

–1 437

790

211

271

1 272

633

158

242

1 033

Summa operativt kapital
Övriga upplysningar
Investeringar

80

37

18

135

42

15

21

78

Avskrivningar

65

23

20

108

57

16

15

88

Geografisk information

Nettoomsättning***

Operativt kapital**

Investeringar

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1 052

1 030

191

161

20

13

USA

572

486

237

206

0

3

Indien

426

429

77

57

26

5

Frankrike

Storbritannien

391

328

118

71

15

6

Spanien

254

238

199

33

3

0

Tyskland

237

232

38

44

2

4

Indonesien

222

163

–3

56

8

8

Sverige

199

203

–19

–2

1

2

Mexiko

197

70

10

3

0

1

Övriga

2 502

2 378

424

404

60

36

Summa

6 052

5 557

1 272

1 033

135

78

*

Intäkter och kostnader av engångskaraktär har påverkat koncernens resultat med –77 Mkr (–14). Region Europe, Middle East & Africa har belastats med –67 Mkr (–1), Region Asia-Pacific
med –7 Mkr (–9 ) och Region Americas med –3 Mkr (–4).
**	Operativa tillgångar består av övriga immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, lager, kundfordringar, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Operativa skulder består av leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
*** Vid presentation av geografisk försäljning har kundens lokalisering varit avgörande för vilket geografiskt område som försäljningen allokerats till.
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Övriga rörelseintäkter
2015

2014

Realisationsvinster

1,5

11,0

Kursvinster

2,8

7,1

Vinst vid avyttring av verksamhet*

Övriga rörelsekostnader
2015

Realisationsförluster
Kursförluster

2014

0,9

0,4

15,5

4,4

–

73,4

Övrigt

0,3

0,7

Övrigt

10,0

4,2

Summa

16,7

5,5

Summa

14,3

95,7

* Avser Fichet-Bauche Télésurveillance som avyttrades i juni 2014. För mer information se
not 32 Avyttring av verksamhet.
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Avskrivningar per funktion

Skatter

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:

2015

2014

2015

2014

Aktuell skatt

–88,2

–105,8

Kostnad för sålda varor

77,3

57,8

Uppskjuten skatt

–20,8

16,5

Försäljningskostnader

7,9

6,7

23,1

23,2

108,3

87,7

Administrationskostnader
Summa

Not 9

Intäkter och kostnader av engångskaraktär per funktion

Rörelseresultatet har gottgjorts med intäkter av engångskaraktär enligt
följande:
2015

2014

Övriga rörelseintäkter

—

73,4

Summa

—

73,4

Rörelseresultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär enligt följande:
2015

2014

Kostnad för sålda varor

25,7

31,7

Försäljningskostnader

12,2

24,5

Administrationskostnader

38,9

31,6

Övriga rörelsekostnader
Summa

—

0,1

76,8

87,9

Föregående års intäkter av engångskaraktär avser vinst vid avyttring av verksamhet. För mer information se not 32 Avyttring av verksamhet.
Årets kostnader av engångskaraktär är främst hänförliga till personalneddragningar och andra strukturella åtgärder i Region Europe, Middle East & Africa.
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2015

2014

2 096,5

1 924,5

21,0

–7,9

2 015,0

1 935,8

Inhyrd personal och underleverantörer

373,6

310,8

Transportkostnader

137,2

127,1

Fordons- och resekostnader

222,3

208,5

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

108,9

88,0

Förändring i lager
Ersättningar till anställda

Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader*

754,9

708,5

5 729,4

5 295,3

* Avser kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.

Not 11

2015

2014

Kursvinster

5,2

1,4

Övrigt

1,8

0,7

Summa

7,0

2,1

Övriga finansiella kostnader

Övrigt
Summa
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2014

–81,1

–84,9

Skatter hänförliga till tidigare år

–12,7

1,0

–8,0

7,1

Effekter av skattemässiga underskott för vilka ingen
uppskjuten skattefordran redovisats
Effekter av ej avdragsgilla kostnader och ej
skattepliktiga intäkter m.m.
Skattekostnad

–7,2

–12,5

–109,0

–89,3

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförbara till följande poster:
Uppskjutna skattefordringar

Underskottsavdrag

2015

2014

198,7

224,7

Säkringstransaktioner

2,8

1,9

Varulager

2,8

2,2

Pensionsförpliktelser

61,5

73,3

Avsättningar

23,3

24,3

15,5

12,8

304,6

339,2

Uppskjutna skatteskulder

2015

2014

Anläggningstillgångar

86,0

60,0

Summa
		

Övriga skattepliktiga temporära skillnader
Summa
Uppskjutna skattefordringar och
skatteskulder, netto
		

–9,2

–1,5

–11,1

–9,7

–1,7

–0,7

–22,0

–11,9

7,3

6,0

93,3

66,0

211,3

273,2

Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
2015

2014

Ingående värde, netto

273,2

242,8

Omräkningsdifferenser

–1,1

8,2

–20,8

16,5

Uppskjuten skatt som redovisas i övrigt
totalresultat

–11,8

6,1

Förvärv av verksamhet

–28,2

–0,2

—

–0,2

Avyttring av verksamhet

Övriga finansiella intäkter

Kursförluster

2015

Skatt beräknad enligt nationella skattesatser
gällande för respektive land

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

Övriga finansiella intäkter och kostnader

Bankavgifter och bankgarantikostnader

Skatt beräknad på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska
belopp som skulle framkommit vid vägd genomsnittlig skattesats gällande för
resultaten i de konsoliderade företagen enligt nedan:

Övriga avdragsgilla temporära skillnader

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag

Direkt material

Summa
–109,0
–89,3
		
Koncernens skattekostnad uppgick till –109,0 Mkr (–89,3) och den effektiva skattesatsen till 39 procent (28). Årets skattekostnad påverkades negativt av skatter
hänförliga till tidigare år, samt av effekter av skattemässiga underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran redovisats.

Utgående värde, netto
211,3
273,2
		
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast om det
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Vid utgången av 2015 fanns underskottsavdrag uppgående till cirka 620 Mkr där
uppskjutna skattefordringar ej har aktiverats beroende på bedömningar av möjligheten att kunna nyttja dessa mot framtida skattemässiga överskott i respektive
skattehemvist. Härav förfaller cirka 30 Mkr inom fem år.
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Resultat per aktie

Före utspädning
Resultatet per aktie före utspädning beräknas genom att resultatet efter skatt,
hänförligt till moderbolagets aktieägare, divideras med genomsnittligt antal
utestående aktier.
2015

Årets resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare, Mkr

2014

165,7

226,2

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental)

76 180

75 979

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)

76 182

75 979

Resultat per aktie före utspädning, kr

2,18

2,98

Resultat per aktie efter utspädning, kr

2,18

2,98

Efter utspädning
För beräkning av resultatet per aktie efter utspädning justeras det beräknade
genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga
aktier. Gunnebos långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram har en potentiell utspädningseffekt.
Utdelningen per aktie föreslås uppgå till 1,00 kronor (1,00).
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Immateriella tillgångar

Räkenskapsåret 2015

Goodwill

Övriga immateriella
tillgångar

Anskaffningsvärde 2015-01-01

1 490,0

490,0

Investeringar
Förvärv
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

—

32,8

92,5

213,7

—

–5,5

–7,6

7,6

–58,4

–14,9

Ackumulerade anskaffningsvärden
2015-12-31

1 516,5

723,7

Av- och nedskrivningar 2015-01-01

—

305,4

Förvärv

—

94,9

Försäljningar/utrangeringar

—

–5,5

Avskrivningar

—

47,0

Nedskrivningar

—

0,3

Omräkningsdifferenser

—

–13,5

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2015-12-31

—

428,6

Utgående redovisat värde 2015-12-31

1 516,5

295,1

Räkenskapsåret 2014

Goodwill

Övriga immateriella
tillgångar

1 322,4

437,7

—

26,4

Omräkningsdifferenser

Anskaffningsvärde 2014-01-01
Investeringar
Förvärv

51,7

–

Avyttring av verksamhet

–5,2

–2,7

Försäljningar/utrangeringar

Övriga immateriella tillgångar i koncernen består främst av förvärvsrelaterade
tillgångar i form av varumärken och kundrelationer samt utgifter för programvara och balanserade utgifter för utveckling av produkter. Förutom varumärken
är nyttjandeperioden begränsad för samtliga i posten ingående tillgångsslag.
Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden.
Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgår till 75,6 Mkr (56,7). Under
året gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt uppgår till 22,0 Mkr (12,2).
Utgående redovisat värde för kundrelationer och varumärken uppgår till
113,9 Mkr (30,7) respektive 74,7 Mkr (69,9). Redovisat värde för varumärken
avser i sin helhet varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod hänförliga
till affärsområdet Bank Security & Cash Handling. Andra i posten ingående tillgångsslag avser främst programvara och det utgående redovisade värdet för
dessa t illgångar uppgår till 30,9 Mkr (27,3).
Prövning av nedskrivningsbehov
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter enligt följande:
Specifikation av goodwill

821,4

747,1

Secure Storage

188,4

197,2

Global Services

277,9

305,0

Entrance Control

199,5

211,4

Gateway
Redovisat värde

–6,1
34,7

Ackumulerade anskaffningsvärden
2014-12-31

1 490,0

490,0

Av- och nedskrivningar 2014-01-01

—

265,6

Avyttring av verksamhet

—

–2,5

Försäljningar/utrangeringar

—

–3,3

Avskrivningar

—

31,2

Nedskrivningar

—

0,2

Omräkningsdifferenser

—

14,2

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2014-12-31

—

305,4

Gateway

1 490,0

184,6

* Koncernmässigt värde avser goodwill och sysselsatt kapital.
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29,3

29,3

1 516,5

1 490,0

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod sker årligen samt när indikationer finns på att nedskrivningsbehov föreligger.
Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på
beräkningar av nyttjandevärden. Vad gäller nedskrivningstest har detta gjorts
på den lägsta nivå där separerbara kassaflöden identifierats.*
Nyttjandevärdet för goodwill och varumärken med en obestämbar
nyttjandep eriod hänförliga till Gunnebos kassagenerande enheter har beräknats baserat på diskonterade kassaflöden. Kassaflödet för det första året baseras på en av styrelsen fastställd budget och för de två efterföljande åren har
kassaflödena beräknats utifrån finansiella planer som godkänts av styrelsen.
För de kassagenererande enheter som innefattar tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod har kassaflöden bortom denna treåriga period fastställts
med en tillväxttakt motsvarande 2,0 procent. Denna tillväxttakt baseras på
ett försiktigt antagande och bedöms vara i linje med säkerhetsbranschens
långsiktiga tillväxttakt i de länder där Gunnebo bedriver verksamhet.
De prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonterings
ränta om 11,0 procent före skatt (10,0). Diskonteringsräntan motsvarar koncernens vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) för avkastningskravet på
eget kapital och kostnaden för extern upplåning. Beräkningen av avkastningskravet på eget kapital baseras på en riskfri ränta om 1,3 procent samt en risk
premie om 8,7 procent.
Med användande av en diskonteringsränta om 11,0 procent överstiger nyttjandevärdet redovisat värde för samtliga kassagenererande enheter.
Negativa förändringar i form av en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet eller en minskning av rörelsemarginalen med 10,0 procent skulle var
och en för sig inte få så stora effekter att återvinningsvärdet reduceras till ett
värde som motsvarar eller understiger det redovisade värdet för någon kassagenererande enhet.

—

Utgående redovisat värde 2014-12-31
		

2014

Bank Security & Cash Handling

121,1

Omräkningsdifferenser

2015

* Enligt IAS 36 skall nedskrivningsprövning av goodwill baseras på den minsta grupp av tillgångar till vilken goodwill är allokerad och som ger upphov till inbetalningar. För Gunnebo
utgörs dessa så kallade kassagenererande enheter av dess affärsområden.
Koncernmässigt värde*

Bank Security & Cash Handling

2015

1 559

Secure Storage

303

Global Services

487

Entrance Control

347
69

73

Finansiell information
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Materiella anläggningstillgångar

Innehav i intresseföretag

Pågående
nyanläggningar

Byggnader
och mark*

Maskiner

Inventarier

2015

2014

379,1

424,6

316,1

15,7

Ingående bokfört värde

9,6

10,1

1,5

40,8

16,6

43,6

Andelar i intresseföretags resultat

0,7

0,4

Förvärv

27,9

28,2

9,9

0,1

Försäljningar/utrangeringar

–2,9

–8,5

–7,7

–0,4

Räkenskapsåret 2015

Anskaffningsvärde 2015-01-01
Investeringar

Omklassificeringar

13,2

15,2

2,1

–30,5

Omräkningsdifferenser

–12,9

–24,1

–15,7

–0,6

Ackumulerade anskaffnings
värden 2015-12-31

405,9

476,2

321,3

27,9

Av- och nedskrivningar
2015-01-01

Omklassificeringar*

–1,6

—

Utdelningar

–1,9

–1,3

Valutakursdifferenser

0,1

0,4

Utgående bokfört värde

6,9

9,6

Bokfört värde
Koncernens innehav av andelar
i intresseföretag

Kapital
andel, %

2015

2014

259,5

325,1

246,5

—

6,3

18,0

8,6

—

FBH Fichet Ltd, Storbritannien

49

1,8

1,1

Försäljningar/utrangeringar

–1,1

–8,0

–6,6

—

Gateway Security Portugal Ltda, P
 ortugal

55

0,0

0,0

Avskrivningar

10,4

26,4

24,5

—

Prodimo AB, Sverige

48

5,1

6,9

—

—

0,3

—

K/H Enterprises Inc, USA*

31

—

1,6

Summa

6,9

9,6

Förvärv

Nedskrivningar
Omklassificeringar

—

0,0

0,0

—

–8,9

–15,1

–12,3

—

Ackumulerade av- och
nedskrivningar 2015-12-31

266,2

346,4

261,0

—

Utgående redovisat värde
2015-12-31

139,7

129,8

60,3

27,9

Byggnader
och mark*

Maskiner

Inventarier

458,2

370,6

290,9

7,4

Investeringar

1,6

28,0

10,7

11,0

Förvärv

0,2

—

9,8

—

—

–0,2

–9,7

—

–111,1

–8,6

–9,3

—

Omräkningsdifferenser

Räkenskapsåret 2014

Anskaffningsvärde 2014-01-01

Avyttring av verksamhet
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Pågående
nyanläggningar

0,1

2,0

1,9

–4,0

30,1

32,8

21,8

1,3

Ackumulerade anskaffnings
värden 2014-12-31

379,1

424,6

316,1

15,7

Av- och nedskrivningar
2014-01-01

328,6

284,0

210,8

—

Omräkningsdifferenser

Förvärv
Avyttring av verksamhet
Försäljningar/utrangeringar
Avskrivningar
Nedskrivningar
Omräkningsdifferenser

0,0

—

7,2

—

—

–0,2

–3,7

—

–98,7

–5,2

–8,6

—

9,8

22,4

24,3

—

—

—

0,1

—

19,8

24,1

16,4

—

Ackumulerade av- och
nedskrivningar 2014-12-31

259,5

325,1

246,5

—

Utgående redovisat värde
2014-12-31

119,6

99,5

69,6

15,7

Specifikation byggnader och mark

Redovisat värde byggnader*
Redovisat värde mark
Summa redovisat värde

2015

2014

113,1

92,3

26,6

27,3

139,7

119,6

Gunnebos andel av intresseföretagens intäkter och resultat efter skatt uppgår till
51,1 Mkr (55,1) respektive 0,7 Mkr (0,4). Andelen av deras totala tillgångar uppgår
till 30,6 Mkr (31,6) och andelen av deras skulder uppgår till 23,7 Mkr (22,0).
*Under året har resterande aktier i K/H Enterprises Inc förvärvats varefter bolaget
fusionerades med Hamilton Safe Inc.
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Varulager

Råvarulager
Varor under tillverkning
Färdiga varor

2015

2014

202,2

215,1

36,9

19,9

435,8

444,2

Pågående installationsarbeten

102,1

106,4

Avgår: förskott från kunder

–98,7

–91,4

Summa

678,3

694,2

Av varulagret är 638,7 Mkr värderat till anskaffningsvärde och 39,6 Mkr till nettoförsäljningsvärde. Per den 31 december 2015 uppgår koncernens reserv för
inkurans till 73,7 Mkr (78,0).

*Inklusive markanläggningar
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Kundfordringar
2015

Reserver i eget kapital

2014

Kundfordringar, ej förfallna

847,1

882,8

Ingående balans 2015-01-01

Förfallna, 1–30 dagar

205,5

164,1

Valutakursdifferenser:

Säkringsreserv

Omräkningsreserv

Summa
reserver

–11,1

–159,1

–170,2
–76,8

Förfallna, 31–60 dagar

61,2

49,6

- Dotterbolag

—

–76,8

Förfallna, 61–90 dagar

25,2

28,2

- Intresseföretag

—

0,1

0,1

Förfallna, över 90 dagar

56,1

51,7

Säkring av nettoinvesteringar

—

–3,2

–3,2

1 195,1

1 176,4

Avsättning för osäkra fordringar

2015

2014

1,1

—

1,1

Avsättning vid årets ingång

–51,4

–53,7

Reservering för befarade förluster

–19,1

–10,5

–0,2

—

–0,2

8,8

7,1

—

—

0,0

18,4

9,6

—

0,7

Summa

Konstaterade förluster
Infriad betalning av reserverad fordran
Avyttring
Förvärv av verksamhet

–3,1

–0,3

Valutakursdifferenser

1,7

–4,3

–44,7

–51,4

1 150,4

1 125,0

Avsättning vid årets utgång
Utgående redovisat värde

Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015

2014

10,8

10,4

Förutbetalda hyror

9,6

9,2

Upplupna räntor

1,1

1,0

Förutbetalda försäkringspremier

Övriga poster

52,9

65,3

Summa

74,4

85,9

Kassaflödessäkringar:
- Förändringar av verkligt värde
under året
- Skatt på förändringar av
verkligt värde
- Ö verföringar till r esultaträkningen
- Skatt på överföringar till
resultaträkningen

—

—

0,0

–10,2

–239,0

–249,2

Säkringsreserv

Omräkningsreserv

Summa
reserver

–4,0

–256,8

–260,8

- Dotterbolag

—

92,2

92,2

- Intresseföretag

—

0,4

0,4

Säkring av nettoinvesteringar

—

5,1

5,1

–9,1

—

–9,1

2,0

—

2,0

—

—

—

Utgående balans 2015-12-31

Ingående balans 2014-01-01
Valutakursdifferenser:

Kassaflödessäkringar:
- Förändringar av verkligt värde
under året
- Skatt på förändringar av
verkligt värde
- Ö verföringar till r esultaträkningen
- Skatt på överföringar till
resultaträkningen
Utgående balans 2014-12-31

Not 20

—

—

—

–11,1

–159,1

–170,2

Likvida medel
2015

2014

19,1

46,8

Kassa och bank

477,3

400,2

Summa

496,4

447,0

Kortfristiga placeringar
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Antal aktier

Vid årets ingång
Emission via konvertering av
teckningsoptioner
Vid årets utgång

2015

2014

76 173 501

75 914 098

11 500

259 403

76 185 001

76 173 501
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Pensionsförpliktelser

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, såsom pensioner, sjukvårdsförmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande del genom betalningar till försäkringsbolag eller myndigheter som därmed övertar förpliktelserna mot de anställda, så kallade avgiftsbestämda planer. Resterande del fullgörs
genom så kallade förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår inom
koncernen. De största förmånsbestämda planerna finns i Storbritannien och
Sverige (FPG/PRI avsättning). Andra förmånsbestämda planer finns i Kanada,
Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Indonesien, Indien och Sydafrika.
Beträffande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader samt
värdet på utestående förpliktelser med hjälp av aktuariella beräkningar vilka
syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser.
Per den 31 december 2015 uppgick koncernens totala förmånsbestämda
pensionsförpliktelse till 1 026,7 Mkr (1 083,2). Tillskjutna medel för att täcka
dessa förpliktelser, så kallade förvaltningstillgångar, uppgick till 664,6 Mkr
(658,0). Förvaltningstillgångarna består huvudsakligen av aktier och ränte
bärande kortfristiga fordringar. Inga förvaltningstillgångar består av finansiella
instrument i Gunnebo AB eller tillgångar som används inom koncernen.
Koncernens nettoavsättning avseende pensioner, vilken redovisas i balansräkningen, uppgick till 362,1 Mkr (425,2). I jämförelse med föregående år har
pensionsförpliktelsen minskat i flertalet länder främst till följd av lägre diskonteringsränta samt valutakursförändringar.
Den förmånsbestämda pensionskostnaden redovisad i resultaträkningen
uppgick till 36,6 Mkr (42,7), varav 13,5 Mkr (14,5) avsåg finansiella kostnader.
Aktuariella vinster och förluster redovisade i övrigt totalresultat uppgick netto
till 53,9 Mkr (–35,5).

Kostnaderna för förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige redovisade i
resultaträkningen uppgick till 4,3 Mkr (4,1), varav 2,5 Mkr (3,0) avsåg finansiella
kostnader. Kostnader för avgiftsbestämda planer uppgick till 14,0 Mkr (11,9) och
har belastat rörelseresultatet.
Av kostnaden för avgiftsbestämda planer utgör 4,8 Mkr (4,9) premier till
Alecta/Collectum. Denna försäkring omfattar flera arbetsgivare i Sverige och
tillräcklig information föreligger inte från Alecta/Collectum för att kunna redovisa planen som en förmånsbestämd plan.
Alectas konsolideringsgrad uppgick till 153 procent (143) vid årets utgång.
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av skillnaden mellan tillgångarna och
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Storbritannien

3,9

3,7

Storbritannien
I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetalningar till en förmånsbestämd pensionsplan. Planen är stängd för nyanställda
men är fortfarande öppen för de anställda som omfattas av den. Till följd av
legala krav utgörs planen av en oberoende stiftelse samt är fonderad.
Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse bestående av representanter för
Gunnebo och de anställda som är medlemmar av planen. Förvaltningen sker i
enlighet med nationell lagstiftning och i samarbete med professionella rådgivare och fondförvaltare. Förmånerna baseras på de anställdas slutlön och förpliktelsens återstående genomsnittliga löptid är 20 år.
Den totala förmånsbestämda förpliktelsen minskade till 620,0 Mkr (650,3).
Nedgången berodde främst på ändrade antaganden avseende diskonteringsränta och justeringar avseende demografiska förhållanden. Värdet på stiftelsens förvaltningstillgångar uppgick till 542,2 Mkr (532,4), vilket gav en netto
avsättning om 77,8 Mkr (117,9).
Den förmånsbestämda förpliktelsen har beräknats med en diskonteringsränta baserad på högkvalitativa företagsobligationer med en löptid motsvarande den genomsnittliga återstående löptiden på förpliktelsen.
Kostnaderna för förmånsbestämda pensionsplaner i Storbritannien redovisade i resultaträkningen uppgick till 13,6 Mkr (14,3), varav 4,2 Mkr (5,0) avsåg
finansiella kostnader.

Sverige

3,0

2,8

Övriga länder (viktat genomsnitt)

3,9

3,8

Sverige
Den största delen av koncernens pensionsarrangemang i Sverige utgörs av en
förmånsbestämd pensionsplan. Förpliktelsen avser livsvariga ålderspensioner
och förmånerna baseras främst på de anställdas slutlön. Den genomsnittliga
återstående löptiden på förpliktelsen uppgår till 19 år.
Storleken på pensionsförpliktelsen uppgick till 93,8 Mkr (97,9) vid årets
utgång. Förvaltningstillgångar förekommer inte. I jämförelse med föregående
år har förpliktelsen minskat på grund av högre diskonteringsränta.
Pensionsförpliktelsen har beräknats med en diskonteringsränta som är baserad på avkastningen på marknadsräntan på svenska bostadsobligationer med
en extrapolering upp till förpliktelsens löptid. Dessa bedöms som högkvalitativa
eftersom de säkras med tillgångar samt att bostadsobligationsmarknaden i
Sverige anses vara djup och likvid. Löptiden på obligationerna motsvarar den
genomsnittliga löptiden på förpliktelsen.
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Övriga länder
Totala förmånsbestämda förpliktelser i övriga länder uppgick till 312,9 Mkr
(335,0) och tillhörande förvaltningstillgångar uppgick till 122,4 Mkr (125,6).
Nettoavsättningen redovisad i balansräkningen uppgick till 190,5 Mkr (209,4).
De största pensionsavsättningarna avsåg Frankrike och Tyskland där avsättningarna uppgick till 85,3 Mkr (91,3) respektive 40,0 Mkr (41,4).
Den vägda genomsnittliga löptiden för den totala förpliktelsen avseende
övriga länder uppgår till 12 år.
Väsentliga aktuariella antaganden, %

2015

2014

Diskonteringsränta

Förväntad löneökningstakt
Storbritannien

3,0

3,1

Sverige

3,0

3,0

Övriga länder (viktat genomsnitt)

3,3

2,8

Inflation
Storbritannien

3,0

3,1

Sverige

1,5

1,5

Övriga länder (viktat genomsnitt)

2,7

2,7

Avstämning
av pensionsförpliktelser

Stor
britannien

Sverige

Övriga
länder

2015
Totalt

620,0

93,8

312,9

1 026,7

–542,2

—

–122,4

–664,6

77,8

93,8

190,5

362,1

Stor
britannien

Sverige

Övriga
länder

2014
Totalt

Nuvärdet av förpliktelser

650,3

97,9

335,0

1 083,2

Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde

–532,4

—

–125,6

–658,0

117,9

97,9

209,4

425,2

Nuvärdet av förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde
Nettoavsättning i
balansräkningen
Avstämning
av pensionsförpliktelser

Nettoavsättning i
balansräkningen

Av nuvärdet av förpliktelser avser 821,6 Mkr (868,2) fonderade pensions- och
övriga planer och 205,1 Mkr (215,0) ofonderade pensions- och övriga planer.
Koncernens förväntade avgifter avseende förmånsbestämda planer under
2016 uppgår till 43,6 Mkr (43,7).
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Specifikation av förändringar i förmånsbestämda
förpliktelser

Vid årets början

2015

2014

1 083,2

875,3

Kostnader avseende tjänstgöring under
innevarande år

19,8

15,7

Räntekostnad på förpliktelserna

Specifikation av aktuariella vinster och förluster
redovisade i övrigt totalresultat

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive ränteintäkt

2015

2014

9,7

–39,8

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av förändrade demografiska antaganden

–10,7

–27,3

–30,5

101,3

Erfarenhetsbaserade vinster (–) eller förluster (+)

–21,6

–1,3

–0,8

2,6

–53,9

35,5
2014

39,4

39,0

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av
förändrade demografiska antaganden

–10,7

–27,3

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av förändrade finansiella antaganden

Aktuariell vinst (–) eller förlust (+) till följd av
förändrade finansiella antaganden

–30,5

101,3

Löneskatt på aktuariella förändringar

Erfarenhetsbaserade vinster (–) eller förluster (+)

–21,6

–1,3

–0,8

2,6

Totala aktuariella vinster (–) och förluster (+)
redovisade i övrigt totalresultat

2,0

2,2

Specifikation av förvaltningstillgångar

2015

–46,5

–34,0

Statsobligationer

97,9

91,7

Företagscertifikat

215,9

208,9

Aktier

334,4

335,9

Löneskatt på aktuariella förändringar
Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen
Utbetalningar av pensionsersättningar
Kostnad/intäkt avseende tjänstgöring under
tidigare perioder
Förvärvade och avyttrade bolag
Valutakursdifferenser på utländska planer
Vid årets utgång
Specifikation av förändringar i förvaltningstillgångar

Vid årets början

–1,8

10,3

—

–1,6

–5,8

101,0

1 026,7

1 083,2

2015

2014

658,0

514,7

Administrationskostnader

–5,1

–2,2

Ränteintäkt på förvaltningstillgångar

25,9

24,5

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive
belopp som ingår i ränteintäkt

–9,7

39,8

Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen
Inbetalningar till planen gjorda av företaget
Utbetalningar av pensionsersättningar
Valutakursdifferenser på utländska planer
Vid årets utgång
Specifikation av förändringar i avsättningar för pensioner

Vid årets början
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen

2,0

2,2

31,3

31,7

–36,2

–21,9

–1,6

69,2

664,6

658,0

2015

2014

425,2

360,6

36,6

42,7

Aktuariella vinster (–) eller förluster (+)

–53,9

35,5

Utbetalning av förmåner

–10,3

–12,1

Erlagda avgifter till fonderade planer

–31,3

–31,7

—

–1,6

Förvärvade och avyttrade bolag
Valutakursdifferenser på utländska planer
Vid årets utgång
Specifikation av pensionskostnader i resultaträkningen

–4,2

31,8

362,1

425,2

2015

2014

Likvida medel
Summa förvaltningstillgångar

16,4

21,5

664,4

658,0

Räntekostnad på pensionsförpliktelser och ränteintäkt på förvaltningstillgångar
klassificeras som finansiell kostnad. Övriga kostnadsposter redovisas i rörelse
resultatet och allokeras till kostnad för sålda varor, försäljningskostnader eller
administrationskostnader beroende på den anställdes funktion.
Känslighetsanalys
Av nedanstående tabell framgår hur den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen påverkas i miljoner kronor om de aktuariella antagandena diskonteringsränta, förväntad löneökningstakt samt inflation var och en för sig förändras
med 1 procentenhet.
Antagande

+1 procentenhet

– 1 procentenhet

–169

180

Diskonteringsränta
Förväntad löneökningstakt

39

–36

Inflation

63

–60

Löptidsanalys
Nedan visas de förväntade förfallotidpunkterna för koncernens förmånsbestämda pensionsförpliktelse i nominella belopp.
Löptidsanalys

Förväntade pensionsutbetalningar

< 1år

1–2 år

2–5 år

5–10 år

>10 år

Totalt

28

40

137

271

2 319

2 795

Kostnader avseende förmånsbestämda planer:
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år

19,8

15,7

Nettoränta

13,5

14,5

5,1

2,2

Administrationskostnader
Kostnad/intäkt avseende tjänstgöring under
tidigare perioder

–1,8

10,3

Kostnader avseende förmånsbestämda planer

36,6

42,7

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer

58,6

49,3

Totala pensionskostnader i resultaträkningen

95,2

92,0

varav:
Belopp som belastat rörelseresultatet

81,7

77,5

Belopp som belastat finansiella kostnader

13,5

14,5

Totala pensionskostnader i resultaträkningen

95,2

92,0
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Övriga avsättningar

Räkenskapsåret 2015

Omstruk
tureringsprogram

Vid årets ingång

Tvister Garantier

Skatter

Övrigt

Totalt

15,2

30,8

40,1

2,9

10,2

99,2

—

2,5

—

—

–2,5

—

22,2

12,6

18,1

—

0,9

53,8

–12,4

–20,3

–14,9

—

–0,8

–48,4

Återföringar
under året

–0,4

–4,5

–3,8

–2,2

–4,3

–15,2

Kursdifferenser

–0,8

–0,4

–1,2

–0,1

–0,2

–2,7

Vid årets utgång

23,8

20,7

38,3

0,6

3,3

86,7

Tvister Garantier

Skatter

Övrigt

Totalt

Omklassificeringar
Avsättningar
under året
Ianspråktaganden
under året

Räkenskapsåret 2014

Vid årets ingång
Avyttring av verksamhet
Avsättningar
under året
Ianspråktaganden
under året
Återföringar
under året
Kursdifferenser
Vid årets utgång

Omstruk
tureringsprogram

16,4

23,4

40,2

2,1

9,6

91,7

—

—

—

—

–0,6

–0,6

18,6

11,3

25,2

0,6

1,4

57,1

–20,3

–5,3

–23,5

—

–0,6

–49,7

–0,4

–0,7

–5,0

—

0,0

–6,1

0,9

2,1

3,2

0,2

0,4

6,8

15,2

30,8

40,1

2,9

10,2

99,2

Avsättning för omstruktureringsåtgärder har gjorts huvudsakligen på grund av
avveckling av verksamhet och omorganisation. Utnyttjande av avsättningarna
beräknas huvudsaklingen ske under 2016. För information angående gjorda
antaganden och bedömningar vid redovisning av avsättningar se not 4.

Ställda säkerheter
2015

2014

Fastighetsinteckningar

3,9

—

Summa

3,9

—

2015

2014

Not 27

Eventualförpliktelser

Garantier

229,6

184,1

Summa

229,6

184,1

Garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden förekommer som
ett led i koncernens normala affärsverksamhet. Vid tidpunkten för denna års
redovisnings utgivande fanns inte någon indikation på att garantier redovisade
som eventualförpliktelser kommer att medföra utbetalningar.
Gunnebo är även part i olika juridiska tvister som en följd av den normala
affärsverksamheten. Vid utgången av år 2015 bedöms det inte föreligga några
tvister som kan medföra en väsentligt negativ inverkan på koncernens resultat
och finansiella ställning. För ytterligare information om tvister se not 4 och not 36.

Not 28

Operationell leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig
enligt följande:
2016

97,6

2017

61,6

2018

35,6

2019

18,5

2020

12,4

2021 och senare

Not 24

Upplåning

Långfristig upplåning

2015

2014

Skulder till kreditinstitut

1 139,2

958,0

Summa

1 139,2

958,0

30,3

56,0

Skulder till kreditinstitut

183,1

52,5

Summa

213,4

108,5

1 352,6

1 066,5

Summa upplåning*

* Förfallostrukturen avseende koncernens upplåning redovisas i not 3.

Not 25

Kassaflödespåverkande finansnetto
2015

2014

Erhållna räntor

12,2

11,6

Betalda räntor

–43,3

–34,4

Övriga kassaflödespåverkande poster

–15,0

–9,8

Summa

–46,1

–32,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015

2014

111,5

116,0

Upplupna löner

79,9

107,7

Sociala avgifter

67,3

70,9

105,3

52,1

Semesterlöneskuld

Förutbetalda intäkter
Upplupna räntor

78 

245,0

Tillgångar som innehas via operationell leasing utgörs främst av förhyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustning. Årets kostnader avseende förhyrning av
tillgångar uppgick till 119,4 Mkr (113,5).

Not 29

Kortfristig upplåning

Checkräkningskrediter

19,3

Summa

4,1

6,9

Övriga poster

213,1

202,4

Summa

581,2

556,0
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Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
2015

2014

Avskrivningar av immateriella tillgångar

47,0

31,2

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

61,3

56,5

Nedskrivningar av immateriella tillgångar

0,3

0,2

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

0,3

0,1

Ej utdelade resultatandelar i intressebolag

1,8

0,9

Justering för avsättningar

–5,9

3,0

Ej kassapåverkande omstruktureringskostnader

35,3

54,5

–13,4

–22,6

0,7

–0,4

Betalda omstruktureringskostnader,
tidigare kostnadsförda
Realisationsresultat från avyttring av
intresseföretag
Realisationsresultat från avyttring av
verksamhet
Realisationsresultat försäljning/utrangering
av materiella anläggningstillgångar
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Not 31

—

–73,4

–0,6

–10,2

126,8

39,8

2014

126,4

—

Materiella anläggningstillgångar

33,2

2,8

Finansiella anläggningstillgångar

9,3

0,1

Varulager

13,5

3,9

Kortfristiga fordringar*

31,4

33,6

Likvida medel

13,9

2,3

Innehav utan bestämmande inflytande

–0,3

—

—

–2,4

Kortfristiga skulder

–88,7

–23,7

Identifierbara nettotillgångar

138,7

16,6

Goodwill

84,9

51,7

Koncernmässigt värde på andel av intressebolag vid
förvärvstidpunkten

–1,6

—

222,0

68,3

Långfristiga skulder

Totala köpeskillingar
Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar
Förvärv med egna aktier

–47,5

–12,4

–0,5

–9,8

Likvida medel i förvärvade verksamheter

–13,9

–2,3

Påverkan på koncernens likvida medel

160,1

43,8

*Kortfristiga fordringar avser främst kundfordringar.

Förvärv 2015
Förvärv av Grupo Sallén Tech S.L.
Den 30 juli 2015 förvärvades 100 procent av aktierna i spanska Grupo Sallén
Tech S.L. som är en ledande producent och leverantör av lösningar inom kontanthantering. Förvärvet är ett led i koncernens strategiska inriktning att växa
verksamheten inom området för kontanthantering. Med Sallén får Gunnebo tillgång till avancerad teknologi, vilken är den främsta anledningen till förvärvet.
Köpeskillingen beräknas uppgå till 200 Mkr varav cirka 48 Mkr är beräknade til�läggsköpeskillingar. Utbetalning av beräknade tilläggsköpeskillingar förväntas

Gunnebo Årsredovisning 2015 

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager

Redovisat
värde i
koncernen

115,6
33,1
9,3
11,3

Kortfristiga fordringar

29,7

Likvida medel

13,1

Kortfristiga skulder

–85,7

Identifierbara nettotillgångar

126,4

Totala köpeskillingar
2015

Immateriella tillgångar

Sallén

Goodwill

Förvärv av verksamhet

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter

ske med 2 MEUR år 2016, baserat på villkor avseende rörelseresultatet år 2015,
samt med ytterligare totalt 3 MEUR år 2018-2019, baserat på villkor avseende
antal sålda enheter. Enligt den preliminära förvärvsanalysen är det koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet huvudsakligen hänförligt till förvärvad teknologi och kundrelationer. Redovisad goodwill är främst hänförlig till
humankapital och tillväxtmöjligheter från synergieffekter. Förvärvskostnaderna
som belastat resultatet uppgick till 1,8 Mkr. Efter förvärvet har bolaget omsatt
50 Mkr, med ett rörelseresultat om 10 Mkr. Det förvärvade företagets intäkter
och resultat uppgick till 125 Mkr respektive 25 Mkr för helåret 2015 och verksamheten har 50 anställda.

73,4
199,8

Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar

–47,5

Likvida medel i förvärvade verksamheter

–13,1

Påverkan på koncernens likvida medel

139,2

Förvärv av återstående andelar i K/H Enterprises Inc
I augusti 2012 förvärvade Gunnebo Hamilton-bolagen i USA. Förutom de
helägda dotterbolagen ingick även dåvarande intressebolaget Kaaa/Hamilton
Enterprises Inc (KHE) som en del av förvärvet. I uppgörelsen ingick att
31 p
 rocent av aktierna i KHE erhölls vid förvärvet av Hamilton, med avsikten
att återstående 69 procent av aktierna inom en treårsperiod skulle överföras till
Gunnebo mot en redan avtalad köpeskilling. Under år 2015 överfördes åter
stående 69 procent av aktierna till Gunnebo mot köpeskillingen 21 Mkr. Det
koncernmässiga övervärde i form av goodwill som uppstod vid förvärvet av
de återstående andelarna uppgick till 18 Mkr.

K/H Enterprises

Immateriella tillgångar

Redovisat
värde i
koncernen

0,2

Materiella anläggningstillgångar

0,1

Varulager

2,2

Kortfristiga fordringar

1,7

Likvida medel

0,8

Identifierbara nettotillgångar

5,0

Goodwill

17,9

Koncernmässigt värde på andel av intressebolag vid
förvärvstidpunkten

–1,6

Totala köpeskillingar

21,3

Avgår:
Likvida medel i förvärvade verksamheter

–0,8

Påverkan på koncernens likvida medel

20,5
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Förvärv 2014
Förvärv av Diseños Inteligentes de Seguridad S.A de C.V
Den 28 augusti 2014 förvärvades 100 procent av mexikanska Diseños Inteligentes de Seguridad S.A de C.V (Dissamex), som tillhandahåller service- och installationstjänster inom elektronisk säkerhet till främst banker. Den övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 45 Mkr och har 130 anställda. Köpeskillingen
beräknades uppgå till 32 Mkr och det koncernmässiga övervärde som uppstod
vid förvärvet 2014 fastställdes ej då förvärvsanalysen var preliminär.
Under år 2015 har förvärvsanalysen justerats och fastställts. Total köpe
skilling uppgick till 33 Mkr och det koncernmässiga övervärde i form av goodwill
som uppstod vid förvärvet uppgick till 25 Mkr. Övrigt koncernmässigt övervärde
som uppstod vid förvärvet är främst hänförligt till kundrelationer.
Justering av förvärvsbalans 2015
(förvärv 2014)
Dissamex

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Redovisat
värde i koncernen 2014

Justerad förvärvsbalans
2015

Redovisat
värde i koncernen 2015

—

7,8

7,8

1,3

—

1,3

Justering av förvärvsbalans 2015
(förvärv 2014)
Clear Image

Immateriella tillgångar

Redovisat
värde i koncernen 2014

Justerad förvärvsbalans
2015

Redovisat
värde i koncernen 2015

2,8

—

2,8

Materiella anläggningstillgångar

1,5

—

1,5

Varulager

2,0

—

2,0

26,6

—

26,6

2,1

—

2,1

Långfristiga skulder

–0,2

—

–0,2

Kortfristiga skulder

–18,6

–0,7

–19,3

13,4

2,1

15,5

Finansiella anläggningstillgångar

0,1

—

0,1

Varulager

1,9

—

1,9

Kortfristiga fordringar

7,0

—

7,0

Likvida medel

0,2

—

0,2

—

–0,3

–0,3

Identifierbara nettotillgångar

Långfristiga skulder

–2,2

—

–2,2

Kortfristiga skulder

–5,1

–2,3

–7,4

Goodwill

22,9

–2,1

20,8

3,2

5,3

8,4

Totala köpeskillingar

36,3

0,0

36,3

Goodwill

28,8

–4,3

24,5

Totala köpeskillingar

32,0

0,9

32,9

Innehav utan bestämmande
inflytande

Identifierbara nettotillgångar

Avgår:
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Förvärv av Clear Image MMS Ltd
Den 10 oktober 2014 förvärvades 100 procent av det brittiska företaget Clear
Image MMS Ltd, verksamt inom elektronisk säkerhet. Den övertagna verksamheten omsätter årligen cirka 60 Mkr och har 60 anställda. Köpeskillingen beräknades uppgå till 36 Mkr. Det koncernmässiga övervärde i form av goodwill som
uppstod vid förvärvet fastställdes inte då förvärvsanalysen fortfarande var preliminär.
Under år 2015 har förvärvsanalysen justerats och fastställts genom att det
koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet har omallokerats enligt
nedanstående tabell:

Ej utbetalda köpeskillingar

–7,9

—

–7,9

Förvärv med egna aktier

–9,8

–0,5

–10,3

Likvida medel i förvärvade
verksamheter

–0,2

—

–0,2

Påverkan på koncernens likvida medel

14,1

0,4

14,5

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Avgår:
Ej utbetalda köpeskillingar

–4,5

—

–4,5

Likvida medel i förvärvade
verksamheter

–2,1

—

–2,1

Påverkan på koncernens likvida
medel

29,7

—

29,7

Gunnebo Årsredovisning 2015
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Not 33

Avyttring av verksamhet

Avyttring 2014
Avyttring av Fichet-Bauche Télésurveillance
I juni 2014 avyttrades dotterbolaget Fichet-Bauche Télésurveillance, verksamt
inom larmövervakning och utryckningstjänster på den franska marknaden, till
riskkapitalbolaget Butler Group. Köpeskillingen efter avdrag för transaktionskostnader uppgick till 89,6 Mkr och det koncernmässiga realisationsresultatet
uppgick till 73,4 Mkr.
Tillgångar och skulder i avyttrade verksamheter

2015

2014

Goodwill

—

5,2

Övriga immateriella tillgångar

—

0,2

Materiella anläggningstillgångar

—

6,0

Uppskjutna skattefordringar

—

0,2

Kortfristiga fordringar

—

12,1

Likvida medel

—

12,7

Långfristiga skulder

—

–1,6

Kortfristiga skulder

—

–18,6

Avyttrade nettotillgångar

—

16,2

Realisationsresultat
Erhållen köpeskilling efter transaktionskostnader
och skatt

73,4
—

89,6

Likvida medel i avyttrad verksamhet

—

–12,7

Påverkan på koncernens likvida medel

—

76,9

Personal

Medelantal anställda

2015

2014

171

165

Australien

48

73

Belgien

77

75

Brasilien

125

125

Danmark

68

71

Finland

—

7

906

968

Sverige

Frankrike
Förenade Arabemiraten

18

16

1 036

1 131

Indonesien

792

830

Italien

140

143

Kanada

142

145

Indien

Kenya

—

1

Kina/Hong Kong

91

80

Luxemburg
Malaysia

6

6

33

33

Mexiko

216

97

Nederländerna

327

345
28

Norge

28

Oman

7

4

Polen

45

42

Portugal

39

39

Saudiarabien
Schweiz
Singapore
Spanien

1

—

36

38

22

20

247

220

Storbritannien

260

238

Sydafrika

188

196

Sydkorea

18

18

Tjeckien

16

15

Turkiet

2

2

215

241

Tyskland
Ungern
USA
Österrike
Totalt

11

9

179

199

8

9

5 518

5 629

Av medelantalet anställda uppgick antalet kvinnor till 856 (868). Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom koncernen uppgår till 7 procent. Medelantalet anställda i utlandet uppgick till 5 347 (5 464).
Personalkostnader
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2015

Koncernen totalt

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2014

Koncernen totalt

Löner
och andra
ersättningar

Aktierelaterade
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

1 566,3

2,8

445,9

81,7

Löner
och andra
ersättningar

Aktierelaterade
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

1 502,2

—

433,6

77,5

Av ovanstående har totalt 65,9 Mkr (57,8) utgått i löner och andra ersättningar till
verkställande direktörer, varav 8,6 Mkr (6,5) avsåg rörliga ersättningar. Av koncernens pensionskostnader avsåg 8,3 Mkr (5,2) verkställande direktörer.
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Ersättning till styrelsen
Under året utbetald ersättning till styrelsen i moderbolaget uppgick till
2 045 Tkr (1 910), varav 170 Tkr (170) utgör ersättning för utskottsarbete. Till
styrelsens ordförande, Martin Svalstedt, har utgått ett styrelsearvode om
500 Tkr (475). Till styrelseledamöterna Mikael Jönsson och Bo Dankis har utgått
ett styrelsearvode om 310 Tkr (297,5) respektive 300 Tkr (287,5). Till Göran Bille
och Tore Bertilsson har utgått ett styrelsearvode om 280 Tkr (267,5) per person.
Till Charlotte Brogren och Eva Elmstedt har utgått ett styrelsearvode om
250 Tkr (237,5) respektive 125 Tkr.
Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande b
 efattningshavare

Tkr

Lön

Rörlig
ersättÖvriga Pensions
ning förmåner kostnad

Övriga
ersättningar

Incitamentsprogram 2012
I samband med årsstämman 2012 antogs ännu ett incitamentsprogram för
50 ledande befattningshavare. Teckningsoptionerna har marknadsvärderats
externt med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell och priset per option
fastställdes till 4,00 kronor. En option ger innehavaren rätt att teckna en aktie i
Gunnebo AB för 31,40 kronor under vissa bestämda perioder under åren
2015–2016.
Teckningsoptioner

Summa

Henrik Lange, 
verkställande
direktör

3 572

1 000

78

1 239

—

5 889

Per Borgvall, tidigare verkställande
direktör

1 725

—

87

629

5 532

7 973

Förändringar i incitamentsprogram

Vid årets ingång
Utnyttjade

Andra ledande
befattningshavare
(8)*

18 655

487

2 335

5 637

—

27 114

Summa

23 952

1 487

2 500

7 505

5 532

40 976

Förfallna
Vid årets utgång

154 500

146 500

—

–11 500

–154 500

—

—

135 000

Incitamentsprogram 2012

40 000

Andra ledande befattningshavare

60 000

Övriga

*Omfattar det antal befattningar som under året erhållit ersättning under den tid de verkat
som ledande befattningshavare.

*Avser tidigare verkställande direktör.

Incitamentsprogram 2011
I samband med årsstämman 2011 antogs ett incitamentsprogram för 49
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen, genom
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Gunnebo AB.

Incitamentsprogram 2012

Verkställande direktör*

Övriga förmåner avser främst bostadsförmån samt bilförmån. Övriga ersättningar avser
avgångsvederlag med mera enligt avtal.

Incitamentsprogram
I samband med årsstämman 2011 antogs ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Bakgrunden var att styrelsen fann det angeläget att dessa personer har ett
långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Årsstämman
2012 beslutade att implementera liknande program vilket innebar att för 2015
löpte två program parallellt.

Incitamentsprogram 2011

Teckningsoptioner
Specifikation av incitamentsprogram

Pensioner, avgångsvederlag och rörlig ersättning
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. Pensionslösningen är
premiebaserad och pensionskostnaden uppgår till 35 procent av lönen inklusive
rörlig ersättning. Verkställande direktören har rätt att erhålla pension från 63,5
års ålder. Om verkställande direktören säger upp sig gäller en uppsägningstid
om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid
om 12 månader under vilken normal lön och andra förmåner utgår. Efter uppsägningstidens slut utgår ett avgångsvederlag som uppgår till en årslön (exklusive rörlig ersättning) som utbetalas med lika belopp under 12 månader.
För andra ledande befattningshavare (åtta personer som tillsammans med den
verkställande direktören utgör koncernledningen) är uppsägningstiden maximerad till ett år, under vilken lön och andra förmåner utgår. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är
konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.
Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader. Avgångsvederlag tillämpas inte.
Pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare i Sverige (fyra personer)
finns en premiebaserad pensionsplan. Avtalad premieavsättning kan, beroende på
ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av grundlönen.
Rörlig ersättning för den verkställande direktören och andra medlemmar av
koncernledningen är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och är maximerad till högst 50 procent av den fasta lönen.
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Teckningsoptionerna har marknadsvärderats av ett externt finansinstitut med
hjälp av Black & Scholes värderingsmodell och priset per option fastställdes till
6,30 kronor. En teckningsoption gav innehavaren rätt att teckna en aktie i
Gunnebo AB för 44,20 kronor under vissa bestämda perioder år 2014–2015.

Vid årets utgång

35 000
135 000

Eftersom deltagarna inom ramen för ovanstående incitamentsprogram har
erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris, kommer programmen ej att resultera i redovisningsmässiga personalkostnader enligt IFRS 2.
Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid komma att utgå i vissa
länder.
Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2015
Årsstämman 2015 beslutade om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för högst 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp och andra
nyckelpersoner inom koncernen. Programmet förutsätter att deltagaren investerar i Gunnebo-aktier inom LTIP 2015 (”Sparaktier”). Sparaktierna måste behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 2015
till den 1 juni 2018. Förutsatt att både innehavet av Sparaktien och deltagarens
anställning i koncernen kvarstår vid utgången av intjänandeperioden är deltagaren berättigad till att kostnadsfritt erhålla en Gunnebo-aktie för varje Spar
aktie som deltagaren investerat i (”Matchningsaktier”). Därutöver är deltagarna
berättigade till att erhålla ytterligare högst fyra Gunnebo-aktier per Sparaktie
vad gäller bolagets verkställande direktör och högst tre Gunnebo-aktier vad gäller övriga deltagare, förutsatt att vissa prestationsmål är uppfyllda (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier baseras på av styrelsen fastställda
miniminivån respektive övre målnivå avseende resultat per aktie under intjänandeperioden. Styrelsen avser att presentera de fastställda prestationsmålen i
årsredovisningen 2017.
Beräknade berättigade antal aktier för LTIP 2015

Vid årets början, antal aktier

—

Beräknade berättigade matchningsaktier

135 423

Beräknade berättigade prestationsaktier

443 034

Vid årets slut, antal aktier

578 457

Den totala kostnaden för LTIP 2015 över intjäningsperioden 1 juni 2015 till 15
juni 2018 beräknas uppgå till 14,4 Mkr inklusive sociala avgifter. Påverkan på
resultatet 2015 uppgår till 2,8 Mkr inkl. sociala avgifter.
Ersättningens marknadsvärde har beräknats utifrån aktiepriset vid tilldelningstidpunkten reducerat med nuvärdet av förväntade utdelningar under perioden fram till utskiftning av aktierna.
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Not 34

Arvode till revisorer
2015

2014

Arvode till Deloitte
Revisionsuppdrag

6,9

7,0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0,1

0,3
0,4

Skatterådgivning

0,7

Övriga tjänster

0,3

0,4

Summa arvode till Deloitte

8,0

8,1

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor

1,0

0,9

Summa arvode till revisorer

9,0

9,0

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen.
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning,
stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdrags
givaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett
granskningsuppdrag. Två exempel på revisionsverksamhet som inte utgör revision
är revisorns översiktliga granskning av en delårsrapport, samt granskning av
utvalda processer avseende internkontroll i dotterbolag.
Skatterådgivning framgår av själva begreppet. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

Not 35 Transaktioner med närstående
Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 33. I övrigt har det inte förekommit några närståendetransaktioner.

Not 36 Verksamhetsrelaterade risker
Riskexponering och osäkerhet om framtida utveckling är en naturlig del av all
affärsverksamhet. Riskmedvetenhet och god riskhantering utgör förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande och säkerställande av en god lönsamhet. Gunnebo söker därför att löpande utvärdera de risker verksamheten är
exponerad mot och att följa utvecklingen av de faktorer som påverkar de
huvudsakliga risker som identifierats.
Gunnebo är en internationell koncern med stor geografisk spridning. Koncernen har idag verksamhet i 32 länder och tillverkande enheter i elva länder. Detta
innebär att koncernen har en exponering mot olika former av strategiska, operativa samt finansiella risker. Strategiska och operativa risker omfattar bland
annat marknadsrisker, omvärldsrisker, råvarurisker, produktionsrisker och legala
risker. De finansiella riskerna är främst kopplade till förändringar i räntenivåer
och valutakurser samt finansierings- och motpartsrisker. Se även not 3.
Riskhanteringen inom koncernen utgör en betydelsefull del av styrningen
och kontrollen av koncernens verksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera och hantera förekommande risker och att därigenom reducera de potentiella effekterna av dessa risker.
Ledningsgrupperna i koncernens regioner och säljbolag ansvarar för att
utveckla strategier och identifiera, utvärdera och hantera risker på sin marknad
eller inom sitt ansvarsområde. Dessa ledningsgrupper har stöd av resurser inom
centrala koncernfunktioner samt av koncernövergripande principer, riktlinjer
och instruktioner. Koncernens riskhantering följs upp av koncernledningen,
bland annat genom månadsrapportering och uppföljning där ledningsgrupperna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter. Ytterligare kontroll uppnås genom att representanter från koncernledningen ingår i interna bolagsstyrelser. Verkställande direktören rapporterar löpande till styrelsen bland annat
om utvecklingen av koncernens väsentliga risker och det är Gunnebos styrelse
som har det övergripande ansvaret för koncernens riskhantering samt beslutar
om koncernens strategiska inriktning.
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Marknadsrisker
Gunnebokoncernens verksamhet och resultat är exponerat mot marknadsrisker
i form av konjunkturens påverkan på efterfrågan på koncernens produkter och
tjänster samt förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. Koncernens relativt stora bredd i produktutbud och kundstruktur samt det
förhållandet att koncernen har en global marknadstäckning med försäljning och
tillverkning i ett stort antal länder ger dock en god riskspridning ägnad att
begränsa effekten av en förändring i efterfrågan som är avgränsad till en viss
kund, bransch, en viss region eller ett visst land.
Verksamhetens geografiska spridning innebär exponering mot omvärldsrisker såsom landspecifika risker i form av politiska beslut och förändringar i regelverk.
Råvarurisker
Gunnebokoncernen är exponerad för risker relaterade till tillgång och prisvariationer på insatsvaror i form av råmaterial och komponenter. Konkurrensen på
marknaden kan begränsa möjligheten att kompensera kostnadsökningar
genom prishöjningar även om koncernen eftersträvar att ingå försäljningsavtal
som medger att prisökningar förs vidare till kund.
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen. Inköp av stål
sker på olika marknader och avser en mängd olika sorter och kvaliteter med en
differentierad prisutveckling som följd. Med syfte att kortsiktigt begränsa
effekten av prisfluktuationer upphandlas en stor del av behovet med indexbaserade kontrakt.
Risker relaterade till koncernens inköp av viktigare insatsvaror hanteras av att
aktiviteterna delvis samordnas och styrs av en central inköpsfunktion, som
bland annat utser övergripande ansvariga personer för vissa kategorier av råvaror eller komponenter.
Produktionsrisker
Gunnebos produktionsverksamhet sker vid tolv produktionsanläggningar och
består av en kedja av processer där avbrott eller störningar kan få konsekvenser
för Gunnebos förmåga att uppfylla sina åtaganden mot kund. Gunnebo hanterar risker relaterade till koncernens egendom och driftsavbrott bland annat
genom ett program för identifiering och värdering av sådana risker. Programmet tillämpas vid samtliga produktionsanläggningar och syftar till att förebygga förekommande risker eller, om en händelse ligger utom Gunnebos kontroll, mildra dess effekter.
Flertalet av de komponenter som ingår i koncernens produkter köps in från
underleverantörer. I syfte att minimera konsekvenserna av att någon av dessa
underleverantörer av någon anledning inte skulle kunna leverera komponenten,
eller inte leverera i tid, arbetar Gunnebo aktivt med att säkerställa alternativa
leverantörer för kritiska komponenter. På så sätt finns det i stor utsträckning
mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Vidare arbetar
koncernens inköpsfunktion med att utvärdera och analysera koncernens viktigare leverantörer från bland annat ett riskperspektiv.
Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktionsprocessen genom material
åtgång och energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt uppkomst av
buller och avfall. För att begränsa miljöpåverkan från produktionen har koncernen som mål att samtliga tillverkande enheter skall vara certifierade enligt
ISO 14001. Riskanalyser görs i samband med sådan certifiering samt genom
kemikalieanalyser vid bland annat REACH-arbete (Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of Chemicals). Dessa riskanalyser ger god information om de olika risker som finns vid produktionsanläggningarna och relevanta
åtgärdsprogram kan därmed implementeras.
Förvärv av nya verksamheter
Gunnebokoncernen har ett tillväxtmål. Tillväxten skall vara organisk och kompletteras med förvärv. Förvärv kan medföra svårigheter att i olika avseenden
integrera den förvärvade verksamheten vilket kan leda till betydligt högre kostnader för förvärvet än beräknat och/eller att synergieffekterna tar längre tid att
realisera än planerat.
Förvärv som inte utvecklas såsom avsett kan även leda till höga nedskrivningskostnader för goodwill och andra immateriella tillgångar, vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.
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Noter – Moderbolaget
Forts. not 36
Förvärvsprocessen genomförs i enlighet med fastlagda instruktioner och
riktlinjer. Koncernens funktion för förvärv har det övergripande ansvaret för att
utvärdera och genomföra förvärv samt för att tillse att upprättade integrationsplaner genomförs.
Legala risker
Den juridiska avdelningen inom koncernen har ansvaret för att bevaka och styra
den legala riskhanteringen inom Gunnebo. En koncernövergripande legal policy
har införts som bland annat anger att vissa ärenden av legal karaktär måste
eskaleras till den legala avdelningen. Detta gäller bland annat börsrelaterade
frågor, konkurrensrättsliga frågor samt frågor rörande koncernens immaterialrättsliga tillgångar.
I syfte att eliminera oönskade risker i koncernens kund- och leverantörsavtal
och för att säkerställa kvalitet i dessa har instruktioner och riktlinjer beträffande viktigare avtalsvillkor utfärdats, till exempel villkor rörande ansvar och
ansvarsbegränsningar. Dessutom har koncernens affärsenheter tillgång till
avtalsmallar för de mer vanligt förekommande avtalstyperna. Utöver ovanstående finns rutiner kring godkännanden av avtal.
Som en följd av den normala affärsverksamheten är Gunnebo part i olika juridiska tvister. Dessa tvister inkluderar till exempel kommersiella tvister och tvister rörande skatte- eller arbetslagstiftning. Sådana utestående och potentiella
tvister inrapporteras regelbundet till koncernens legala avdelning. Tvister kan
pågå under lång tid och kan medföra stora kostnader. Det kan också vara svårt
att förutse utgången av många tvister. Ett negativt utfall i en viss tvist kan
medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och ekonomiska
ställning.
Försäkringsbara risker
Gunnebo har etablerat ett koncernövergripande försäkringsprogram varigenom
koncernens försäkringsbara tillgångar och intressen skyddas. Programmet
omfattar bland annat egendoms- och avbrottsförsäkring, allmänt ansvar och
produktansvar, transportförsäkring, förmögenhetsbrott samt skadeståndskrav
mot styrelsen och ledande befattningshavare. Kopplat till försäkringsprogrammet är ett program för identifiering och värdering av risker relaterade till fysiska
skador på koncernens produktionsanläggningar och därmed sammanhängande
finansiella konsekvenser. Resultatet av dessa genomgångar summeras i ett
poängsystem för riskexponeringen vid varje anläggning, vilket ger ledningen en
möjlighet att kontrollera riskerna samt att bedöma behovet av riskbegränsande
åtgärder och vidare att prioritera bland dessa.
Känslighetsanalys
Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer enligt
nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens struktur vid
årets slut och med utgångspunkt att alla andra faktorer förblir oförändrade.

Not 38

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag
2015

2014

Ersättningar till anställda

72,4

68,3

Inhyrd personal och underleverantörer

36,1

57,6

Fordons- och resekostnader

7,2

8,6

Av- och nedskrivningar

2,5

2,3

62,9

67,1

181,1

203,9

2015

2014

Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader

Not 39

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat från andelar i koncernföretag
Utdelningar

—

49,0

Summa

—

49,0

Ränteintäkter
Ränteintäkter, externa

0,0

0,2

Summa

0,0

0,2

Kursvinster

1,5

—

Summa

1,5

—

Övriga finansiella intäkter

Räntekostnader
Räntekostnader, koncernföretag

–12,7

–18,1

Summa

–12,7

–18,1

Not 40 Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa

2015

2014

75,0

84,0

—

–37,0

75,0

47,0

2015

2014

Försäljningspriser
En förändring av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och
rörelseresultatet med cirka 60 Mkr.

Not 41 Skatter

Lönekostnader
En förändring av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent
påverkar rörelseresultatet med cirka 20 Mkr.

Aktuell skatt

Stålpriser
Stål utgör den enskilt största råvarukomponenten i koncernen. Dessa inköp
spänner över en stor mängd sorter och kvalitéer med en differentierad pris
utveckling som följd. En generell förändring av stålpriset med 10 procent ger en
resultatpåverkan om cirka 21 Mkr för de därpå följande 12 månaderna.

Uppskjutna skattefordringar om 87,1 Mkr (120,3) avser i sin helhet
underskottsavdrag.

Not 37

–3,5

–3,4

Uppskjuten skatt

–33,2

–10,4

Summa

–36,7

–13,8

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Not 42

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar*

2015

2014

Ingående anskaffningsvärde

26,5

24,3

Investeringar

0,6

2,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27,1

26,5

Ingående avskrivningar

20,4

18,6

Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2,1

1,8

22,5

20,4

4,6

6,1

2015

2014

6,5

6,4

*Avser främst mjukvarulicenser.

Not 43

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar

—

0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6,5

6,5

Ingående avskrivningar

4,4

4,0

Avskrivningar

0,4

0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar

4,8

4,4

Utgående redovisat värde

1,7

2,1

2015

2014

1 595,3

1 595,3

Not 44 Andelar i koncernföretag
Ingående bokfört värde
Försäljningar
Utgående bokfört värde

Specifikation av andelar i koncernföretag 2015

Gunnebo Holding GmbH
Gunnebo Holding ApS
Gunnebo India Pvt. Ltd.
Gunnebo Holding AB
Gunnebo Nordic AB
Gunnebo Treasury AB

–9,9

—

1 585,4

1 595,3

Säte

Landskod

100

Garching

DE

0,1

100

Skovlunde

DK

91,4
115,5

Antal aktier

Innehav, %

1
1 000

Organisationsnummer (SE)

8 059 880

100

Mumbai

IN

1 000

100

556573-7508

Göteborg

SE

90,1

251 000

100

556041-2362

Göteborg

SE

388,3

1 000

100

556465-2765

Göteborg

SE

Summa

Specifikation av andelar i koncernföretag 2014

Gunnebo Holding GmbH
Gunnebo Holding ApS
Gunnebo India Pvt. Ltd.

Bokfört värde

900,0
1 585,4

Antal aktier

Innehav, %

Organisationsnummer (SE)

Säte

Landskod

Bokfört värde

1

100

Garching

DE

0,1

1 000

100

Skovlunde

DK

91,4

8 059 880

100

Mumbai

IN

115,5

1 000

100

556465-2757

Göteborg

SE

0,1

48 000

100

556086-5403

Göteborg

SE

8,5

1 000

100

556573-7508

Göteborg

SE

90,0

Gunnebo Nordic AB

251 000

100

556041-2362

Göteborg

SE

388,3

Gunnebo Sverige AB

5 500

100

556095-6509

Göteborg

SE

1,3

Gunnebo SafePay AB

1 000

100

556621-4721

Göteborg

SE

0,1

Gunnebo Treasury AB

1 000

100

556465-2765

Göteborg

SE

900,0

Hidef Industri AB
Gunnebo Entrance Control AB
Gunnebo Holding AB

Summa
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1 595,3
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Forts. not 44
Dotterbolagens innehav i koncernföretag

Innehav, %

Gunnebo Middle East FZE
Gunnebo Australia Pty Ltd
Gunnebo Österreich GmbH

100
100
100

Gunnebo Belgium SA/NV
Gunnebo Gateway Brasil S.A.
Gunnebo Gateway Brasil Servicos Ltda
Gunnebo Canada Inc.
Gunnebo (Suisse) SA
Gunnebo Security (China) Co. Ltd
Gunnebo CZ s. r. o.
Gunnebo Cash Automation GmbH
Gunnebo Deutschland GmbH
Gunnebo Logistics GmbH
Gunnebo Markersdorf GmbH
Rosengrens GmbH
A/S Gunnebo Nordic
Fichet Industria S.L.
Grupo Sallén Tech S.L.
Gunnebo España SA
Perimentral Sallén Technologies S.L.
Gunnebo Nordic Oy
Gunnebo Bazancourt SAS
Gunnebo Electronic Sécurité SAS
Gunnebo France SAS
SCI route de Schwobsheim
Clear Image MMS Ltd
Clear Image Group LLP
FBH Fichet Ltd
Gunnebo Entrance Control Ltd
Gunnebo UK Ltd
Gunnebo Magyarország Kft.
Gunnebo Hong Kong Ltd.
PT Chubb Safes Indonesia
Gunnebo Services India Pvt. Ltd.
Gunnebo Entrance Control S.p.A.
Gunnebo Italia S.p.A.
Gunnebo Korea Co., Ltd.
Gunnebo Luxembourg SARL
Diseños Inteligentes de Seguridad S.A. de C.V
Gunnebo México S.A. de C.V
Gunnebo Malaysia Sendirian Berhad

100
80
100 *
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
49
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 **
85
100

Gunnebo Doetinchem BV
Gunnebo Holding Nederland BV
Gunnebo Nederland BV
Gunnebo Nederland Technical BV
Gunnebo Nordic AS
Gunnebo Polska Sp. z.o.o.
GAT – Comercializacao de Sistemas de Proteccao Electronica LDA
Gunnebo Portugal SA
Gunnebo Cash Automation AB
Gunnebo Gateway AB
Gunnebo Mora AB
Prodimo AB
Gunnebo Singapore Pte Ltd.
Gateway Security Inc.

100
100
100
100
100
100
55
100
100
100
100
48
100
100

Gunnebo Entrance Control Inc.
Gunnebo Security Inc.
Hamilton Products Group, Inc.
Hamilton Safe Company, Inc.
Safe LLC
All Technologies Access and Parking (Pty) Ltd
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd

100
100
100
100
100
100
100

Organisationsnummer (SE)

556533-2078
556480-7641
556009-9458
556653-3153

Säte

Landskod

Dubai
Bella Vista
Ansfelden

AE
AU
AT

Bryssel
Cotia
Cotia
Barrie
Genève
Kunshan City
Prag
Trier
Garching
Hildesheim
Markersdorf
Garching
Skovlunde
Barcelona
Binefár
Barcelona
Binefár
Vantaa
Versailles
Colmar
Velizy
Colmar
Batley
Batley
Hitchin
Uckfield
Wolverhampton
Budapest
WanChai
Jakarta
New Delhi
Trento
Milano
Seoul
Schifflange
Monterrey
Mexico City
Kuala Lumpur

BE
BR
BR
CA
CH
CN
CZ
DE
DE
DE
DE
DE
DK
ES
ES
ES
ES
FI
FR
FR
FR
FR
GB
GB
GB
GB
GB
HU
HK
ID
IN
IT
IT
KR
LU
MX
MX
MY

Arnhem
Doetinchem
Amsterdam
Rotterdam
Oslo
Kalisz
Lissabon
Lissabon
Göteborg
Motala
Mora
Motala
Singapore
Florida

NL
NL
NL
NL
NO
PL
PT
PT
SE
SE
SE
SE
SG
US

Kalifornien
Florida
Ohio
Ohio
Delaware
Johannesburg
Johannesburg

US
US
US
US
US
ZA
ZA

* Bolaget är helägt dotterbolag till Gunnebo Gateway Brasil S.A. vari Gunnebos ägarandel uppgår till 80 procent.
** Bolaget är helägt dotterbolag till Gunnebo México S.A. de C.V vari Gunnebos ägarandel uppgår till 85 procent.

86 

Gunnebo Årsredovisning 2015

Not 45

Not 50

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

2015

2014

0,7

0,7

Övriga poster

4,0

2,6

Summa

4,7

3,3

Personal

Medelantalet anställda
För verksamhetsåret 2015 har medelantalet anställda i moderbolaget uppgått
till 33 personer (33), varav 12 kvinnor (15).
I moderbolaget finns två kvinnor i styrelsen och en kvinna i ledningsgruppen.
Personalkostnader

Not 46

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015

Semesterlöneskuld

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2015
2014

5,8

5,9

Sociala avgifter

13,2

15,2

Upplupna löner

2,6

10,3

Övriga poster

3,9

4,5

25,5

35,9

2015

2014

Borgensförbindelser*

1 602,2

1 317,5

Summa

1 602,2

1 317,5

Summa

Not 47

Eventualförpliktelser

Operationell leasing

Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingavtal fördelar sig enligt
följande:
2016

3,4

2017

1,7

2018

0,8

2019

—

2020

—

2021 och senare

Summa

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

44,4

28,0

11,5

Löner
och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

42,7

25,6

9,6

För ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse se not 33.

Arvode till revisorer
2015

2014

1,0

Arvode till Deloitte
Revisionsuppdrag

0,8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0,0

0,1

Skatterådgivning

0,1

0,1

Övriga tjänster

0,1

0,3

Summa arvode till Deloitte

1,0

1,5

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgör sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning,
stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdrags
givaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett
granskningsuppdrag. Ett exempel på revisionsverksamhet som inte utgör revision
är revisorns översiktliga granskning av en delårsrapport.
Skatterådgivning framgår av själva begreppet. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

—

Summa

5,9

Tillgångar som innehas via operationell leasing utgörs av förhyrda lokaler,
kontorsutrustning och bilar. Leasingkostnaderna i moderbolaget uppgick till
3,5 Mkr (3,4).

Not 49

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader 2014

Not 51

*Avser borgensförbindelser för dotterbolag och intresseföretag.

Not 48

Summa

Löner
och andra
ersättningar

Not 52

Kortfristiga skulder till koncernföretag

Bolaget ingår i Gunnebo Treasury ABs koncernkontosystem där bolagets beviljade kredit uppgår till 235,0 Mkr. Fordran vid årets utgång uppgick till 8,1 Mkr
och nettoredovisas i posten kortfristiga skulder hos koncernföretag. Föregående
år nettoredovisades en skuld om 28,8 Mkr.

Kassaflödespåverkande finansnetto
2015

2014

Erhållna räntor

0,0

0,2

Betalda räntor

–12,7

–18,0

—

49,0

Erhållna utdelningar
Övriga kassaflödespåverkande poster
Summa

1,5

—

–11,2

31,2

Not 53

Transaktioner med närstående

Av nettoomsättningen i moderbolaget avsåg 100 procent (100) koncernföretag,
medan inköpen från koncernföretag uppgick till 40 procent (20).
Ersättningar till styrelseledamöter framgår av not 33. I övrigt har det inte
förekommit några närståendetransaktioner.

Not 54

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Finansiell information

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:
Överkursfond

Styrelsen föreslår:
448,7

Balanserade vinstmedel

39,9

att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie*

76,2

Årets resultat

111,5

att återstående belopp balanseras

523,9

Summa

600,1

Summa

600,1

* För hos Euroclear Sweden AB registrerade ägare föreslås avstämning för utdelning ske den
14 april 2016. Antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen beräknas uppgå till
76 185 001.
Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie,
dvs totalt cirka 76 miljoner kronor. Genom utdelningen kommer fritt eget kapital att förändras på det sätt som framgår ovan. Bolagets och koncernens ställning är god. Föreslagen
utdelning ryms mer än väl inom fritt eget kapital. Soliditet och likviditet kommer även efter
den föreslagna utdelningen att vara betryggande. På grund härav, vad som framgår av förvaltningsberättelsen samt vad som i övrigt är känt för styrelsen, är det styrelsens bedöm-

ning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksam
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt. Av moderbolagets egna kapital vid balansdagen beror inget belopp på att tillgångar
och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 Kapitlet §14 Årsredovisningslagen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de a
 ntagits av EU och att den ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de
företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 4 mars 2016
Martin Svalstedt
Styrelseordförande
Tore Bertilsson
Styrelseledamot

Göran Bille
Styrelseledamot

Charlotte Brogren
Styrelseledamot

Irene Thorin
Styrelseledamot

Bo Dankis
Styrelseledamot

Henrik Lange
Verkställande direktör

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

Crister Carlsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 mars 2016.
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor

88 

Gunnebo Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gunnebo AB (publ)
Organisationsnummer 556438-2629
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Gunnebo AB för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 48-88.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen och för
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

bolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gunnebo
AB för räkenskapsåret 2015-01-01 -2015-12-31.

Revisorns ansvar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 4 mars 2016
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Kapitalmarknad

Information till kapitalmarknaden
Gunnebo strävar efter att ge alla intressenter en så rättvisande bild av koncernens
verksamhet och finansiella resultat som möjligt. Mot ägare och aktiemarknaden är
målsättningen att tillhandahålla information som stöttar aktörerna i arbetet med
att värdera Gunnebos verksamhet.

Gunnebos målsättning är att förse marknaden med öppen, konsekvent och transparent finansiell information. All extern och intern
kommunikation skall vara rättvisande och ändamålsenlig. Aktuell
information skall finnas tillgänglig för samtliga intressenter samtidigt
och på utlovad tid.
Kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter,
finansiell rapportering samt information till anställda sker enligt omvärldens regelverk och krav, koncernens interna styrdokument samt
Gunnebos IR- och kommunikationspolicy.

Aktiemarknaden
Gunnebos målsättning är att alltid vara tillgängliga för frågor från
aktiemarknaden. Frågor om bolagets verksamhet besvaras primärt av
koncernens Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör samt
Marknads- och informationsdirektör. Vidare finns det utförlig information om såväl koncernens verksamhet som finansiella resultat på
koncernens webbplats, www.gunnebogroup.com.

ÅRSSTÄMMA

INFORMATIONSKANALER

Gunnebos årsstämma hålls tisdagen den 12 april 2016 klockan 16:00
på Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

På Gunnebo ABs webbplats, www.gunnebogroup.com, återfinns publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt uppgifter om
Gunnebos organisation och erbjudanden.

Anmälan

Ägare
Aktieägare tillfrågas om vilken information de efterfrågar från bolaget
och gör således ett aktivt val för att få önskad information. De informationskanaler som aktieägare erbjuds är delårsrapporter, årsredovisning och kundtidningen Global samt webbplatsen. Aktieägare har
även möjlighet att delta på Gunnebos årsstämma.
Frågor kan ställas direkt till info@gunnebo.com eller lämnas på telefon 010-209 50 00. Det är också möjligt att beställa tryckta årsredovisningar och delårsrapporter från koncernens huvudkontor på telefon
010-209 50 00, från webbplatsen eller via e-postadressen ovan.

Aktieägare som vill delta på årsstämman måste onsdagen den 6 april
2016 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt
senast onsdagen den 6 april 2016, helst före klockan 16:00, ha anmält
sitt deltagande till stämman, antingen via www.gunnebogroup.com
eller till adress Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg eller per telefon 010-209 50 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste,
för att få utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i
eget namn den 6 april 2016.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman utdelning med 1,00 kr per aktie
(1,00 kr) för verksamhetsåret 2015.

Inbjudan till Årsstämma 2016
Gunnebos årsstämma hålls tisdagen den 12 april 2016 klockan
16:00 på Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste onsdagen den
6 april 2016 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear
Sweden samt senast onsdagen den 6 april 2016, helst före
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klockan 16:00, ha anmält sitt deltagande till stämman, antingen
via www.gunnebogroup.com eller till adress Gunnebo AB,
Box 5181, 402 26 Göteborg eller per telefon 010-209 50 00.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få
utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget
namn onsdagen den 6 april 2016.
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IR-POLICY

FINANSIELLA MÅL

Målet med Gunnebos Investor Relations-verksamhet är att genom
kommunikationsaktiviteter bidra till att ge alla intressenter en så
rättvisande bild av koncernens verksamhet och finansiella resultat
som möjligt.
Förutom den dagliga kommunikationen sker kontakter med finansmarknaden i samband med kvartalsrapporterna och årsstämman
samt möten med analytiker, investerare och journalister vid seminarier
eller enskilda möten. Förtroendefulla kontakter med marknadens
olika intressenter förutsätter ett välfungerande internt rapporteringssystem som ger snabb och korrekt rapportering från alla koncernens
verksamheter.
Gunnebo håller viktig finansiell information konfidentiell tills den,
samtidigt och konsekvent, offentliggörs till aktiemarknaden och till
NASDAQ Stockholm. All extern finansiell information om Gunnebo
hanteras centralt. Finansiella delårsrapporter kommenteras av Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör eller Marknads- och
informationsdirektör. Någon av dessa personer är alltid tillgänglig i
samband med kvartalsrapportering.
Förtroende för Gunnebo-aktien bygger på efterlevnad av NASDAQ
Stockholms regler för noterade bolag och på Gunnebos förmåga och
vilja att tillhandahålla tydlig och relevant information till marknaden.

Gunnebos finansiella mål har varit oförändrade sedan 2005. Gunnebo
skall långsiktigt uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst
15 procent och en rörelsemarginal på minst 7 procent. Koncernen skall
nå en organisk tillväxt på minst 5 procent. Soliditeten skall ej understiga 30 procent.

AKTIVITETER 2015
Gunnebo har under 2015 genomfört enskilda analytikermöten med
bland annat de analytiker som följer Gunnebo; Carnegie, SEB och
Swedbank. Under året har även telefonkonferenser och fysiska möten
med analytiker arrangerats.
Därutöver har bolaget deltagit vid seminarier, frukost-, lunch- eller
middagsmöten samt flertalet aktiesparträffar. Efter varje delårsrapport arrangerar Gunnebo en telefonkonferens där finansiellt utfall
presenteras. Konferensen spelas in och finns tillgänglig för avlyssning
via webbplatsen.

Analytiker som följer Gunnebo
CARNEGIE
INVESTMENT BANK AB
Kenneth Toll Johansson
+46 8 676 88 00
kenneth.toll-johansson@
carnegie.se

SEB EQUITY RESEARCH
Viktor Bellak
+46 8 522 29 674
viktor.bellak@seb.se
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SWEDBANK MARKETS
Mats Liss
+46 8 585 900 00
mats.liss@swedbank.se

KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR
Ett av Gunnebos långsiktiga finansiella mål är att ha en soliditet som
inte understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till
34 procent. Vidare har Gunnebo som målsättning att avkastningen på
det sysselsatta kapitalet skall uppgå till minst 15 procent.
Gunnebos upplåning sker i huvudsak utan ställande av säkerhet.
Upplåningen begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen
i form av så kallade covenants. Dessa utgörs främst av de finansiella
nyckeltalen räntetäckningsgrad och nettolåneskuld/EBITDA. Koncernens långsiktiga avtalade kreditram uppgick per den 31 december
2015 till 1 568 Mkr och möjliggör att finansiering tillhandahålls på
marknadsmässiga villkor till och med februari 2019.

UTDELNINGSPOLITIK OCH FÖRESLAGEN UTDELNING
Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.
Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt skall uppgå till
30–40 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2015 föreslås
bli 1,00 kr per aktie.

Ekonomisk information
och rapportering 2016
2016-04-12
Årsstämma 2016

2016-04-27

Delårsrapport
januari–mars 2016

2016-10-24

Delårsrapport
januari–september 2016

2017-02-02

Bokslutskommuniké 2016

2016-07-19
Delårsrapport
januari–juni 2016
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Kapitalmarknad

Gunnebo-aktien
Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och återfinns på N
 ASDAQ
Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri. K
 ortnamnet är GUNN och ISIN-koden
SE0000195570.

Vid utgången av 2015 uppgick antalet aktieägare i Gunnebo till 11 015.
Andelen utländskt ägande uppgick till 15,4 procent. 13,8 procent av
aktiekapitalet ägdes av svenska fysiska personer, vilket innebar att
86,2 procent ägdes av juridiska personer eller av utländska fysiska
personer.

AKTIEKAPITAL OCH RÖSTRÄTT
Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2015 till 380,9 Mkr
fördelat på 76 185 001 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor. Samtliga
aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar, skulder,
eget kapital och resultat.

KURSUTVECKLING
Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 45,00 kronor, vilket är
en ökning under året med 19 procent. Under samma period minskade
Stockholmsbörsens OMX 30-index med 1 procent. Lägsta betalkurs
under året var 34,70 kronor (den 24 augusti) och högsta betalkurs var
46,10 kronor (den 31 mars).

OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE
Under 2015 omsattes totalt 18 494 246 aktier (25 822 152) till ett
värde motsvarande 747 Mkr (988). Den genomsnittliga handeln per
börsdag var 73 682 aktier (103 703) eller 2 977 Tkr (3 966). Börsvärdet
den 30 december 2015 uppgick till 3 428 Mkr.

GUNNEBO-AKTIEN 2015
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Största aktieägare, grupperat

Antal aktier

Andel %

Stena Adactum

19 852 329

26,1%

RESULTAT PER AKTIE
EFTER UTSPÄDNING

Vätterledens Invest, med närstående

14 977 913

19,7%

Kr

Kr

IF Skadeförsäkringar

8 849 114

11,6%

4

NTC Various Fiduciary Capacit

2 517 170

3,3%

30

Didner & Gerge Fonder

1 895 841

2,5%

DnB Carlson Fonder

1 857 426

2,4%

Avanza Pension

1 548 592

2,0%

Norges bank

1 359 519

1,8%

JP Morgan Bank

829 268

1,1%

Skandia fonder

675 408

0,9%

DFA International Small Cap

675 353

0,9%

Muirfield Invest

650 000

0,8%

State Street Bank

617 290

0,8%

Swedbank Robur fonder

541 979

0,7%

UTDELNING PER AKTIE

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE

Örgryte Industri AB

377 000

0,5%

Kr

Kr

Handelsbanken fonder

356 617

0,5%

1,5

NordNet Pensionsförsäkring AB

301 878

0,4%

Övriga

18 302 304

24,0%

Totalt

76 185 001

100,0%

EGET KAPITAL PER AKTIE

3
20
2
10

1

11
11

13
13

12

14
14

15
15

Antal
aktieägare

Antal aktier

Innehav och
röster, %

1–500

7 000

1 252 744

1,6

501–1 000

1 821

1 507 853

2,0

1 001–5 000

1 726

3 967 507

5,2

5 001–10 000

226

1 709 507

2,2

10 001–50 000

162

3 466 502

4,6

50 001–

80

64 280 888

84,4

Summa

11 015

76 185 001

100,0

Aktiekapitalets
utveckling, Mkr

Förändring

Aktiekapital

Totalt antal
aktier

+96
+50
+3
+10
+4
+27
+4
+2
0
+6
+6
0
+7
0
0
+4
+5
+151
+1
+1
0

4
4
100
150
153
163
167
194
198
200
200
206
212
212
219
219
219
223
228
379
380
381
381

4 000
400 000
10 000 000
15 000 934
15 280 783
16 275 819
16 715 819
19 351 121
19 813 150
19 973 150
19 982 310
20 625 881
21 204 528
21 211 198
21 889 974
43 779 948
43 854 548
44 578 523
45 513 359
75 855 598
75 914 098
76 173 501
76 185 001

1991 Bildande
1992 Split 100:1
1992 Nyemission
1995 Nyemission
1995 Konvertering
1996 Konvertering
1997 Nyemission
1997 Konvertering
1998 Konvertering
1998 Nyemission
1999 Konvertering
1999 Nyemission
2000 Konvertering
2001 Konvertering
2003 Konvertering
2004 Split 2:1
2005 Nyemission
2006 Nyemission
2007 Nyemission
2009 Nyemission
2013 Nyemission
2014 Nyemission
2015 Nyemission
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12

13

14

15

4,0
3,0

1,0

2,0
1,0

0,5

Storleksklasser

11

11

12

13

14

15 *)

*) Styrelsens förslag.

Antal aktier
Antal aktier vid årets
utgång, tusental
Genomsnittligt antal
aktier, tusental

Data per aktie
Resultat per aktie
efter utspädning, kr

11

12

13
13

14
14

15
15

–1,0

2015

2014

2013

2012

2011

76 185

76 174

75 914

75 856

75 856

76 180

75 979

75 863

75 856

75 856

2015

2014

2013

20121)

20111)

2,18

2,98

1,29

0,26

3,00

22,65

21,93

19,06

20,02

23,24

Fritt kassaflöde per aktie, kr

0,73

2,94

1,90

0,28

–0,31

Utdelning, kr2)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kursrelaterad aktiedata

2015

2014

2013

2012

2011

Aktiekurs vid
årets utgång (sista
betalkurs), kr

45,00

37,70

40,00

24,50

24,00

Högsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

46,10

43,70

40,90

39,40

54,75

Lägsta aktiekurs under året
(betalkurs), kr

34,70

33,30

24,00

23,30

21,20

Börsvärde vid årets utgång,
Mkr

1 821

Eget kapital per aktie, kr

3 428

2 872

3 037

1 858

P/E, ggr

21

13

31

94

8

Direktavkastning, %2)

2,2

2,7

2,5

4,1

4,2

1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till
anställda.
2) Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kronor per aktie för år 2015.
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Kapitalmarknad

Femårsöversikt
2015

2014

2013

20121)

20111)

6 052
–4 278
1 774
–1 454
320
–43
277
–109
168

5 557
–3 911
1 646
–1 294
352
–35
317
–90
227

5 271
–3 689
1 582
–1 360
222
–75
147
–45
102

5 236
–3 666
1 570
–1 391
179
–66
113
–89
24

5 137
–3 572
1 565
–1 241
324
–27
297
–52
245

–77

–14

–84

–87

7

Marginalmått, exklusive poster av engångskaraktär
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), %
Rörelsemarginal (EBIT), %
Vinstmarginal (EBT), %

29,7
8,4
6,6
5,8

30,2
8,2
6,6
6,0

30,6
7,4
5,8
5,2

30,3
6,9
5,1
4,7

30,8
7,7
6,2
5,7

Marginalmått, inklusive poster av engångskaraktär
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), %
Rörelsemarginal (EBIT), %
Vinstmarginal (EBT), %

29,3
7,1
5,3
4,6

29,6
7,9
6,3
5,7

30,0
5,9
4,2
2,8

30,0
5,2
3,4
2,2

30,5
7,9
6,3
5,8

96
6 191
135
108
5 518

97
5 433
78
88
5 629

97
5 514
72
84
5 656

97
5 250
116
87
5 563

96
5 091
85
81
5 315

Resultaträkning, Mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Andra rörelsekostnader, netto
Rörelseresultat2)
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat
2) Varav poster av engångskaraktär

Övriga uppgifter
Utlandsandel fakturering, %
Orderingång, Mkr
Investeringar, Mkr
Avskrivningar, Mkr
Medelantal anställda
1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda.
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2015

2014

2013

2012

20111)

Rapport över finansiell ställning, Mkr
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

1 812
358
14
304
678
1 423
496
5 085

1 675
304
16
339
694
1 350
447
4 825

1 494
304
17
307
609
1 212
392
4 335

1 502
327
60
263
580
1 201
350
4 283

1 215
316
139
253
564
1 239
239
3 965

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 747
1 594
1 744
5 085

1 694
1 449
1 682
4 825

1 463
1 274
1 598
4 335

1 533
1 428
1 322
4 283

1 776
800
1 389
3 965

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

305
–119
186

246
25
271

218
–7
211

156
–20
136

234
–169
65

56

223

144

21

–23

Räntabilitetsmått,
exklusive poster av engångskaraktär
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

12,4
13,4

12,6
15,6

10,7
15,6

10,2
9,7

13,2
13,7

Räntabilitetsmått,
inklusive poster av engångskaraktär
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

10,1
8,9

12,1
14,7

7,9
6,9

7,0
1,5

13,5
14,1

1,8
34
7,8
0,7

1,8
35
9,6
0,6

1,8
34
5,3
0,7

1,9
36
5,4
0,7

2,3
45
18,0
0,3

Aktiedata
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr
Fritt kassaflöde per aktie, kr
Utdelning, kr2)

2,18
2,18
22,43
0,73
1,00

2,98
2,98
21,93
2,94
1,00

1,29
1,29
19,06
1,90
1,00

0,26
0,26
20,02
0,28
1,00

3,00
3,00
23,24
–0,31
1,00

Övriga uppgifter
Sysselsatt kapital, Mkr3)
Nettolåneskuld, Mkr3)

3 462
1 212

3 186
1 039

2 950
1 088

2 958
1 026

2 617
498

Fritt kassaflöde, Mkr
Fritt kassaflöde

Övriga nyckeltal
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Skuldsättningsgrad, ggr

1) Uppgifterna har ej omräknats till följd av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda.
2) Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kronor per aktie för år 2015.
3) Vid årets utgång.
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Kontaktuppgifter

Huvudkontor
GUNNEBO AB
Box 5181
402 26 GÖTEBORG

www.gunnebogroup.com
Tel: +46 10 209 50 00
E-post: info@gunnebo.com
VD och Koncernchef: Henrik Lange

Region Americas
SVP: Daniel Schroeder

LATINAMERIKA
BRASILIEN
Gunnebo Gateway S.A.
www.gunnebo.com.br
Tel: +55 11 3732 6626
E-post: info.br@gunnebo.com
Landschef: Rubens Bulgarelli Filho
MEXIKO
Gunnebo Mèxico, S.A. de C.V.
www.gunnebo.mx
Tel: +52 5531 4621
Landschef: Ascención Carbajal

NORDAMERIKA

Regionchef: John Haining

SVP: Morten Andreasen

KANADA
Gunnebo Canada Inc.
www.gunnebo.ca
Tel: +1 905 595 4140
E-post: info.ca@gunnebo.com
Landschef: Troy McCleary

NORDEN

USA
Hamilton Safe Inc.
www.hamiltonsafe.com
www.gunnebo.us
Tel: +1 513 874 3733
E-post: info.sales@hamiltonsafe.com
Landschef: John Haining

SVP: Sacha de La Noë
Gunnebo Australia Pty Ltd
www.gunnebo.com.au
Tel: +61 2 9852 0700
E-post: info.au@gunnebo.com
E-post: info.nz@gunnebo.com
Landschef: Dan Turner

INDIEN

Gunnebo India Ltd.
www.gunnebo.in
Tel: +91 22 67 80 35 00
E-post: info@gunnebo.in
Landschef: Sabyasachi Sengupta

KINA

Gunnebo Security (China) Co., Ltd.
www.gunnebo.cn
Tel: +86 21 54662978 (Försäljning)
Tel: +86 512 50338950 (Fabrik
och inköp)
E-post: info.cn@gunnebo.com
Landschef: Chris Dai

INDONESIEN

Gunnebo Indonesia
www.gunnebo.co.id
Tel: +62 2960 5999
E-post: info.id@gunnebo.com
Landschef: Hindra Kurniawan

MALAYSIA

Gunnebo Malaysia Sdn Bnd
www.gunnebo.com.my
Tel: +603 8024 3050
E-post: info.my@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

SINGAPORE

Gunnebo Singapore Pte Ltd
www.gunnebo.sg
Tel: +65 6270 6698
E-post: info.sg@gunnebo.com
Landschef: Ravindran Gengadaran

SYDKOREA

Gunnebo Korea Co. Ltd
www.gunnebo.co.kr
Tel: +82 2 6124 6450
E-post: info@gunnebo.com
Landschef: Ryan Kim

Centrala funktioner
BUSINESS DEVELOPMENT
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Tomas Wängberg
OPERATIONS
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Lars Thorén
FINANCE & IT
Tel +46 10 209 50 00
CFO: Susanne Larsson
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Regionchef: Tom Christensen
DANMARK
A/S Gunnebo Nordic
www.gunnebo.dk
Tel: +45 70 10 56 00
E-post: info@gunnebo.dk
Landschef: Tom Christensen
NORGE
Gunnebo Nordic A/S
www.gunnebo.no
Tel: +47 22 90 03 00
E-post: info@gunnebo.no
Landschef: Tom Christensen (tf)
SVERIGE
Gunnebo Nordic AB
www.gunnebo.se
Tel: +46 10 209 51 00
E-post info@gunnebo.se
Landschef: Morten Henriksen

Region Asia-Pacific
AUSTRALIEN, NYA ZEELAND

Region Europe, Middle East & Africa
(EMEA)

HUMAN RESOURCES &
SUSTAINABILITY
Tel: +46 10 209 50 00
SVP: Magnus Lundbäck
MARKETING,
COMMUNICATION & IR
Tel: +46 10 209 50 00
Chef: Karin Wallström

CENTRALEUROPA

Regionchef: Patrick van Aart
BELGIEN, LUXEMBURG
Gunnebo Belgium SA/NV
www.gunnebo.be
Tel: +32 2 464 19 11 (Belgien)
Tel: +35 2 49 05 06 (Luxemburg)
E-post: info.be@gunnebo.com
Landschef: Patrick Peters
NEDERLÄNDERNA
Gunnebo Nederland BV
www.gunnebo.nl
Tel: +31 203 988 988
E-post: info.nl@gunnebo.com
Landschef: Patrick van Aart
SCHWEIZ
Gunnebo Suisse SA
www.gunnebo.ch
Tel: +41 22 363 7777
E-post: info.ch@gunnebo.com
Landschef: Martin Sailer
TYSKLAND, ÖSTERRIKE
Gunnebo Deutschland GmbH
Gunnebo Österreich GmbH
www.gunnebo.de
www.gunnebo.at
Tel: +49 89 2441 63500 (Tyskland)
Tel: +43 7229 820 50 (Österrike)
E-post: info@gunnebo.de
E-post: info@gunnebo.at
Landschef: Patrick van Aart (tf)

SYDEUROPA

Regionchef: Darío Vicario
ITALIEN
Gunnebo Italia S.p.A.
www.gunnebo.it
Tel: +39 02 267 101
E-post: info.it@gunnebo.com
Landschef: Marco Depaoli
PORTUGAL
Gunnebo Portugal S.A.
www.gunnebo.pt
Tel: +351 218 315 600
E-post: info.pt@gunnebo.com
Landschef: Carlos Valpradinhos
SPANIEN
Gunnebo España S.A.
www.gunnebo.es
Tel: +34 902 100 076
E-post: info.es@gunnebo.com
Landschef: Darío Vicario

FRANKRIKE

Gunnebo France S.A.S
www.gunnebo.fr
Tel: +33 1 34 65 65 34
E-post: info@gunnebo.fr
Landschef: Michael Gass

STORBRITANNIEN, IRLAND

Gunnebo UK Ltd
www.gunnebo.co.uk
Tel: +44 1902 455 111
E-post: enquiries.uk@gunnebo.com
Landschef: Paul Hutchinson

AFRIKA, MELLANÖSTERN OCH
ÖSTEUROPA
Regionchef: Robert Hermans

TJECKIEN
Gunnebo CZ s.ro.
www.gunnebo.cz
Tel: +420 266 190 200
E-post: info.cz@gunnebo.com
Landschef: Viktor Bartušek
UNGERN
Gunnebo Magyarország Kft.
www.gunnebo.hu
Tel: +36 1 465 6080
E-post: iroda@gunnebo.com
Landschef: István Roszmann
POLEN
Gunnebo Polska Sp. z o.o.
www.gunnebo.pl
Tel: +48 62 76 85 570
E-post: polska@gunnebo.com
Landschef: Jurek Szkalej
FÖRENADE ARABEMIRATEN
Gunnebo Middle East FZE
www.gunnebo.ae
Tel: +971 4 701 7837
E-post: info.ae@gunnebo.com
Landschef: Jacob Touma
SYDAFRIKA
Gunnebo South Africa (Pty) Ltd
www.gunnebo.co.za
Tel: +27 11 878 23 00
E-mail: info.za@gunnebo.com
Landschef: Hannes Venter
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Begrepp i Gunnebos värld
ORGANISATION

PRODUKTGRUPPER

KUNDSEGMENT

Region EMEA (Europe, Middle East
& Africa)

Elektronisk säkerhet

Bank

Lösningar för integration av säkerhetssys
tem. Innefattar tillträdeskontroll, intrångs
detektering, elektroniska lås och fjärröver
vakningssystem.

Riksbanker, nationella, regionala och lokala
banker, pantbanker och andra finansiella
institutioner

Kontanthantering

Butiker, restauranger, kasinon, kollektiv
trafik, postkontor, publika verksamheter
som bibliotek samt andra aktörer utanför
banksegmentet som hanterar kontanter
i sin dagliga verksamhet.

Regionen samlar affärerna i säljbolagen för
Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien,
Luxemburg, Mellanöstern, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Österrike.
Region Asia-Pacific
Regionen samlar affärerna i säljbolagen
för Australien, Indien, Indonesien, Kina,
Malaysia, Nya Zeeland, Singapore och
Sydkorea.
Region Americas
Regionen samlar affärerna i säljbolagen
för Brasilien, Kanada, Mexiko och USA.
Säljbolag
Ett dotterbolag till Gunnebo som ansvarar
för lokal försäljning och marknadsföring.
Gunnebo har egna säljbolag i 32 länder.
Operations
Enheten ansvarar för Gunnebos tillverk
ande enheter, inköp, logistik samt forsk
ning och utveckling.

Lösningar utformade för att göra kon
tanthanteringen säkrare och effektivare.
Kontanthantering äger rum under hela
kontantcykeln och involverar centralban
ker, bankkontor, detaljhandeln, värdetran
sportföretag och allmänheten.
Säkerhetsskåp och valv
Säkerhetsskåp och valv som är certifierade
att stå emot inbrott, brand och explosion.
Omfattar även deponeringsskåp, brand
säkra arkivskåp, skåp för att skydda digitala
medier, bankvalv, modulära valvrum och
bankfack.

Handel

Industri- och högriskanläggningar
Omfattar fabriker, logistikföretag,
kraftverk, arenor, hamnar, fängelser och
kasinon.
Kollektivtrafik
Nätverk av spårbunden trafik, buss, tunnel
bana och flygplatser, vilka transporterar
stora volymer passagerare.

Tillträdeskontroll

Offentliga och kommersiella fastigheter

Lösningar som låter behöriga passera
medan obehöriga nekas tillträde till
anläggningar och byggnader. Här ingår
snabbslussar, vändkors, dörrslussar och
säkerhetsdörrar. Omfattar även biljett
grindslösningar för kollektivtrafiksystem
och flygplatsgrindar för snabb ombordstig
ning, immigrationskontroll och säkerhets
kontroll.

Privata och offentliga kontor, administra
tiva center och allmänna byggnader ingår.
Värdetransportföretag
CIT eller ”cash in transit” på engelska. Före
tag som transporterar pengar mellan olika
enheter i kontanthanteringsprocessen,
till exempel från detaljhandel eller central
banker till uppräkningscentraler.

Disclaimer
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information. Den speglar
ledningens nuvarande uppfattningar kring vissa framtida händelser
och eventuella resultat därav. Inga garantier kan lämnas på att dessa
uppfattningar kommer visa sig vara korrekta. Faktiska framtida utfall
kan variera väsentligt med de i denna rapport lämnade uppgifterna,
bland annat beroende på förändrade förutsättningar avseende
ekonomi, marknad och konkurrens, förändrade lagkrav och andra
politiska åtgärder, variationer i valutakurser, affärsriskbedömningar
och andra faktorer som omnämns i denna årsredovisning.
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lösningar inom säkerhetsskåp och valv, kontanthantering, tillträdes
kontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransport
företag, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella f astigheter samt
industri- och högriskanläggningar.
Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda
i 32 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.
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Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter, service och

Vi gör din värld säkrare.

SECURITY

TO RELY ON

