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Halvårsrapport januari – juni 2011  

Detta är den första delårsrapport för koncernen som upprättats enligt IFRS. Den omfattar räkenskapsårets 

första 6 månader (januari – juni). För denna 6 månaders delårsperiod är rapporten upprättad i enlighet med 

IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2. 

 

 Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 505,8 MSEK (499,4). I volym 

ökade försäljningen något jämfört med samma period föregående år 

 

 Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 52,8 MSEK (65,8). Exklusive 

engångsposter och värderingen av finansiella instrument, förbättrades rörelseresultatet 

med 16 procent jämfört med samma period föregående år 

 

 Resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till 37,2 MSEK (47,7). Resultat per 

aktie var 3,31 SEK (4,01) 

 

 Kassaflödet efter investeringar för det första halvåret uppgick till 43,0 MSEK (51,5) 

 

VD Håkan Olson: 

Sammantaget har vi förbättrat omsättningen i både fakturering och volymer jämfört med 

första halvåret 2010, främst beroende på utvecklingen under det första kvartalet i år. 

Rörelseresultatet förbättrades med 16 procent i perioden exklusive engångsposter och 

värdering av finansiella instrument avseende mässingskontrakt. Den underliggande 

förbättringen är ett resultat av fortsatt hög intern effektivitet, produktivitet och 

kostnadskontroll. Kassaflödet efter investeringar har påverkats av högre skattebetalningar 

jämfört med samma period föregående år samt köpeskillingen från fastighetsförsäljningen i 

Malmö 2010. Den finansiella oro som råder i omvärlden har försvagat marknadsläget något 

under periodens senare del. Ostnor har en stabil position inom sin huvudmarknad och vi 

fortsätter att utveckla Ostnor och våra ledande varumärken FM Mattsson och Mora Armatur.  

 

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de 

starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur. Norden är 

företagets huvudmarknad. Ostnor omsätter nära 1 miljard kronor och har drygt 500 

årsanställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige, där även huvudkontoret 

finns. 
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Siffror i korthet 

 

 

Koncernen 

 

Januari - juni 

Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 505,8 MSEK (499,4) vilket motsvarar 

en ökning på 1,3 procent jämfört med samma period föregående år. I volym ökade 

försäljningen 0,2 procent jämfört med samma period föregående år Valutakursförändringar 

har påverkat nettoomsättningen med -12,5 MSEK. 

Nettoomsättningen var 5 procent lägre under andra kvartalet i jämförelse med samma period 

föregående år. 

 

Rörelseresultatet uppgick till 52,8 MSEK (65,8) vilket motsvarar en minskning på -19,7 

procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen var 10,4 procent (13,2). 

Värderingen av finansiella instrument, IAS 39, avseende mässingskontrakt uppgick till -15,7 

MSEK (-3,1). Rörelseresultatet är belastat med engångskostnader på -3,2 MSEK hänförliga 

till förberedelser för kommande börsintroduktion. Under det första kvartalet 2010 påverkades 

rörelseresultatet positivt med 7,1 MSEK från försäljning av ett dotterbolag med kontorslokal i 

Malmö. Justeras resultatet för ovanstående poster, visar det underliggande rörelseresultatet en 

förbättring med 16 procent vilket huvudsakligen är hänförligt till lägre rörelsekostnader. 

 

 

 

 

Nyckeltal  (MSEK)     2011   2010   2010 2009 

    
  jan-juni 

 

jan-juni 

 

  jan-dec    jan-dec 

 

Nettoomsättning 

  
      505,8  

 

    499,4  

 

    936,0       915,0 

Rörelseresultat 

  
        52,8 

 

      65,8 

 

    113,5       120,8 

Rörelseresultat, % 

  
     10,4% 

 

   13,2% 

 

   12,1%      13,2% 

Rörelseresultat e finansiella poster 

 
        49,9 

 

      63,9 

 

    110,8       121,4 

Balansomslutning 

  
      704,2 

 

    705,9 

 

    695,0       646,8 

Soliditet 

   
     46,6% 

 

   42,9% 

 

   48,4%      41,9% 

Kassaflöde efter investeringar 

 
        43,0 

 

      51,5 

 

    115,3  104,3 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 

 
 22,0% 

 

 * 

 

 26,0%  28,6% 

Avkastning på eget kapital, % 

 
 20,9% 

 

 * 

 

 26,3%  39,5% 

Medeltalet anställda 

  
         508          507          510          553  

 

* finns ej omräknat enligt IFRS         
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Under det första halvåret har flera produkter lanserats. För varumärket FM Mattsson har 40cc 

termostatblandare utvecklats i den nya mediumserien 9000E. FM Mattsson har även utvecklat 

en teleskopisk duschanordning.  För varumärket Mora Armatur har Care produkter i MMIX 

serien utvecklats. Arbetet med en ny standard för energimärkning av blandare har fortsatt 

under det första halvåret. 

 

Vidare noteras en fortsatt positiv utveckling i enlighet med Ostnors Produktionssystem för 

kontinuerliga förbättringar i produktion och logistik. Den interna effektiviteten i bolagets 

produktionsflöden förbättrades jämfört med samma period föregående år och antalet 

genomförda förbättringar var positiv i perioden.  

 

Segmentsrapportering 

 

Sverige 

Segmentet inkluderar försäljning på den svenska marknaden samt koncerngemensamma 

funktioner såsom produktion, forskning och utveckling samt administration. Den svenska 

marknaden representerar 72 procent av koncernens totala försäljning. 

 

Januari – juni 

Nettoomsättningen uppgick till 383,3 MSEK (362,1) vilket är en förbättring med 5,9 procent 

jämfört med samma period föregående år. I volym ökade försäljningen med 2 procent. 

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 59,6 MSEK (63,0) vilket är en 

minskning med -5,4 procent jämfört med första halvåret 2010. Rörelsemarginalen var 15,6 

procent (17,4). Rörelseresultatet påverkades negativt av marknadsvärdering av utestående 

mässingsderivat samt värdering av mässing i lagervärdet med -15,7 MSEK (-3,1). Exklusive 

dessa värderingsdifferenser, förbättrades rörelseresultatet jämfört med samma period 

föregående år. Resultatförbättringen beror främst på ökad omsättning och ökad effektivitet i 

produktion under perioden. 

  

Marknadsläget uppvisade en positiv utveckling under det första kvartalet 2011 där vi noterade 

en omsättningsökning jämfört med samma period föregående år. Under det andra kvartalet 

2011 har efterfrågan försvagats relativt det första kvartalet inom BTC (Business to 

Consumer). Inom BTB (Business to Business) har utvecklingen varit stabil under det första 

halvåret 2011. 

 

 

Nyckeltal  (MSEK)     2011   2010   2010 2009 

    
  jan-juni 

 

jan-juni 

 

  jan-dec    jan-dec 

 

Nettoomsättning, extern 

  

       383,3 

 

     362,1 

 

     674,4        658,3 

Rörelseresultat* 

  

         59,6 

 

       63,0 

 

     111,5        120,8 

Rörelseresultat, % 

  

     15,6%      17,4% 

 

    16,5%       18,3% 

*exklusive engångsposter för börsnotering 2011 och försäljning av dotterbolag 2010. 
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Norden 

Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Norge, Danmark och Finland.  

Försäljningen av bolagets produkter sker via helägda dotterbolag och representerar 20 

procent av koncernens totala försäljning. 

 

Januari – juni 

Nettoomsättningen uppgick till 83,2 MSEK (93,5) vilket är en minskning med -11,0 procent 

jämfört med samma period föregående år. Valutakursförändringar har påverkat försäljningen 

med –6,8 MSEK. 

 

Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-1,6). Rörelsemarginalen var svagt positiv. Det 

förbättrade rörelseresultatet är en effekt av genomförda effektivitetsförbättringar. 

Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet med 0,0 MSEK. 

 

Den nordiska marknaden har enligt vår bedömning haft en svagt negativ utveckling under det 

första halvåret. En viss ökad prispress har noterats i försäljningen till byggsektorn.   

 

 

Nyckeltal  (MSEK)     2011   2010   2010 2009 

    
  jan-juni 

 

jan-juni 

 

  jan-dec    jan-dec 

 

Nettoomsättning 

  

        83,2 

 

       93,5 

 

     179,6        171,2 

Rörelseresultat 

  

          0,6 

 

       -1,6 

 

         6,6            4,1 

Rörelseresultat, % 

  

       0,7%       -1,7% 

 

      3,7%         2,4% 



 
Ostnor AB (publ.) 

Org nr 556051-0207 

 

5 

 

 

 

International 

Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Ryssland och Tyskland via helägda 

dotterbolag samt övriga europeiska marknader där försäljningen sker via lokala 

distributörer. Segmentet representerar 8 procent av koncernens totala försäljning. 

 

Januari – juni 

Nettoomsättningen uppgick till 39,4 MSEK (43,8) vilket är en minskning med -10,0 procent 

jämfört med det första halvåret 2010. Valutakursförändringar har påverkat försäljningen med 

-3,6 MSEK. 

 

Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-2,6). Rörelsemarginalen var negativ. 

Rörelseresultatet har påverkats negativt av minskad nettoomsättning jämfört med det första 

halvåret föregående år samt kostnader för lagerjusteringar och osäkra kundfordringar i 

Ryssland. Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet med -0,7 MSEK.  

 

Marknaden i Västeuropa är fortsatt svag, med undantag av Tyskland som visat god tillväxt 

under första halvåret. Återhämtningen i Ryssland är fortsatt stabil.  

 

 

 

Nyckeltal  (MSEK)     2011   2010   2010 2009 

    
  jan-juni 

 

jan-juni 

 

  jan-dec    jan-dec 

 

Nettoomsättning 

  

         39,4 

 

       43,8 

 

       82,0         85,5 

Rörelseresultat 

  

          -4,2 

 

       -2,6 

 

        -9,3          -4,1 

Rörelseresultat, % 

  

    -10,6%       -6,0% 

 

   -11,4%       -4,8% 
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Finansiella instrument IAS 39 – värdering av lager och mässingsderivat 

Priset på mässing var 44,72 kr per kg (39,67) till skillnad mot 50,42 kr per kg vid årsskiftet. 

Marknadsvärdering av utestående derivat samt värdering av mässing i lagervärdet har 

påverkat årets resultat med -15,7 MSEK (-3,1). Se vidare Not 1.8-9 samt 4i-j.  

Finansiella poster  

Finansnettot uppgick till -2,9 MSEK (-1,8) främst beroende på valutakursförändringar.   

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51,7 MSEK (57,9). Skattebetalningar uppgick 

till -14,6 MSEK (-6,3). Förra årets skattebetalningar var låga p.g.a. att 

preliminärskattebetalningar gjordes baserade på en lägre resultatnivå. Kassaflödet efter 

investeringar var 43,0 MSEK (51,5). Försäljning av dotterbolag gav en köpeskilling om 7,8 

MSEK under 2010. Investeringar uppgick till 9,1 MSEK (14,2). Utdelning har skett med 45,8 

MSEK (14,3). 

Investeringar 

Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar till 4,6 MSEK 

(9,0). Dessutom har tillgångar leasats för 7,4 MSEK. Koncernens investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar uppgick till 4,5 MSEK (4,4), och avsåg huvudsakligen aktivering av 

utvecklingskostnader. 

Finansiell ställning 

Vid periodens slut uppgick balansomslutningen till 704,2 MSEK (705,9). Materiella 

anläggningstillgångar uppgick till 163,2 MSEK (172,2). Varulager uppgick till 160,3 MSEK 

(159,7). Kortfristiga fordringar uppgick till 153,3 MSEK (192,4 ). Kundfordringar uppgick till 

141,9 MSEK (173,8) p.g.a. lägre fakturering under andra kvartalet i år i jämförelse med förra 

året.  

 

Nettoskulden uppgick till 58,9 MSEK (106,9). Likvida medel inklusive kortfristiga 

placeringar uppgick till 69,3 MSEK (24,4). Under det andra kvartalet 2011 utbetalades en 

kontantutdelning till bolagets aktieägare på 45,8 MSEK (14,3). Amortering av lån inklusive 

finansiell leasing gjordes planenligt med 8,3 MSEK (7,6).  

Soliditeten var 46,6 procent (42,9).  

 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 328,4 MSEK (302,7), vilket motsvarar 28,69 

SEK per aktie (26,45). 

Avkastning på eget kapital var 20,9 procent (26,3 för helåret 2010). 

  

Medarbetare 

Vid periodens utgång uppgick antalet årsanställda medarbetare till 514 (516). Medelantalet 

anställda under perioden var 508 (507). 
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Moderbolaget 

Huvuddelen av Ostnors verksamhet sker i det svenska moderbolaget. Utöver produktion, 

forskning & utveckling, försäljning på den svenska marknaden, vissa utländska marknader 

samt till dotterbolag, så tillhandahåller moderbolaget också tjänster inom management, 

administration och IT till dotterbolag i koncernen. 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 478,0 MSEK(437,6), varav export av varor 

utgör 94,7 MSEK (99,1). Rörelseresultatet uppgick till 45,8 (56,3) Mkr. Moderbolagets 

investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,6 MSEK (9,0).  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ostnors verksamhet är utsatt för olika marknadsrisker när det gäller färdiga produkter och 

råvaror, samt sedvanliga finansiella risker beträffande valutor och räntor. Riskerna hanteras i 

enlighet med bolagets finanspolicy som årligen uppdateras och fastställs av styrelsen. 

Koncernen har en betydande riskexponering mot metallerna koppar och zink som är råvara för 

legeringen mässing. Av Ostnors totala kostnader för direkt material utgörs ca en tredjedel av 

den mässingsmetall som ingår i egentillverkade och köpta komponenter. 

Riskhantering avseende råvarupriser inriktas mot att undvika spekulationsrisker och skapa 

förutsägbarhet. För det egna behovet av mässing görs detta genom korta avtal och löpande 

finansiella säkringar motsvarande 70 – 80 procent av följande års behov. För köpta 

komponenter söks avtal som ger låg frekvens vad gäller prisuppdateringar.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Bolaget förvärvade i juni månad ett markområde som angränsar till fabriksområdet i Mora 

och uppgår till 11 000 kvm. Köpeskillingen uppgick till 800 KSEK. Den förvärvade markytan 

medger ökad flexibilitet för lager, produktions-och logistiklösningar inom fabriksområdet. 

Aktie-och ägarförhållanden  

Totala antalet aktier i Ostnor uppgår till 11 445 100 st, varav 2 289 000 st A-aktier med 10 

röster och 9 156 100 st B-aktier med 1 röst efter den uppdelning (split) av aktierna 100:1 som 

beslutades på årsstämman den 9 maj. Antalet aktier uppgick tidigare till 114 451 aktier. 

Bolaget har 162 (134) aktieägare, varav en ägare, Priveq Investment, innehar 30 procent av 

antalet aktier och röster. Sedan hösten 2003 är Ostnor ett så kallat avstämningsbolag vilket 

innebär att aktiebok förs av Euroclear (f d VPC). På årsstämman beslutades också att bolaget 

ska vara publikt. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

Belopp i tkr Januari-juni 

2011 

Januari-juni 

2010 

Januari- 

december 2010 

    

Nettoomsättning           505 849 499 428 936 019 

Kostnad för sålda varor -325 995 -320 271 -619 579 

Bruttoresultat 179 854 179 157 316 440 

    

Rörelsekostnader -114 444 -119 569 -224 815 

Övriga rörelseintäkter och kostnader 3 121 9 291 10 882 

Finansiella instrument mässing -15 707 -3 118 11 007 

Rörelseresultat 52 824 65 761 113 514 

    

Finansiella poster – netto -2 922 -1 829 -2 742 

Resultat före skatt 49 902 63 932 110 772 

    

Inkomstskatt -12 682 -16 257 -30 797 

Periodens resultat 37 220 47 675 79 975 

    

Övrigt totalresultat    

Valutakursdifferenser  703 -1 804 -509 

Summa totalresultat hänförligt till 

moderföretagets aktieägare 

37 923 45 871 79 466 

    

Resultat per aktie    

Resultat per aktie, före och efter 

utspädning (kronor)  
3,31 4,01 6,94 

Genomsnittligt antal aktier 11 445 100 11 445 100 11 445 100 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i tkr Not 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  149 337 141 819 148 627 

Materiella anläggningstillgångar  163 157 172 154 165 871 

Finansiella anläggningstillgångar  5 506 6 951 5 804 

Uppskjutna skattefordringar  3 335 8 462 7 865 

Summa anläggningstillgångar  321 335 329 386 328 167 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager  160 258 159 695 157 485 

Övriga omsättningstillgångar  222 604 216 795 209 332 

SUMMA TILLGÅNGAR  704 197 705 876 694 984 

     

 

EGET KAPITAL     

     

Eget kapital som kan hänföras till 

moderbolagets aktieägare 

 328 414 302 677 336 271 

Summa eget kapital  328 414 302 677 336 271 

     

SKULDER     

     

Långfristiga skulder  181 972 184 697 186 862 

Kortfristiga skulder  193 811 218 502 171 851 

SUMMA SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 

 704 197 705 876 694 984 

 

 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

Belopp i tkr Not 30 juni 2011 30 juni 2010 31 december 2010 

     

Ingående balans 1 januari  336 271 271 112 271 112 

Utdelning  -45 780 -14 306 -14 307 

Totalresultat  37 923 45 871 79 466 

Utgående balans  328 414 302 677 336 271 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 

 Belopp i tkr Not 

januari-juni 

2011 

januari-juni  

2010 

januari- 

december 2010 

     

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital  57 320 77 144 119 884 

Förändring av rörelsekapital  -5 624 -19 984 17 362 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten  51 696 57 160 137 246 

     

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten  -8 713 -5 626 -21 971 

     

Kassaflöde efter investeringar  42 983 51 534 115 275 

     

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten  -51 256 -31 111 -41 605 

     

Periodens kassaflöde  -8 273 20 423 73 670 

     

Likvida medel vid periodens början  77 611 3 941 3 941 

Likvida medel vid periodens slut  69 338 24 364 77 611 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 

Belopp i tkr Not januari-juni 

2011 

januari-juni  

2010 

Januari- 

december 2010 

     

Nettoomsättning  477 970 437 630 809 695 

     

Rörelsens kostnader  -432 218 -381 305 -717 838 

Rörelseresultat  45 752 56 325 91 857 

     

Finansiella poster  -2 154 5 652 5 460 

Resultat efter finansiella 

poster 

 43 598 61 977 97 317 

Bokslutsdispositioner    -22 230 

Skatt på periodens resultat  -44 2 483 -20 822 

Periodens resultat  43 554 64 460 54 265 

     

Summa totalresultat  43 554 64 460 54 265 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i tkr  Not 2011-06-30 2010-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Goodwill  76 069 79 376 

Materiella anläggningstillgångar  131 265 138 322 

Finansiella anläggningstillgångar  26 936 25 262 

Summa anläggningstillgångar  234 270 242 960 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager  152 913 151 384 

Kortfristiga fordringar   149 718 119 685 

Kassa och bank (inkl korta placeringar )  60 671 72 517 

Summa omsättningstillgångar  363 302 343 586 

SUMMA TILLGÅNGAR  597 572 586 546 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital  57 289 57 289 

Fritt eget kapital  155 765 157 992 

Summa eget kapital  213 054 215 281 

    

Obeskattade reserver  107 958 107 958 

Avsättningar  101 271 94 637 

Långfristiga skulder  12 500 17 500 

Kortfristiga skulder  162 789 151 170 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

 597 572 586 546 

    

Ställda säkerheter  81 208 81 208 

Ansvarsförbindelser  23 524 23 524  
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Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper  

 

1.1 Grunder för rapporternas upprättande 

 

Denna rapport är Ostnor ABs första rapport som upprättas i enlighet med IFRS (International 

Financial Reporting Standards). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 

januari 2009 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till 

övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter 

omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 4. Eftersom 

dessa redovisningsprinciper skiljer sig åt jämfört med dem som tillämpats i tidigare 

publicerade årsredovisningar, och den kommande årsredovisningen kommer att upprättas i 

enlighet med IFRS, följer nedan beskrivningar av de väsentliga principerna.  

 

Detta är den första delårsrapport för koncernen som upprättats enligt IFRS. Den omfattar 

räkenskapsårets första 6 månader (januari – juni). För denna 6 månaders delårsperiod är 

rapporten upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten för 

moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2. 

 

Koncernredovisningen för Ostnor AB-koncernen har upprättats i enlighet med IFRS sådana 

de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 

Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 

förutom vad beträffar derivatinstrument vilka värderas till verkligt värde via 

resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 

koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla 

presenterade år, om inte annat anges.  

 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska 

personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra 

redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 

uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 

vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 2.  

 

1.2 Koncernredovisning 

 

(a) Dotterföretag 

Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa 

strategier (bestämmande inflytande) på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav 

uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i 

koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 

koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet upphör. 

  

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för 

förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de 

aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla 

tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar 
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och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 

förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande 

inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 

proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. 

 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt 

verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på 

koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om 

beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse 

av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över 

totalresultat. 

 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på 

transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag 

har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 

principer.  

 

1.3 Segmentrapportering 

 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering 

som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 

beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 

rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande 

direktören som fattar strategiska beslut. Ostnors interna rapportering är uppdelad utifrån 

rörelsesegmenten Sverige, Övriga Norden samt International. 

 

1.4 Omräkning av utländsk valuta 
 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala 

valutan har definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där 

respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor 

(SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.  

 

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 rörelseresultatet i resultaträkningen.  

 

Omräkning av utländska koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta 

än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och 

en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till 

koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. 

Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till 

den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser 

som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. 
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1.5 Immateriella tillgångar  

 

Produktutveckling 

Utgifter som uppkommit i förstudiefasen (forskningsfasen) kostnadsförs när de uppkommer.  

Utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och test av nya eller 

förbättrade produkter redovisas som immateriella tillgångar då de uppfyller följande kriterier:  

 det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 

 företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 

 det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 

 det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

 adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för 

att använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och 

 de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt 

 

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar. Anskaffningsvärdet är summan av de direkta och indirekta utgifter som 

uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången uppfyller ovan nämnda 

kriterier. De aktiverade kostnaderna genereras främst internt och inkluderar direkta kostnader 

för nedlagt arbete samt direkt hänförliga andelar av indirekta kostnader. Avskrivning påbörjas 

när tillgången kan börja användas och befinner sig på den plats och i det skick 

företagsledningen avsett, d v s vid den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. 

Nyttjandeperioden bedöms utifrån den period som de förväntade fördelarna beräknas komma 

företaget tillgodo, d v s under den tid som produktion beräknas ske. Nyttjandeperioden 

bedöms som regel inte kunna överstiga 5 år och avskrivningar sker linjärt över denna tid. 

Avskrivningar ingår i forsknings- och utvecklingskostnader. 
 

Övriga utgifter för utveckling, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs i takt med att 

de uppkommer. Utgifter för utveckling som tidigare kostnadsförts redovisas inte som en 

tillgång i efterföljande perioder. 
 

Programvarulicenser 

Förvärvade programvarulicenser, med en löptid på över ett år, och utgifter för utveckling av 

programvara, som bedöms generera framtida ekonomiska fördelar för koncernen, aktiveras 

och skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden. Programvarulicenser aktiveras på basis 

av de kostnader som uppstått då den aktuella programvaran förvärvats, satts i drift och 

anpassats till koncernens verksamhet. Den bedömda nyttjandeperioden bedöms inte överstiga 

5 år. 
 

Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. 

 

Goodwill 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på 

koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid 

förvärvstillfället. Goodwill som uppstår i samband med förvärv av dotterbolag redovisas som 

en immateriell tillgång. Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas 

därför årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov istället för att löpande 

avskrivas. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
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nedskrivningar. Goodwill fördelas på kassagenererade enheter vid prövning av eventuellt 

nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter, fastställda i enlighet 

med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där 

goodwillposten uppstod.  
 

1.6 Materiella anläggningstillgångar 
 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 

tillgången.  

 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat 

tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma Ostnor tillgodo 

och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en 

ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll 

redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

 

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i 

förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga 

avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på övriga tillgångar, görs linjärt enligt följande:

   

 

Industribyggnader    25 år 

Övriga byggnader    25-50 år 

Markanläggningar    20-26 år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  5-10 år 

Inventarier, verktyg och installationer   3-10 år 

Övriga anläggningstillgångar   20 år 

 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras 

vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om 

tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 

är det högsta av en tillgångs verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader och dess 

nyttjandevärde. 

 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en 

jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga 

rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.  

 

1.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 

 

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, eller tillgångar som 

ännu inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 

närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske 

inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 

värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 

verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning 
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av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 

identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Nedskrivningsprövning av goodwill 

har skett på rörelsesegmentnivå.  

 

1.8 Finansiella instrument 
 

1.8.1 Klassificering 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: 

finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 

lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är 

beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är 

finansiella instrument som innehas för handel. Derivatinstrument klassificeras som att de 

innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Koncernen klassificerar 

derivatinstrument (terminssäkring av råvaror, valutaterminer och ränteswappar) samt 

kapitalförsäkringar i denna kategori. 

 

Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 

fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De 

ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 

efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar 

och kundfordringar” utgörs av kundfordringar, likvida medel (se not 1.10 och 1.11) samt de 

finansiella instrument som redovisas bland övriga fordringar.  

 

Övriga finansiella skulder 

Koncernens upplåning, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som 

avser finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder. 

 

1.8.2                Redovisning och värdering  

 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då 

koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första 

gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella instrument 

som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder 

värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde i 

balansräkningen, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 

förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter 

anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar samt övriga 

finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden. 

  



 
Ostnor AB (publ.) 

Org nr 556051-0207 

 

18 

 

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella 

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen (derivatinstrument 

och kapitalförsäkringar), resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 

rörelseresultatet eller finansnettot i resultaträkningen beroende på karaktären hos den post som 

säkrats ekonomiskt. Ekonomisk säkring av räntebetalningar redovisas inom finansnettot och 

ekonomiska säkringar av transaktioner inom rörelsen redovisas inom rörelseresultatet. 

 

1.8.3                Kvittning av finansiella instrument  

 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, 

endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera 

dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

 

1.8.4                Nedskrivning finansiella instrument  

 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde (lånefordringar och kundfordringar) 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att 

nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 

En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och 

skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en 

eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna 

händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången 

eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 

uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga 

effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 

koncernens resultaträkning. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och 

minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 

redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 

resultaträkning. 
 

1.8.5               Derivatinstrument  

 

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen och värderas till verkligt värde, 

både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Den vinst eller förlust som uppkommer vid 

omvärdering redovisas i resultaträkningen då kraven för säkringsredovisning inte uppfylls.  

 

Hela det verkliga värdet på ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller 

långfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader, och som 

omsättningstillgång eller kortfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid 

understiger 12 månader. Derivatinstrument som innehas för handel klassificeras alltid som 

omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder. 

 

Säkring av råvarupris 

Koncernen köper in mässing (bestående av koppar och zink) för den egna produktionen. 

Råvarupriset på mässing säkras ekonomiskt till stor del genom koppar och zinkterminer. 

Koncernen uppfyller inte kraven på säkringsredovisning varför förändringarna i verkligt värde 
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redovisas i posten andra vinster/förluster i resultaträkningen inom rörelseresultatet. 

 

Säkring av rörliga räntebetalningar 

Ostnor säkrar räntebetalningar genom ränteswap där rörliga räntebetalningar byts ut mot fasta 

räntebetalningar. Koncernen uppfyller inte kraven för säkringsredovisning varför 

förändringarna i verkligt värde redovisas i finansnettot i resultaträkningen. 

 

Säkring av transaktioner i utländsk valuta 

Transaktioner i EUR, USD och NOK säkras ekonomiskt genom valutaterminskontrakt. Ostnor 

uppfyller inte kraven för säkringsredovisning. Förändringarna i verkligt värde redovisas i 

posten andra vinster/förluster netto i resultaträkningen inom rörelseresultatet. 

 

1.9 Varulager 

 

Varulagret redovisas till det lägsta av det ej terminssäkrade anskaffningsvärdet och netto-

försäljningsvärdet (återanskaffningsvärdet exklusive terminseffekt). Terminskontrakten 

redovisas separat som derivatinstrument då Ostnor inte uppfyller kraven för 

säkringsredovisning. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut 

metoden (FIFU). Varulagret består av råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning och 

färdiga varor. Anskaffningsvärdet består av inköpspris från underleverantörer samt kostnader 

för tull och frakt. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 

verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader.  

 

1.10 Kundfordringar 
 

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda produkter i den löpande 

verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som 

omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.  

 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 

reservering för värdeminskning. 

 

1.11 Likvida medel 
 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och 

banktillgodohavanden.  

 

1.12 Leverantörsskulder 
 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 

löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 

skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte, redovisas de som långfristiga 

skulder. 

 

Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leverantörsskulder 

förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 
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1.13 Aktuell och uppskjuten skatt  

 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden 

beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 

beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar 

skattepliktiga intäkter. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 

uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade 

värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den 

uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 

skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 

påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 

tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 

förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 

skatteskulden regleras.  

 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att 

framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan 

utnyttjas. 

 

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella 

skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och 

skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 

antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 

saldona genom nettobetalningar. 

 

1.14 Upplåning 

 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 

Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 

erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 

resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

 

1.15 Ersättningar till anställda 

 

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd 

pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat 

juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytter-

ligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 

ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under 

innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som 

inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för 

den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera 

faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. 

  

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är 

nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde 
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på förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster 

samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Den 

förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med 

tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda 

förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med 

användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma 

valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella 

pensionsförpliktelsens. 

  

Förändringar i förpliktelsernas nuvärde som beror på ändrade aktuariella antaganden samt 

skillnader mellan förväntad och verklig avkastning på förvaltningstillgångarna behandlas som 

aktuariella vinster eller förluster och fördelas över den anställdes genomsnittliga återstående 

anställningstid enligt den så kallade korridormetoden. 

 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 

administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 

Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna 

redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas 

som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 

betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

  

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före 

normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana 

ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga 

upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. I det fall 

företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas 

avgångsvederlaget baserat på det antal anställda som beräknas acceptera erbjudandet. 

Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde. 

 

Bonusplaner 

Koncernen redovisas en skuld och en kostnad för bonus. Koncernen redovisar en avsättning 

när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på grund av tidigare praxis. 

 

1.16 Avsättningar 
 

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av 

tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

åtagandet, och beloppet kan beräknats på ett tillförlitligt sätt.  

 

 

1.17 Intäktsredovisning  

 

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda 

varor i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och 

rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernens intäkter utgörs i sin 

helhet av försäljning av vattenkranar. Intäkter från försäljning av dessa redovisas när risker 

och förmåner förknippade med ägandet är överförda från koncernen, koncernen inte längre 

utövar någon reell kontroll över de sålda enheterna, intäkterna och tillhörande utgifter kan 
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beräknas tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade 

med försäljningen av enheterna tillfaller koncernen. Därför redovisas försäljningsintäkter på 

basis av det pris som anges i försäljningsavtalet och som omsättning vid leverans av produkter 

till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. 

 

Bedömningar av exempelvis rabatter grundar sig på historiska utfall och beaktar därvid typ av 

kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall. 

 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

 

1.18 Leasing 

 

Koncernen innehar leasingavtal avseende bilar, truckar, maskiner, kontorslokaler, servrar och 

telefonväxlar. 

 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren 

klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden 

kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  

 

Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal där koncernen i allt 

väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 

klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i 

balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 

minimileaseavgifterna. Avtal som klassificerats som finansiella leasingavtal i koncernen avser 

maskiner. 

 

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader. 

Motsvarande betalningsförpliktelse, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i 

balansräkningens poster, upplåning (långfristig eller kortfristig). Räntedelen i de finansiella 

kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje 

redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under 

respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 

leasingavtal skrivs av med tillämpning av samma nyttjandeperioder som gäller för ägda 

tillgångar av liknande slag 

 

1.19 Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet 

justeras för transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för 

eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller 

finansieringsverksamhetens kassaflöden. 
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1.20 Moderföretagets redovisningsprinciper  

 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moder-

företaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Effekten av 

övergång till redovisning enligt RFR 2 beskrivs nedan i not 4. 

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. 

 

Uppställningsformer 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. 

Resultaträkningen benämns dock rapport över totalresultat och innehåller övrigt totalresultat 

på en separat sida. Rapport över förändring av eget kapital följer också koncernens 

uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Det innebär skillnad i 

benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och 

kostnader, avsättningar, och eget kapital.  

 

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 

tilläggsköpeskillingar.  

 

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 

återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 

Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.  

 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som 

operationella leasingavtal. 

 

Immateriella tillgångar  
Utgifter för produktutveckling 

Samtliga utgifter för produktutveckling och konsultutgifter för anpassning och installation av 

programvarulicenser kostnadsförs i moderbolaget. 

 

Goodwill 

Goodwill i moderbolaget avser förvärvsgoodwill som redovisas i moderbolaget efter en 

fusion. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden 20 år. 

 

Segmentrapportering 

Information lämnas endast om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och 

geografiska marknader. 

 

Koncernbidrag  
Företaget tillämpar uttalandet UFR 2, Koncernbidrag och aktieägartillskott, från Rådet för 

finansiell rapportering (RFR). Koncernbidrag redovisas i enlighet med deras ekonomiska 

innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att reducera 

koncernens totala skatt redovisas direkt mot Balanserad vinst efter avdrag för effekten på 

aktuell skatt. Erhållna koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som 

utdelning från koncernföretag i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag som är att jämställa 
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med aktieägartillskott redovisas, efter beaktande av effekt på aktuell skatt, i enlighet med 

principen för aktieägartillskott ovan. 

 

Borgensåtagande/finansiella garantier 
Moderföretaget har tecknat borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. En sådan 

förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett finansiellt garantiavtal. För dessa avtal tillämpar 

moderföretaget lättnadsregeln i RFR 2 (IAS 39.p2), och redovisar därmed borgensförbindelsen 

som en ansvarsförbindelse. När moderföretaget bedömer att det sannolikt kommer att krävas en 

betalning för att reglera ett åtagande, görs en avsättning. 

 
Pensionsförpliktelser 
Moderföretagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR RedR4. Vissa av 

pensionsförpliktelserna täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga 

pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet för dessa utgörs av 

nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet 

redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring 

redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. 

 

Uppskjuten inkomstskatt 
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund 

av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den 

uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. 

Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt.  

 
Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar  

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och 

andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 

rådande förhållanden. 

 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 

redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande 

risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 

nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i 

enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1.5. Återvinningsvärden för 

kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 

beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Nedskrivningsprövningen genomförs på 

rörelsesegmentsnivå. 

 

Prövningarna av goodwill genomförda per 31 December 2010 uppvisade inte något 

nedskrivningsbehov.  
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Produktutvecklingsprojekt 

Ostnor kapitaliserar kostnader hänförliga till produktutvecklingsprojekt i den omfattning de 

bedöms uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57 (se 1.5 immateriella tillgångar). När ett 

projekt övergår från konceptionsstadiet (förstudiefasen) till utvecklingsstadiet, d v s är ett 

beslutat utvecklingsprojekt, har kriterierna i IAS 38 p. 57 (se 1.5 immateriella tillgångar, 

produktutveckling) bedömts vara uppfyllda. Utgifter uppkomna från det att 

utvecklingsprojektet är beslutat redovisas således som en tillgång i balansräkningen. 

 

Pensionsförmåner 

Pensionsförpliktelsernas nuvärde är beroende av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell 

basis med hjälp av ett antal antaganden. I de antaganden som använts vid fastställande av 

nettokostnad (intäkt) för pensioner ingår diskonteringsräntan. Varje förändring i dessa 

antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. 

Koncernen fastställer lämplig diskonteringsränta i slutet av varje år. Detta är den ränta som 

används för att fastställa nuvärdet av bedömda framtida utbetalningar som förväntas krävas 

för att reglera pensionsförpliktelserna. Vid fastställande av lämplig diskonteringsränta beaktar 

Koncernen räntorna för förstklassiga företagsobligationer som är uttryckta i den valuta i 

vilken ersättningarna kommer att betalas, och som har löptider som motsvarar bedömningarna 

för den aktuella pensionsförpliktelsen.  

Andra viktiga antaganden rörande pensionsförpliktelser baseras delvis på rådande 

marknadsvillkor.  

 

Värdering av underskottsavdrag 

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna 

skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen 

möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga 

underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för 

underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga 

överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader. Ostnor har redovisat uppskjuten 

skattefordran för de underskottsavdrag som finns i Tyskland, Finland och Danmark då det 

bedöms sannolikt att dessa underskottsavdrag kan nyttjas mot framtida överskott.  

Ej värderade underskottsavdrag per den 31 december 2010 uppgår till 0 tkr (2009: 0 tkr). 

 

Garantireserver 

Koncernen prövar kontinuerligt värdet av avsatta reserver i relation till beräknat behov. 

Reservering görs utifrån historisk statistik över felaktiga produkter. Garantireserven utgjorde 

1,5 % (2009: 1,6 %) av nettoomsättningen per den 31 december 2010 

 

Avsättningar för bortforsling och återställande av mark 

Ostnor kan i framtiden sannolikt komma att behöva vidta saneringsåtgärder, vilka kräver att 

ledningen gör viktiga bedömningar avseende kostnader för bortforsling och återställande av 

mark. Kostnadsberäkningen baseras på den åtgärdsplan och de kostnadsuppskattningar som 

Ostnor har gjort i nuläget. Skulle de verkliga utgifterna avvika från de bedömda kan framtida 

resultatutfall påverkas. 

 

Not 3 Effekter av övergång till IFRS för moderbolaget 

Moderbolaget övergår till redovisning enligt RFR 2 den 1/1-2009, vilket är densamma som 

koncernens tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS. Övergången har givit följande 
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effekt på moderbolagets eget kapital. För detaljerad information se not 4 Effekter vid 

övergång till redovisning enligt IFRS. 

 

Belopp i tkr 1/1-2009 1/1-2010        1/1-2011 

Ingående eget kapital enligt fastställd 

balansräkning 

131 847 162 398 203 125 

Effekt av byte av redovisningsprinciper 

till RFR 2 (inkl uppskjuten skatt): 

   

Komponentavskrivning, byggnader  9 582 9 920 10 378 

Ändrade nyttjandeperioder, maskiner - - 1 327 

Omvärdering varulager -12 858 4 158 4 218 

Verkligt värde, derivatinstrument -11 195 6 245 3 742 

Avsättning för nedmontering & 

bortforsling  

- -7 370 -7 370 

Total effekt av byte av 

redovisningsprinciper 
-14 471 12 953 12 295 

Ingående eget kapital justerat i 

enlighet med ny princip 

117 376 175 351 215 420 

 

 

 
Not 4 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 

Delårsrapporten för januari till juni 2011 är den första rapport som upprättas enligt IFRS och 

innefattar en del av den period som omfattas av koncernens första bokslut enligt IFRS.  

 

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen 

upprättats per den 30 juni 2011 och för den jämförande information som presenteras per 30 

juni 2010, 31 december 2009 och 2010 samt vid upprättandet av rapporten över periodens 

ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2009 (koncernens 

tidpunkt för övergång till IFRS). Koncernen har frivilligt valt att presentera ett extra 

jämförelseår.  

 

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare 

årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring 

till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens 

resultat, ställning och kassaflöde visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till 

dessa. 
 

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS  

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. 

Huvudregeln är att all tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av 

EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som 

ger företagen en viss valmöjlighet. 

 

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga 

standarder som koncernen valt att tillämpa vid övergången från tidigare redovisningsprinciper 

till IFRS. 



 
Ostnor AB (publ.) 

Org nr 556051-0207 

 

27 

 

 

Undantag för rörelseförvärv 

Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras, erbjuder 

möjligheten att tillämpa principerna i standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen 

framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före 

övergångstidpunkten. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning 

som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten. 

Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som äger rum 

efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde före 

övergångstidpunkten har således inte räknats om. 

 

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 

IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet 

nollställs vid övergångstidpunkten. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa 

ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade 

valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller 

förvärvades. Koncernen har valt att nollställa alla ackumulerade 

omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade 

vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS.  

 

Ersättningar till anställda 

IFRS 1 erbjuder en lättnad från retroaktiv tillämpning av IAS 19, Ersättningar till 

anställda, för redovisning av aktuariella vinster och förluster. I enlighet med 

undantaget har koncernen  valt att redovisa alla ackumulerade aktuariella vinster och 

förluster som fanns för de förmånsbestämda planerna i den ingående balansen för 

balanserade vinstmedel vid övergångstidpunkten. Koncernen kommer att tillämpa 

korridormetoden för aktuariella vinster och förluster som uppkommer senare. 

 

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 

Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som 

redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster 

enligt IFRS. Koncernens övergång hade ingen inverkan på totala kassaflödena från den 

löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. 

Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper 

och IFRS för respektive period för eget kapital och summa totalresultat.
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Avstämning av eget kapital per 1/1-2009 och 31/12-2009 

 
  1 januari 2009   31 december 2009 

Tkr Noter IB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter UB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt IFRS 

          

TILLGÅNGAR          

Immateriella tillgångar - IT (b) 2 895 1 075 3 970  (b) 966 2 317 3 283 

Immateriella tillgångar under 

utveckling 
(c) 22 747 11 976 34 723  (c) 27 992 17 732 45 724 

Goodwill  92 856 - 92 856  (d) 86 176 6 662 92 838 

Byggnader och mark (e) 43 274 13 002 56 276  (e) 40 774 13 461 54 235 

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 
(f), (g) 44 984 35 473 80 457  (f), (g) 45 722 30 615 76 337 

Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
 53 827 - 53 827   47 311 - 47 311 

Finansiella 

anläggningstillgångar 
 7 861 - 7 861   6 748 - 6 748 

Uppskjutna skattefordringar (h) 1 812 12 853 14 665  (h) 1 685 6 803 8 488 

Varulager (i) 205 348 -17 446 187 902  (i) 156 023 5 642 161 665 

Kundfordringar och andra 

fordringar 
 127 979 - 127 979   131 111 - 131 111 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
(f) 6 605 -551 6 054  (f) 6 443 -495 5 948 

Derivatinstrument (j) - 6 6  (j) - 9 129 9 129 

Likvida medel  9 926 - 9 926   3 941 - 3 941 

Summa tillgångar  620 114 56 388 676 502   554 892 91 866 646 758 
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Avstämning av eget kapital per 1/1-2009 och 31/12-2009 

 
  1 januari 2009   31 december 2009 

Tkr Noter IB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter UB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 

SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 

         

Eget kapital som kan 

hänföras till 

moderföretagets ägare 

(k)     (k)    

Aktiekapital  11 445 - 11 445   11 445 - 11 445 

Reserver  173 939 -173 939 -   185 418 -184 379 1 039 

Balanserad vinst inklusive 

årets resultat 
 12 252 157 126 169 378   50 907 207 721 258 628 

Summa eget kapital  197 636 -16 813 180 823   247 770 23 342 271 112 

          

Långfristiga skulder          

Upplåning (f) 37 500 28 254 65 754  (f) 27 500 23 183 50 683 

Derivatinstrument (j) - 768 768  (j) - - - 

Uppskjutna skatteskulder (h) 22 203 7 029 29 232  (h) 27 631 12 930 40 561 

Pensionsförpliktelser (l) 57 321 13 188 70 509  (l) 59 566 12 259 71 825 

Avsättningar (l), 

(m) 

16 937 2 989 19 926  (l), 

(m) 

14 600 12 953 27 553 

Kortfristiga skulder          

Upplåning (f) 118 567 6 545 125 112  (f) 23 382 6 545 29 927 

Leverantörsskulder och andra 

skulder (inkl upplupna 

kostnader och förutbetalda 

intäkter) 

 169 950 - 169 950   154 443 - 154 443 

Derivatinstrument (j) - 14 428 14 428  (j) - 654 654 

Summa eget kapital och 

skulder 

 620 114 56 388 676 502   554 892 91 866 646 758 
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Avstämning av eget kapital per 30/6-2010 och 31/12-2010 

 
  30 juni 2010   31 december 2010 

Tkr Noter IB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter UB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 

          

TILLGÅNGAR          

Immateriella tillgångar - IT (b) - 2 939 2 939  (b) - 4 067 4 067 

Immateriella tillgångar under 

utveckling 
(c) 28 035 18 021 46 056  (c) 30 724 21 019 51 743 

Goodwill  82 833 9 991 92 824  (d) 79 498 13 319 92 817 

Byggnader och mark (e) 38 538 13 678 52 216  (e) 36 491 14 083 50 574 

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 
(f), (g) 46 200 29 006 75 206  (f), (g) 47 312 28 843 76 155 

Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
 44 732 - 44 732   39 142 - 39 142 

Finansiella 

anläggningstillgångar 
 6 951 - 6 951   5 804 - 5 804 

Uppskjutna skattefordringar (h) 1 685 6 777 8 462  (h) 1 176 6 689 7 865 

Varulager (i) 155 291 4 404 159 695  (i) 151 762 5 723 157 485 

Kundfordringar och andra 

fordringar 
 185 005 - 185 005   119 537 - 119 537 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
(f) 6 445 -495 5 950  (f) 6 242 -525 5 717 

Derivatinstrument (j) - 1 476 1 476  (j) - 6 467 6 467 

Likvida medel  24 364 - 24 363   77 611 - 77 611 

Summa tillgångar  620 079 85 797 705 876   595 299 99 685 694 984 
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Avstämning av eget kapital per 30/6-2010 och 31/12-2010 

 
  30 juni 2010   31 december 2010 

Tkr Noter IB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter UB  

(efter justering för 

rättelser av fel) enligt 

tidigare redovisnings-

principer (a)  

Total effekt 

av övergång 

till IFRS 

Enligt IFRS 

SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 

         

Eget kapital som kan 

hänföras till 

moderföretagets ägare 

(k)     (k)    

Aktiekapital  11 445 - 11 445   11 445 - 11 445 

Reserver  218 564 -219 329 -765   219 860 -219 330 530 

Balanserad vinst inklusive 

årets resultat 
 51 734 240 263 291 997   70 934 253 362 324 296 

Summa eget kapital  281 743 20 934 302 677   302 239 34 032 336 271 

          

Långfristiga skulder          

Upplåning (f) 22 500 20 549 43 049  (f) 17 500 18 927 36 427 

Derivatinstrument (j) - 1 005 1 005  (j) - - - 

Uppskjutna skatteskulder (h) 28 565 10 859 39 424  (h) 34 513 14 269 48 782 

Pensionsförpliktelser (l) 61 952 11 814 73 766  (l) 62 827 11 535 74 362 

Avsättningar (l), 

(m) 

14 600 12 853 27 453  (l), 

(m) 

14 500 12 792 27 292 

Kortfristiga skulder          

Upplåning (f) 14 211 6 545 20 756  (f) 11 698 6 742 18 440 

Leverantörsskulder och andra 

skulder (inkl upplupna 

kostnader och förutbetalda 

intäkter) 

 196 508 - 196 508   152 022 - 152 022 

Derivatinstrument (j) - 1 238 1 238  (j) - 1 388 1 388 

Summa eget kapital och 

skulder 

 620 079 85 797 705 876   595 299 99 685 694 984  
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Avstämning av summa totalresultat per 2009, 2010 (helår) och 2010 (januari-juni) 
 

Summa totalresultat  2009   2010   2010 (januari-juni) 

Tkr Noter Resultaträkning 

(efter justering 

för rättelser av 

fel) enligt tidigare 

redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter Resultaträkning 

(efter justering 

för rättelser av 

fel) enligt tidigare 

redovisnings-

principer (a) 

Total 

effekt av 

övergång 

till IFRS 

Enligt 

IFRS 
 Noter Resultaträkning 

(efter justering för 

rättelser av fel) 

enligt tidigare 

redovisnings-

principer (a) 

Total effekt av 

övergång till 

IFRS 

Enligt 

IFRS 

Nettoomsättning (n) 954 496 -39 521 914 975  (n) 985 848 -49 829 936 019  (n) 524 761 -25 333 499 428 

Kostnad sålda varor (f), (g), 

(n) 

-641 416 36 097 -605 319  (f), (g), 

(n) 

-643 351 37 536 -605 815  (f), (g), 

(n) 

-332 290 19 257  -313 033 

Bruttoresultat  313 080 -3 424 309 656   342 497 -12 293 330 204   192 471 -6 076 186 395 

Försäljningskostnader (l), (n) -195 823 5255 -190 568  (l), (n) -194 707 15 276 -179 431  (l), (n) -101 163 7 457 -93 706 

Administrations-

kostnader 
(b), (d), 

(e), (l) 

-34 888 9072 -25 816  (b), (d), 

(e), (l) 

-37 060 9 941 -27 119  (b), (d), 

(e), (l) 

-18 732 4 730 -14 002 

Forsknings och 

utvecklingskostnader 
(c) -16 398 5 756 -10 642  (c) -21 551 3 287 -18 264  (c) -12 150 289 -11 861 

Övriga rörelseintäkter  15 289 - 15 289   11 690 - 11 690   2 005 - 2 005 

Övriga 

rörelsekostnader 
(m) -13 707 -10 000 -23 707   -6 759 - -6 759   - - - 

Andra vinster/förluster 

- netto 
(i), (j) - 46 633 46 633  (i), (j) - -3 859 -3 859  (i), (j) - -10 123 -10 123 

Resultat från andelar i 

koncernföretag 
 - - -   7 053 - 7 053   7 053 - 7 053 

Rörelseresultat  67 553 53 292 120 845   101 163 12 352 113 515   69 484 -3 723 65 761 

Finansnetto 

 
(f), (j) 1 779 -1 204 575  (f), (j) -2 534 -208 -2 742  (f), (j) -1 099  -730 -1 829 

Resultat före skatt  69 332 52 088 121 420   98 629 12 144 110 773   68 385 -4 453 63 932 

Inkomstskatt (h) -20 225 -11 945 -32 170     (h) -29 347 -1 451 -30 798  (h) -18 303 2 046 -16 257 

Årets resultat  49 107 40 143 89 250   69 282 10 693 79 975    50 082 -2 407 47 675 

Övrigt totalresultat 

(valutakurs-

differenser) 

 - 1 039 1 039    -509 -509   - -508 -508 

Summa totalresultat 

för året 

 49 107 41 182 90 289   69 282 10 184 79 466   50 082 -2 915 47 167 
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IFRS-övergångens effekt på Rörelseresultat och Totalresultat för helåren 2009, 2010 samt januari-

juni 2010 

 

  januari-december 2009 

Tkr Not Rörelse-

resultat 

Summa 

totalresultat 

Enligt tidigare tillämpade principer  67 574 49 255 

Rättelse av fel  (a) -21 -148 

Enligt tidigare tillämpade principer 

efter rättelse av fel 

 67 553 49 107 

Aktiverade utgifter för IT  (b) 1 242 915 

Aktiverade utgifter för utveckling  (c) 5 756 4 242 

Återläggning avskrivning goodwill (d) 6 662 6 662 

Komponent avskrivning, byggnader (e) 459 338 

Finansiell leasing (f) 1 115 213 

Omvärdering varulager (i) 23 088 17 016 

Verkligt värde, derivatinstrument (j) 23 545 17 441 

Förmånsbestämda pensioner (l) 1 427 686 

Avsättning för nedmontering & 

bortforsling 
(m) -10 000 -7 370 

Omklassificering intäkter (n) - - 

Total effekt av övergång för perioden  53 293 40 143 

Årets resultat enligt IFRS  120 846 89 250 

Valutakursdifferenser  - 1 039 

Summa totalresultat enligt IFRS  120 846 90 289 

 

  januari-juni 2010 

Tkr Not Rörelse-

resultat 

Summa 

totalresultat 

Enligt tidigare tillämpade principer  69 540 50 138 

Rättelse av fel (a) -56 -56 

Enligt tidigare tillämpade principer 

efter rättelse av fel 

 69 484 50 082 

Aktiverade utgifter för IT  (b) 622 458 

Aktiverade utgifter för utveckling  (c) 289  213 

Återläggning avskrivning goodwill (d) 3 329 3 329 

Komponent avskrivning, byggnader (e) 217 160 

Finansiell leasing (f) 539 150 

Ändrad nyttjandeperioder, maskiner (g) 820 604 

Omvärdering varulager (i) -1 238 -912 

Verkligt värde, derivatinstrument (j) -8 885 -6 811 

Förmånsbestämda pensioner (l) 584 402 

Omklassificering intäkter (n) - - 

Total effekt av övergång för perioden   -3 723 -2 407 

Årets resultat enligt IFRS  65 761 47 675 

Valutakursdifferenser   -508 

Summa totalresultat enligt IFRS  65 761 47 167 
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  januari-december 2010 

Tkr Not Rörelse-

resultat 

Summa 

totalresultat 

Enligt tidigare tillämpade principer  101 275 69 903 

Rättelse av fel (a) -112 -621 

Enligt tidigare tillämpade principer 

efter rättelse av fel 

 101 163 69 282 

Aktiverade utgifter för IT  (b) 1 750 1 290 

Aktiverade utgifter för utveckling  (c) 3 287 2 423 

Återläggning avskrivning goodwill (d) 6 657 6 657 

Komponent avskrivning, byggnader (e) 622 458 

Finansiell leasing (f) 1 139 329 

Ändrade nyttjandeperioder, maskiner (g) 1 801 1 327 

Omvärdering varulager (i) 81 60 

Verkligt värde, derivatinstrument (j) -3 940 -2 503 

Förmånsbestämda pensioner (l) 955 652 

Omklassificering intäkter (n) - - 

Total effekt av övergång för perioden  12 352 10 693 

Årets resultat enligt IFRS  113 515 79 975 

Valutakursdifferenser   -509 

Summa totalresultat enligt IFRS  113 515 79 466 

 

Effekten av tillämpning av IFRS på koncernens eget kapital  

 

Tkr Not 2009-01-01 2009-12-31         2010-06-30 2010-12-31 

Eget kapital enligt tidigare tillämpade 

principer enligt fastställd balansräkning 

 195 836 246 118 280 147 301 208 

Rättelse av fel (a) 1 800 1 652 1 596 1 031 

Eget kapital enligt tidigare tillämpade 

principer efter rättelse av fel 

 197 636 247 770 281 743 302 239 

      

Ackumulerad effekt av IFRS övergång i 

tidigare perioder 

  -16 813 23 342 23 342 

      

Effekt av övergång till redovisning enligt 

IFRS inkl uppskjuten skatt 

     

Aktiverade utgifter för IT (b), (h) 792 915 458 1 290 

Aktiverade utgifter för utveckling  (c), (h) 8 826 4 242 213 2 423 

Återläggning avskrivning goodwill (d) - 6 662 3 329 6 657 

Komponent avskrivning, byggnader,  (e), (h) 9 582 338 160 458 

Finansiell leasing (f), (h) -54 213 150 329 

Ändrad nyttjandeperioder, maskiner (g), (h) - - 604 1 327 

Omvärdering varulager (i), (h) -12 858 17 016 -912 60 

Verkligt värde, derivatinstrument (j), (h) -11 195 17 440 -6 811 -2 503 

Förmånsbestämda pensioner, inkl 

valutakursdifferenser 
(l), (h) -11 906 699 401 650 
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Avsättning för nedmontering & 

bortforsling 
(m), (h) - -7 370 - - 

Total effekt balanserad vinst inklusive 

årets resultat av övergång för perioden 

 -16 813 40 155 -2 408 10 691 

Total effekt på eget kapital av övergång 

till IFRS 

 -16 813 23 342 20 934 34 032 

      

Eget kapital enligt IFRS  180 822 271 112 302 677 336 271 
 

 

Noter till avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 

 

a) Rättelse av fel enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 

 

i) Värdering av underskottsavdrag 

Vid tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS har dotterbolagen i Finland, Danmark och 

Tyskland underskottsavdrag som inte värderats och redovisats som uppskjutna skattefordringar 

enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Ostnor har bedömt det som sannolikt att 

underskotten kan kvittas mot framtida vinster, varför en uppskjuten skattefordran redovisas vid 

övergång till redovisning enligt IFRS. Den bedömning som borde ha gjorts enligt tidigare 

tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig inte mot den bedömning som ska göras enligt IFRS. 

Värdering av underskottsavdragen görs vid varje årsbokslut varför ingen förändring redovisats av 

den uppskjutna skattefordran hänförliga till underskottsavdrag under perioden januari-juni 2010.  

 

i) Värdering av Kapitalförsäkringar 

Kapitalförsäkringar som tidigare inte har redovisats har identifierats. Det verkliga värdet på dessa 

kapitalförsäkringar har bokats upp som en långfristig fordran och som en avsättning. Därutöver 

har särskild löneskatt redovisats. Eftersom den långfristiga fordran och avsättningen alltid 

redovisas till samma belopp består förändringen i balanserad vinst av förändring i särskild 

löneskatt.  

 

Total effekt av rättelse av fel: 

 
Tkr i) Underskottsavdrag 

(uppskjuten 

skattefordran) 

ii) 

Kapitalförsäkring 

Balanserad 

vinst 

Öppningsbalansen  1 812 -12 1 800 

Nettoförändring uppskjuten skattefordran/ 

tillkommande löneskatt 2009 

-127 -21 -148 

Balans per 2009-12-31 1 685 -33 1 652 

Nettoförändring uppskjuten skattefordran/ 

tillkommande löneskatt 2010 

-509 -112 -621 

Balans per 2010-12-31 1 176 -145 1 031 

Nettoförändring uppskjuten skattefordran/ 

tillkommande löneskatt januari-juni 2010 

- -56 -56 

Balans per 2010-06-30 1 685 -89 1 596 
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b) Immateriella tillgångar - IT 

Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper aktiverades utgifter för programvaror som 

utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats till koncernens verksamhet om de hade troliga 

ekonomiska fördelar som efter ett år översteg kostnaden. Enligt IFRS ska ingen bedömning av 

när i tiden de ekonomiska fördelarna överstiger kostnaderna göras utan en bedömning görs, för 

varje separat förvärvad tillgång, om tillgången uppfyller kriterierna i IAS 38. Ostnor har separat 

förvärvade tillgångar i form av licenser och konsultkostnader för anpassning av dataprogram som 

uppfyller kriterierna för att redovisas som en immateriell tillgång enligt IAS 38. 

 

Vid övergång till redovisning enligt IFRS uppgick utgifter för licenser och konsultkostnader till 1 

075 tkr, netto efter avskrivningar. Därutöver tillkommer en uppskjuten skatteskuld, uppgående 

till 283 tkr, vilket ger en total effekt på balanserad vinst uppgående till 792 tkr. 

 

Under 2010 har utgifter, uppgående till 2 505 tkr (2009: 1 889 tkr), identifierats och 

tillkommande avskrivningar på samtliga tillkommande aktiverade och separat förvärvade 

tillgångar uppgår till -755 tkr (2009: -647 tkr). Detta ger en total justering av immateriella 

tillgångar per 2010-12-31 uppgående till 4 067 tkr (1075+1 242+1 750=4 067 tkr) och per 2009-

12-31 uppgående till 2 317 tkr (1 075+1 242=2 317 tkr).  

 

En uppskjuten skatteskuld tillkommer på nettot mellan aktiverade utgifter och tillkommande 

avskrivningar uppgående till 460 tkr (2009: 327 tkr). Detta ger en effekt på balanserad vinst per 

2010-12-31 uppgående till 1 707 tkr (2009:792 tkr) och totalresultat uppgående till 1 290 tkr 

(2009: 915 tkr). Total effekt på eget kapital per 2010-12-31 uppgående till 2 997 tkr (2009: 1 707 

tkr). 

 

Under andra kvartalet 2010 har utgifter, uppgående till 945 tkr, identifierats och tillkommande 

avskrivningar på samtliga tillkommande aktiverade och separat förvärvade tillgångar uppgående 

till -323 tkr. Därutöver tillkommer uppskjuten skatt med 164 tkr. Detta ger en total effekt på eget 

kapital per 2010-06-30 uppgående till 2 165 tkr (792+915+458=2 165 tkr) och en total justering 

av immateriella tillgångar uppgående till 2 939 per 2010-06-30. 

 

c) Aktiverade utgifter för utveckling  

Samtliga utgifter för utveckling av nya eller förbättrade produkter, som inte aktiverats enligt 

tidigare tillämpade redovisningsprinciper, har testats m a p om de uppfyller de kriterier för 

aktivering som återfinns i IAS 38. Enligt IFRS ska sådana utgifter för utveckling aktiveras om de 

nämnda kriterierna är uppfyllda. Vid övergång till redovisning enligt IFRS har dels fler 

utvecklingsprojekt aktiverats, dels ytterligare direkt hänförbara utgifter identifierats. Det timpris 

som används som underlag för beräkning av aktiverade utgifter innefattar nu samtliga direkt 

hänförbara utgifter, samt indirekt hänförbara utgifter som tillkommer p g a att koncernen bedriver 

utvecklingsverksamhet.   
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Immateriella tillgångar, avseende utgifter för utveckling, har förändrats enligt följande p g a 

övergång till redovisning enligt IFRS: 

 
Tkr 1/1 2009 31/12-2009 30/6-2010  31/12-2010  

Ingående justering från tidigare perioder  11 976 17 732 17 732 

Återläggning av tidigare kostnadsförda 

kostnader för utveckling   

13 513 8 528 1 024 7 385 

Tillkommande avskrivningar -1 537 -2 772 -735 -4 098 

Periodens förändring (totalresultat) 11 976 5 756 289 3 287 

Immateriella tillgångar   11 976 17 732 18 021 21 019 

     

Ingående justering från tidigare perioder - 3 150 -4 664 - 4 664 

Förändring under året  - -1514 -76 -864 

Uppskjuten skatteskuld  3 150 4 664 -4 740 -5 528 

     

Periodens förändring (totalresultat) - 4 242 213 2 423 

Balanserad vinst inkl totalresultat 8 826 13 068 13 281 15 491 

 

d) Återläggning av avskrivning goodwill 

I redovisningen enligt tidigare redovisningsprinciper skrevs goodwill av över den period den 

beräknades ge ekonomiska fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs 

årliga nedskrivningstest. De årliga nedskrivningstest som genomförts har ej påvisat att något 

nedskrivningsbehov av goodwill skulle föreligga. De avskrivningar på goodwill som redovisats 

före tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS kvarstår eftersom Ostnor valt att 

tillämpa undantaget i IFRS 3 att inte räkna om tidigare rörelseförvärv. Återläggning av 

avskrivningar på goodwill görs därför första gången för räkenskapsåret 2009. Den avskrivning 

för räkenskapsåret 2009 som återlagts uppgick till 6 662 tkr och 2010 uppgick den till 6 657 tkr 

(3 329 tkr för delårsperioden januari-juni 2010). Detta ger en total justering av goodwill per 

2010-12-31 uppgående till 13 319 tkr (2009: 6 662 tkr) och per 2010-06-30 uppgående till 9 991 

tkr. 

 

e) Byggnader och mark 

Enligt IFRS ska varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är 

betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivas av separat. Detta 

benämns vanligen komponentavskrivning och tillämpades inte enligt tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper. Den del av Ostnors materiella anläggningstillgångar där 

komponentavskrivning blir tillämpligt är byggnader. Tillämpning av komponentavskrivning har 

lett till att avskrivningstider justerats för byggnader såtillvida att avskrivningstiderna totalt sett 

blivit längre vilket lett till att det bokförda värdet på byggnader ökar och 

administrationskostnader i resultaträkningen har blivit lägre. På denna justering redovisas en 

uppskjuten skatteskuld.  
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Byggnadernas värde, uppskjuten skatt, eget kapital och administrationskostnader och totalresultat 

har påverkats enligt följande:  

 

Tkr Byggnader 

och mark  

Uppskjuten 

skatteskuld  

Eget 

kapital 

Administrations- 

kostnader 

Totalresultat 

Total påverkan på 

öppningsbalansen 

13 002 3 420 9 582 - - 

Återläggning av 

gjorda avskrivningar  

459 121 338 

 

459 338 

Total påverkan 

2009-12-31 

13 461 3 541 9 920   

Återläggning av 

gjorda avskrivningar  

622 164 458 622 458 

Total påverkan på 

2010-12-31 

14 083 3 705 10 378   

 

Byggnadernas värde per 2010-06-30 har ökat med 217 tkr och den uppskjutna skatteskulden har 

ökat med 57 tkr, vilket ger en total effekt på summa totalresultat på 160 tkr för delårsperioden. 

Total påverkan på byggnadernas värde per 2010-06-30 uppgår till 13 678 tkr 

(13 461+217=13 678 tkr). 

 

 

f) Finansiella leasingavtal 

Vid övergång till redovisning enligt IFRS ska samtliga väsentliga leasingavtal klassificeras som 

operationella eller finansiella. Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har samtliga 

leasingavtal klassificerats som operationella. De leasingavtal som bedömts som finansiella är 

leasing avseende maskiner. Dessa leasingavtal ska vid övergång till redovisning enligt IFRS 

redovisas i balansräkningen som en materiell anläggningstillgång respektive finansiell skuld och i 

rapport över totalresultat redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för leasingavgifter. 

Leasingavgifter har tidigare i sin helhet redovisats som kostnad såld vara. På justeringen 

tillkommer uppskjuten skatt.   
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Följande poster i balansräkningen har påverkats av redovisning av finansiell leasing. 

 

Tkr Maskiner 

och andra 

tekniska 

anläggning

ar  

Förutbetald 

kostnad 

(återläggning 

av 

leasingavgifte

r) 

Långfrist

ig 

finansiell 

skuld 

Kortfristi

g 

finansiell 

skuld 

Uppskjut

en 

skatteskul

d  

Eget 

kapital 

Total påverkan på 

öppningsbalansen 

35 473 -551 28 254 6 545 177 -54 

Påverkan 2009 

(amortering/avskrivn

ing) 

-4 858 56 -5 071 - 56 213 

Total påverkan 

2009-12-31  

30 615 -495 23 183 6 545 233 159 

Påverkan 2010 

(amortering, 

avskrivning, 

tillkommande avtal) 

-3 573 -30 -4 256 197 127 329 

Total påverkan 

2010-12-31 

27 042 -525 18 927 6 742 360 488 

 

Per 2010-06-30 är total påverkan på maskinernas värde 28 186 tkr, långfristiga skulder 20 549 tkr 

och kortfristiga skulder 6 545 tkr. Därutöver tillkommer uppskjuten nettoskatteskuld, uppgående 

till 287 tkr samt återläggning av förutbetalda leasingavgifter uppgående till -495 tkr. Total 

påverkan på eget kapital per 2010-06-30 uppgår till 310 tkr.    

 

Finansiell leasing, påverkan på 

totalresultat 

2009 2010 (jan-

juni) 

2010 

(helår) 

KSV, återläggning av leasingavgift   5 973 2 968 6 071 

KSV, avskrivningar -4 858 -2 429 -4 932 

Total påverkan KSV 1 115 539 1 139 

Räntekostnader -846 -335 -683 

Uppskjuten skatt -56 -54 -127 

Total påverkan på totalresultat 213 150 329 

 

g) Förändrade nyttjandeperioder - maskiner 

En översyn av nyttjandeperioder för maskiner har genomförts, vilken resulterade i en ändrad 

bedömning av nyttjandeperioder för maskiner. Den nya bedömningen är att nyttjandeperioder för 

maskiner är 5-10 år. De nya nyttjandeperioderna redovisas framåtriktat fr o m 1 januari 2010. 

Förändringen av nyttjandeperioder har inte fått någon effekt på öppningsbalansen, perioden 2009 

och balansen per 2009-12-31. Under 2010 har denna förändring haft en positiv effekt på kostnad 

sålda varor för helåret uppgående till 1 801 tkr (januari-juni 820 tkr) därutöver tillkommer en 

uppskjuten skattekostnad för helåret uppgående till 474 tkr (januari-juni 216 tkr). Total effekt på 
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summa totalresultat för 2010 uppgår till 1 327 tkr (januari-juni 604 tkr). Uppskjuten skatteskuld 

tillkommer då det skattemässiga värdet på maskiner ännu inte är påverkat av de förändrade 

avskrivningstiderna. 

 

h) Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i 

temporära skillnader i balansräkningen. Detta är fallet för samtliga justeringar förutom goodwill. 

Uppskjuten skatt redovisas med 26,3% för samtliga justeringar förutom vissa 

pensionsförpliktelser i Norge där skattesatsen är 28 %.  

 

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder är hänförliga följande IFRS justeringar. 

 

Uppskjuten skattefordran 

Tkr 2009-01-01 2009-12-31 2010-12-31 2010-06-30 

Omvärdering varulager (i) 4 588 - -  

Verkligt värde, 

derivatinstrument (j) 

3 995 170 291 288 

Förmånsbestämda pensioner 

(l) 

4 270 4 003 3 768 3 859 

Avsättningar (m) - 2 630 2 630 2 630 

Total 12 853 6 803 6 689 6 777 

Total påverkan på 

totalresultat 

- -6 050 -114 -26 

 

Uppskjuten skatteskuld 

Tkr 2009-01-01 2009-12-31 2010-12-31 2010-06-30 

Aktiverade utgifter för IT (b) 283 610 1 070 774 

Aktiverade utgifter för 

utveckling (c) 

3 150 4 664 5 528 4 740 

Komponent avskrivning, 

byggnader (e) 

3 420 3 541 3 705 3 598 

Finansiell leasing (f) 177 233 360 287 

Omvärdering varulager (i) - 1 484 1 505 1 158 

Verkligt värde, 

derivatinstrument (j) 

 2 400 1 627 87 

Ändrad nyttjandeperiod – 

maskiner (g) 

- - 474 216 

Total 7 030 12 932 14 269 10 860 

Total påverkan på 

totalresultat 

 -5 902 -1 337 2 072 
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Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar förändras i takt med att den underliggande posten 

till vilken skatten hör förändras. Inkomstskatt i rapport över totalresultat är hänförliga till följande 

IFRS justeringar. 

 

Uppskjutna skatteintäkter och kostnader 

Tkr 2009 2010 Januari-juni 

2010 

Aktiverade utgifter för IT (b) -327 -460 -164 

Aktiverade utgifter för utveckling (c) -1 514 -864 -76 

Komponent avskrivning, byggnader (e) -121 -164 -57 

Finansiell leasing (f) -56 -127 -54 

Ändrad nyttjandeperioder, maskiner (g) - -474 -216 

Omvärdering varulager (i) -6 072 -21 326 

Verkligt värde, derivatinstrument (j) -6 224 893 2 430 

Förmånsbestämda pensioner (l) -262 -234 -144 

Avsättning för nedmontering & bortforsling 

(m) 

2 630 - - 

Total inkomstskatt -11 946 -1 451 2045 

 

i) Varulager 

Ostnor uppfyller inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39. Varulagret ska värderas till 

det lägsta av det ej terminssäkrade anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 

(återanskaffningsvärdet exklusive terminseffekt). Koppar och zinkterminerna ska redovisas 

separat till verkligt värde över resultaträkningen. Enligt tidigare tillämpade principer redovisades 

terminerna som en del av varulagrets värde. Varulagrets värde har påverkats enligt följande vid 

övergång till IFRS:  

 
Tkr Varulager  Uppskjuten 

skatt 

(+fordran/-

skuld)  

Eget 

kapital 

Totalresultat 

”Andra vinster 

och förluster” 

Total påverkan på 

öppningsbalansen 

-17 446 4 588 -12 858 - 

Särredovisning terminskontrakt 23 088 -6 072 17 016 17 016 

Total påverkan 2009-12-31 5 642 -1 484 4 158  

Särredovisning terminskontrakt 81 -21 60 60 

Total påverkan 2010-12-31 5 723 -1 505 4 218  

     

Påverkan delår 2010-06-30     

Särredovisning terminskontrakt  -1 238 326  -912 -912 

Total påverkan 2010-06-30 4 404 -1 158 3 246  

 

j) Derivatinstrument 

Derivatinstrument ska värderas till verkligt värde. Enligt tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper redovisades inte derivatinstrument i balansräkningen. I öppningsbalansen 
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justeras förändringar i verkligt värde mot balanserad vinst, därefter påverkar redovisningen till 

verkligt värde totalresultatet. 

 

Ostnor har, valutaterminer, koppar och zinkterminer samt ränteswapar som värderas till verkligt 

värde över resultaträkningen. Dessa redovisas som derivatinstrument och klassificerats som 

kortfristig och långfristig fordran respektive skuld beroende på det verkliga värdet och 

förfallotidpunkten. Uppskjuten skatt redovisas på dessa justeringar. 

 

Ostnor uppfyller inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39. I resultaträkningen redovisas 

ränteswaparna i ”finansnetto” då dessa transaktioner härrör från finansieringsverksamheten och 

valutaterminer och terminssäkring av råvaror som ”andra vinster och förluster” i rörelseresultatet 

då de är en del av rörelseverksamheten. 

 

 

k) Omklassificeringar inom eget kapital 

Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt 

eget kapital. Bundna och fria reserver omklassificeras därför till balanserad vinst inklusive årets 

totalresultat. Koncernen har valt att nollställa valutakursdifferenser avseende omräkning av 

dotterbolag varför reserven uppgår till noll kr vid övergång till redovisning enligt IFRS. Det 

belopp som utgör reserver från 2009-12-31 kommer i sin helhet att bestå av valutakursdifferenser 

avseende omräkning av dotterbolag. 

 

Tkr Derivat-

instrument 

(omsättning

s-tillgång) 

Derivat-

instrument 

(långfristig 

skuld) 

Derivat-

instrument 

(kortfristig 

skuld) 

Uppskjuten 

skatt (netto, 

+ fordran/-

skuld) 

Eget 

kapital 

Total-

resultat 

Koppar och zinkterminer 6  14 428 3 793 -10 629 - 

Ränteswap  768  202 -566 - 

Total påverkan på 

öppningsbalansen  

6 768 14 428 3 995 -11 195 - 

       

Koppar och zinkterminer 9 025 - - -2 374 6 651 17 280 

Valutatermin 104 - 6- -26 72 72 

Ränteswap - - 648 170 -478 88 
Total påverkan 2009-12-31  9 129 - 654 -2 230 6 245 17 440 

       

Koppar och zinkterminer 6 287 - 100  -1 627 4 560  -2092 

Valutatermin 180 - 1 184 264 -740 -812 

Ränteswap - - 104 27 -77 401 
Total påverkan 2010-12-31  6 467 - 1  388 -1 336 3 743 -2 503 

       
Påverkan delår 2010-06-30       

Koppar och zinkterminer 1 128 - 1 221 24 -69 -6 720 

Valutatermin 348 - 17 -87 244 172 

Ränteswap - 1 005 - 264 -741 -263 
Total påverkan 2010-06-30  1 476 1 005 1 238 201 -566 -6 811 
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Omklassificeringar inom eget kapital: 

 
Tkr Eget kapital, 

uppställningsform

, enligt tidigare 

tillämpade 

redovisnings-

principer 

Omklassificering Uppställningsform 

eget kapital enligt 

IFRS (före IFRS 

justeringar och 

rättelser av fel) 

Omklassificerade 

belopp per eget 

kapital 

komponent 

Aktiekapital 11 445 - Aktiekapital 11 445 

Bundna reserver 116 952 -116 952 Balanserad vinst inkl 

årets totalresultat 

184 391 

 Fria reserver 56 987 -56 987 

Årets Resultat 10 452 -10 452 

   Reserver 

(valutakursdifferens

er) 

 

Eget kapital per  

2009-01-01 

195 836   195 836 

 

l) Pensioner 

Ostnor har förmånsbestämda pensionsplaner vilka ska redovisas enligt IAS 19. Skuldens verkliga 

värde fastställs årligen genom att aktuarieberäkningar genomförs. Förmånsbestämda pensioner 

finns i Sverige och Norge. Uppskjuten skatt tillkommer med 26,3 % i Sverige och 28 % i Norge. 

 
Tkr Pension

s-skuld 

Särskild 

löneskatt 

(avsätt-

ning) 

Uppskjuten 

skattefordran  

Eget 

kapital 

Total-

resultat 

Övrigt 

totalresultat 

(valutakurs-

differens) 

Total påverkan på 

öppningsbalansen 

13 188 2 989 4 270 11 907   

Förändring pensionsskuld  -929 -36 -267 698 686 12 

Total påverkan 2009-12-31 12 259 2 953 4 003 12 605 - - 

Förändring pensionsskuld -724 -161 -235 650 652 -2 

Total påverkan 2010-12-31 11 535 2 792 3 768 13 255   

 

Justeringen hänförlig till pensionsskulden har minskat med 445 tkr under perioden januari-juni 

2010, vilket leder till att justeringen avseende pensionsskulden per 2010-06-30 uppgår till 11 814 

tkr. Justeringen för avsättning för särskild löneskatt har minskat med 100 tkr vilket leder till att 

justeringen för avsättningen för löneskatt per 2010-06-30 uppgår till 2 853 tkr. Därutöver 

tillkommer uppskjuten skattefordran på förändringen av skulden och avsättningen uppgående till 

144 tkr. Per 2010-06-30 uppgår den uppskjutna skattefordran hänförlig till pensioner till 3 859 

tkr. Total påverkan på totalresultat för perioden januari-juni 2010 uppgår till 402 tkr.  

 

m) Avsättning för nedmontering och bortforsling 

En avsättning har redovisats enligt IFRS för bortforsling och återställande av mark avseende 

Norra och Södra fabriken. Ostnors bedömning har enligt tidigare redovisningsprinciper varit att 

dessa kostnader skulle rymmas i en vinst vid försäljning av Norra fabriken, och avsättning har 
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därför ej gjorts. Ett informellt åtagande, som utgör grunden för avsättningen, bedöms ha 

uppkommit under 2009 gentemot Mora kommun. Avsättningen uppgår till 10 000 tkr och har 

påverkat övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat. P g a avsättningen redovisas även 

uppskjuten skatt uppgående till 2 630 tkr. Under övriga perioder har ingen justering hänförlig till 

denna avsättning skett. 

 

n) Omklassificering av intäkter 

"Provisioner", d v s rabatter till indirekta kunder, har enligt tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper redovisats som en försäljningskostnad istället för en reducering av 

nettoomsättningen. Enligt IFRS likställs dessa provisioner med övriga rabatter som Ostnor 

lämnar.  

 

Försäljning av spån och återköp av förädlad mässing är att se som transaktioner vilka enligt 

IFRS utgör en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte kan förstås utan beaktande av 

hela serien med transaktioner. Därför redovisas dessa transaktioner tillsammans. Enligt 

nuvarande tillämpade redovisningsprinciper har dessa transaktioner bruttoredovisats. Vid 

övergång till redovisning enligt IFRS minskar nettoomsättningen och kostnad sålda varor 

med samma belopp.  

 
Omklassificering av intäkter ger följande effekt på summa totalresultat.  

 
Tkr 2009 2010 1/1-2010-30/6-

2010  

Nettoomsättning, Provisioner -4 538 -15 233 -7 435 

Nettoomsättning, 

spånförsäljning 

-34 983 -34 596 -17 898 

KSV, spånförsäljning 34 983 34 596 17 898 

Bruttoresultat -4 538 -15 233 -7 435 

Försäljningskostnader, 

provisioner 

4 538 15 233 7 435 

Total påverkan 

Rörelseresultatet 

- - - 

 

Omklassificeringar enligt IAS 1 

 

Balansräkningen 

Omrubriceringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns ”Likvida 

medel” och ”Avsättningar för uppskjuten skatt” benämns ”Uppskjutna skatteskulder”. 

Avsättningar ska enligt IFRS redovisas som en lång eller kortfristig skuld och inte under en egen 

rubrik benämnd ”avsättningar". 

 

Eget kapital ska nu redovisas enligt UFR 8, Redovisning av eget kapital i koncernen. Eget kapital 

delas inte längre upp i bundet och fritt eget kapital. Vissa omklassificeringar inom det egna 

kapitalet har gjorts. Eget kapital är uppdelat i aktiekapital, reserver samt balanserad vinst 

inklusive periodens resultat. I nuläget finns inga poster som ingår i övrigt tillskjutet kapital. 
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Resultaträkningen 

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar ska redovisas som en 

finansiell kostnad eller intäkt enligt IFRS. Resultat från andelar i koncernföretag redovisas inom 

rörelseresultatet då det bolag som såldes förvärvades för att vara en del av Ostnors rörelse. 
 

Omrubriceringar har skett av följande poster i rapport över totalresultat ”Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter” benämns ”Finansiella intäkter”, och "Räntekostnader och liknande 

resultatposter" benämns "Finansiella kostnader". Vidare benämns posten ”Skatt på årets resultat” 

som ”Inkomstskatt”. Ostnor har valt att presentera koncernens resultat i en rapport över 

totalresultat. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat enligt IAS 1 istället för som 

tidigare i eget kapital. Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare i eget kapital.  
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Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Mora den 1 september 2011 

 

Christer Lenner 

Styrelseordförande 

 

Mats Hermansson Magnus Hardmeier   Erik Eriksson 

 Styrelseledamot   Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Pernilla Wigren Hans Åke Norås Eva-Lotta Kraft 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Per Olof Wallin Staffan Gryting 

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

 

Håkan Olson 

VD 
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Granskningsrapport 

 

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Ostnor AB för perioden 1 januari till 30 

juni 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår 

översiktliga granskning. 

 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 

(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 

revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning 

och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 

enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 

medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 

enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 1 september 2011 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
……………………… 
Magnus Brändström 
Auktoriserad revisor  
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Kontakt för ytterligare information: 

Håkan Olsson, VD och Koncernchef 

Telefon +46 (0)250-596312 

 

Anne-Charlotte Eggwertz, CFO  

Telefon +46 (0)250-596225 

 

 

Kalendarium kommande rapporter: 

Delårsrapport jan-sep  4 november 2011 

Helårsrapport helår 2011  slutet av februari 2012 

 

  

Ostnor AB (publ.) 

Box 480 

SE-792 27 Mora, Sweden 

Tel +46 (0)250-596000 

Fax +46 (0)250-15960 

info@ostnor.com 

www.ostnor.com 

 

 

 

Ostnor AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen 

och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media 

för offentliggörande kl.8.00 (CET) torsdagen den 1 september 2011. 

 

mailto:info@ostnor.com

