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  Delårsrapport januari–september 2011 
 

• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 203,5 MSEK (215,2). I volym minskade försäljningen 
med -6,9 procent jämfört med samma period föregående år 

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (25,8). Exklusive värdering av finansiella 
instrument, uppgick rörelseresultatet för det tredje kvartalet till 13,3 MSEK (22,9) 

• Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (17,7). Resultat per aktie var  
 0,07 SEK (1,55) 
• Kassaflödet efter investeringar för det tredje kvartalet uppgick till 7,9 MSEK (50,8) 
 

NYCKELTAL       

             Jul–sep            Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning  203,5 215,2 709,4 714,6 936,0 

Rörelseresultat exkl. finansiella instrument (IAS 39)  13,3 22,9 72,1 91,7 102,5 

Rörelseresultat inkl. finansiella instrument (IAS 39)  4,4 25,8 57,3 91,5 113,5 

Rörelsemarginal, %  2,2% 12,0% 8,1% 12,8% 12,1% 

Resultat efter finansiella poster  3,2 24,9 53,1 88,8 110,8 

Kassaflöde efter investeringar  7,9 50,8 50,9 102,3 115,3 

Avkastning på eget kapital, %                                                                   - - 16,2% * 26,3% 

*Ej omräknat enligt IFRS 

VD Håkan Olson: 
”Under det tredje kvartalet noterar vi en fortsatt svag marknad för blandarprodukter. Utvecklingen beror främst 
på den finansiella oro som råder i Europa och har påverkat våra försäljningsvolymer negativt. Den svenska 
marknaden har hittills påverkats i mindre omfattning. Trots en viss försvagning av vår fakturering bedömer vi att 
vi behåller våra marknadsandelar. Det underliggande rörelseresultatet, justerat för värdering av finansiella 
instrument uppgick till 13,3 MSEK under det tredje kvartalet. Lägre beläggning vid produktionen har försämrat 
resultatet. FoU-kostnaderna har också ökat med 6,7 MSEK i det tredje kvartalet jämfört med samma period 
föregående år. Under niomånadersperioden har bruttoresultatet påverkats av högre kostnader för råvaruinköp av 
mässing. Kassaflödet i det tredje kvartalet är påverkat av den lägre försäljnings- och resultatnivån samt negativ 
utveckling av rörelsekapitalet. Ostnor har ett fortsatt starkt fokus på den interna effektiviteten i 
produktionsverksamheten och genomför anpassningar av bemanning och lagernivåer till rådande 
marknadsförutsättningar. Vi fortsätter att utveckla bolaget och genomför satsningar på våra ledande varumärken 
Mora Armatur och FM Mattsson.” 

 

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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Koncernen 
 

NETTOOMSÄTTNING       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Sverige  150,4 150,8 533,6 512,9 674,4 

Norden  33,2 42,6 116,3 136,1 179,6 

International  20,0 21,8 59,4 65,6 82,0 

Totalt Koncernen  203,5 215,2 709,4 714,6 936,0 

 

RÖRELSERESULTAT        

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Sverige  8,7 28,5 69,3 91,4 119,2 

Norden  -1,2 1,2 -1,1 -0,4 0,1 

International  -1,8 -0,3 -6,4 -2,9 -10,5 

Engångsposter  -1,3 -3,6 -4,5 3,4 4,7 

Totalt Koncernen  4,4 25,8 57,3 91,5 113,5 

 

RÖRELSEMARGINAL       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

%  2011 2010 2011 2010 2010 

Sverige  5,8 18,9 13,0 17,8 17,7 

Norden  -3,6 2,7 -1,0 -0,3 0,1 

International  -8,9 -1,3 -10,7 -4,5 -12,8 

Totalt Koncernen  2,2 12,0 8,1 12,8 12,1 

Juli–september 
Nettoomsättningen uppgick till 203,5 MSEK (215,2). I volym minskade försäljningen -6,9 procent jämfört med 
samma period föregående år framför allt på exportmarknaderna. Valutakursförändringar har påverkat 
nettoomsättningen med -0,7 MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (25,8). Rörelsemarginalen var 2,2 procent (12,0). Värderingen av 
finansiella instrument, IAS 39, avseende mässingskontrakt uppgick till -8,9 MSEK (2,9). 
Rörelseresultatet är belastat med engångskostnader på -1,3 MSEK hänförliga till förberedelser för kommande 
börsintroduktion. Under det tredje kvartalet 2010 belastades rörelseresultatet med -3,6 MSEK hänförliga till 
kostnader för särskild granskning samt avveckling av kontorsmodulen i Mora.  Justeras resultatet för 
ovanstående poster, uppgår det underliggande rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2011 till 14,6 MSEK 
(26,5). Den underliggande resultatutvecklingen beror på en lägre försäljningsvolym jämfört med samma period 
föregående år kombinerat med lägre beläggning i produktionen och en hög lagernivå. Därtill var kostnaderna för 
forskning och utveckling (FoU) 6,7 MSEK högre tredje kvartalet 2011 än motsvarande period 2010. Under 
september månad har 20 temporärt anställda i produktionen avvecklats. Reducering av lagernivåer påbörjades 
under det tredje kvartalet för att matcha den lägre än förväntade efterfrågan.  
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Marknaden för blandarprodukter är fortsatt svag till följd av den finansiella oro som råder i Europa.  Trots lägre 
försäljningsvolymer bedöms Ostnor behålla sina marknadsandelar.  
 

Januari–september 
Nettoomsättningen uppgick till 709,4 MSEK (714,6). I volym minskade försäljningen -1,9 procent jämfört med 
samma period föregående år. Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen med -13,2 MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till 57,3 MSEK (91,5). Rörelsemarginalen var 8,1 procent (12,8). Bruttoresultatet är 
lägre 2011 i jämförelse med 2010 på grund av lägre fakturering och produktionsbeläggning samt ökade 
mässingskostnader. Därtill var FoU-kostnaderna 7,9 MSEK högre 2011 i jämförelse med 2010. Värdering av 
finansiella instrument, IAS 39, avseende mässingskontrakt uppgick till -14,8 MSEK (-0,2). Rörelseresultatet är 
belastat med engångskostnader på -4,5 MSEK hänförliga till förberedelser för kommande börsintroduktion. 
Under förra året påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av dotterbolag med kontorslokal i Malmö 
på 7,1 MSEK och kostnader för särskild granskning med -1,8 MSEK samt avvecklingskostnader för 
kontorsmodulen i Mora med -1,9 MSEK.  Justeras rörelseresultatet för värdering av mässingskontrakt och 
engångsposter, uppgår det underliggande rörelseresultatet till 76,6 MSEK (88,3).  
 
Förutom effekterna av den lägre beläggningen i det tredje kvartalet visar produktionsverksamheten en fortsatt 
positiv utveckling i enlighet med bolagets planering. Vid periodens utgång noterats mer än 1 000 genomförda 
förbättringsåtgärder och minskade kvalitetsbristkostnader jämfört med samma period föregående år. Ostnor var 
ett av finalbolagen för Svenska Lean-priset 2011.  
 
Ostnor har starkt fokus på funktionalitet och design i sin produktutveckling och fortsätter b.la. utvecklingsarbetet 
inom området energieffektivisering och miljö. Bolaget har också inlett ett samarbete med designhögskolan i 
Umeå som ett komplement i designarbetet av blandare. 



 
Ostnor AB (publ.) 
Org nr 556051-0207 

  4 (17) 

Segmentsrapportering 
 

Sverige 
Segmentet inkluderar försäljning på den svenska marknaden som representerar 72 procent av koncernens totala 
försäljning.  Koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, produktion, forskning och utveckling samt 
administration ingår i segmentet.  

SVERIGE       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning, extern  150,4 150,8 533,6 512,9 674,4 

Rörelseresultat  8,7 28,5 69,3 91,4 119,2 

Rörelsemarginal, %  5,8 18,9 13,0 17,8 17,7 

 

Juli–september 
Nettoomsättningen till externa svenska kunder var i allt väsentligt oförändrad och uppgick till 150,4 MSEK 
(150,8).  I volym minskade försäljningen med -1 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (28,5). Rörelsemarginalen var 5,8 procent (18,9). Rörelseresultatet 
påverkades negativt av marknadsvärdering av utestående mässingsderivat med -8,9 MSEK (2,9). Exklusive 
dessa värderingsdifferenser, uppgick rörelseresultatet till 17,6 MSEK (25,6). Minskningen av rörelseresultatet 
beror främst på lägre beläggning i produktionen på grund av lägre försäljningsvolymer på exportmarknaderna 
och höga lagernivåer vid halvårsskiftet. Produktionsresultatet ingår i segmentet. Därtill har FoU-kostnaderna 
ökat med 6,7 MSEK jämfört med samma period föregående år, vilka också ingår i segmentet.  

På den svenska marknaden noterar vi en fortsatt svag efterfrågan inom BTC (Business to Consumer) medan 
BTB (Business to Business) visar en något bättre efterfrågan.  

Januari–september 
Nettoomsättningen uppgick till 533,6 MSEK (512,9) vilket är en förbättring med 4,0 procent jämfört med 
samma period föregående år. I volym ökade försäljningen med 1 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 69,3 MSEK (91,4). Rörelsemarginalen var 13,0 procent (17,8). Bruttoresultatet är 
försämrat i perioden på grund av lägre fakturering och produktionsbeläggning samt högre mässingskostnader. 
FoU-kostnader är 7,9 MSEK högre 2011 än 2010. Rörelseresultatet påverkades negativt av marknadsvärdering 
av utestående mässingsderivat -14,8 MSEK (-0,2). Exklusive dessa värderingsdifferenser var rörelseresultatet 
84,1 MSEK (91,6). 
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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. 

NORDEN       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning, extern  33,2 42,6 116,3 136,1 179,6 

Rörelseresultat  -1,2 1,2 -1,1 -0,4 0,1 

Rörelsemarginal, %  -3,6% 2,7% -1,0% -0,3% 0,1% 

 

Juli–september 
Nettoomsättningen uppgick till 33,2 MSEK (42,6). Valutakursförändringar har påverkat försäljningen med 0,1 
MSEK. I volym minskade försäljningen med -24,0 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (1,2). Rörelsemarginalen var negativ. Det försämrade rörelseresultatet 
är en effekt av lägre nettoomsättning jämfört med samma period föregående år. Valutakursförändringar har 
påverkat rörelseresultatet med 0,1 MSEK. 

Under kvartalet noterar vi lagerneddragningar i grossistledet vilket har bidragit till en minskad försäljning. Den 
ekonomiska oron har skapat en återhållsamhet i efterfrågan främst inom BTC (Business to Consumer) i de 
nordiska länderna. 

Januari–september 
Nettoomsättningen uppgick till 116,3 MSEK (136,1). Valutakursförändringar har påverkat försäljningen med 
 -6,8 MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-0,4). Rörelsemarginalen var negativ. Det försämrade rörelseresultatet 
är en effekt av en lägre nettoomsättning jämfört med samma period föregående år. Valutakursförändringar har 
påverkat rörelseresultatet med 0,1 MSEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ostnor AB (publ.) 
Org nr 556051-0207 

  6 (17) 

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.  

INTERNATIONAL       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning, extern  20,0 21,8 59,4 65,6 82,0 

Rörelseresultat  -1,8 -0,3 -6,4 -2,9 -10,5 

Rörelsemarginal, %  -8,9% -1,3% -10,7% -4,5% -12,8% 

 

Juli–september 
Nettoomsättningen uppgick till 20,0 MSEK (21,8). Valutakursförändringar har påverkat försäljningen med -0,5 
MSEK. I volym minskade försäljningen med -10,2 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-0,3). Rörelsemarginalen var negativ. Det försämrade rörelseresultatet 
beror på en lägre nettoomsättning jämfört med samma period föregående år. Valutakursförändringar har påverkat 
rörelseresultatet med -0,2 MSEK.  

Marknaderna där Ostnor är verksamma utanför Norden har under tredje kvartalet varit fortsatt svaga. 
Utvecklingen i Tyskland, som tidigare visat en positiv tillväxt har bromsat upp under det tredje kvartalet.  

 

Januari–september 
Nettoomsättningen uppgick till 59,4 MSEK (65,6). Valutakursförändringar har påverkat försäljningen med -4,1 
MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -6,4 MSEK (-2,9). Rörelsemarginalen var negativ. Omkostnadsnivån, som 
innehåller kostnader för framtida satsningar, är för hög i förhållande till nuvarande omsättning. Det försämrade 
rörelseresultatet beror på en lägre nettoomsättning jämfört med samma period föregående år samt kostnader för 
lagerjusteringar och osäkra kundfordringar i Ryssland. Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet med 
-0,9 MSEK.  
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Finansiell ställning 
Januari-September 2011 

Finansiella instrument - mässingsderivat 
Marknadsvärdering av utestående mässingsderivat har under perioden påverkat resultatet med -14,8 MSEK        
(-0,2). LME-priset på mässing vid periodens utgång var 34,56 kr per kg (38,20) till skillnad mot 45,74 kr per kg 
vid årsskiftet.  

Finansiella poster  
Finansnettot uppgick till -4,2 MSEK (-2,7) främst beroende på valutakursförändringar.  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 62,6 MSEK (117,0). Försämringen beror på det lägre resultatet 
samt en negativ utveckling av rörelsekapitalet under tredje kvartalet i år med -11,6 MSEK mot en positiv 
utveckling med 33,5 MSEK under motsvarande period förra året hänförligt till minskning av kundfordringar. 
Skattebetalningar uppgick till -20,6 MSEK (-16,1). Förra årets skattebetalningar var låga p.g.a. att 
preliminärskattebetalningar gjordes baserade på en lägre resultatnivå. Kassaflödet efter investeringar var 50,9 
MSEK (102,3). Försäljning av dotterbolag gav en köpeskilling om 7,8 MSEK under 2010. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-14,7). Utdelning har skett med 45,8 MSEK (14,3). 

Investeringar 
Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar till 7,0 MSEK (13,0). Dessutom har 
tillgångar leasats för 7,4 MSEK. Koncernens investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,3 
MSEK (8,8), och avsåg huvudsakligen aktivering av utvecklingskostnader. 

Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 54,1 MSEK (57,9). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 68,5 
MSEK (71,0). 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 12,5 MSEK (11,7).  

Balansomslutningen vid periodens slut var 691,3 MSEK (708,0). Varulager uppgick till 156,3 MSEK (161,8). 
Kortfristiga fordringar uppgick till 147,2 MSEK (145,8) varav kundfordringar 136,6 MSEK (134,3).  

Soliditeten var 47,7 procent (45,4).  

Eget kapitalet vid periodens slut var 329,6 MSEK (321,5), vilket motsvarar 28,79 SEK per aktie (28,09). 

Avkastning på eget kapital var 16,2 procent på 12-månadersbasis (26,3 för helåret 2010). 

Medarbetare 
Vid periodens utgång uppgick antalet årsanställda medarbetare till 498 (505). Medelantalet anställda under 
perioden var 506 (508). 
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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 667,8 MSEK (656,1), varav export av varor utgör 134,1 MSEK 
(143,2). Rörelseresultatet uppgick till 54,8 (78,4) MSEK. Moderbolagets investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 7,1 MSEK (13,2).  

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.  

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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Rapport över totalresultat 
Koncernen 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

Belopp i MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning  
 

203,5 215,2 709,4 714,6 936, 0 

Kostnad för sålda varor 
 

-135,0 
 

-138,0 -471,6 -463,1 –619,6 

Bruttoresultat 
 

 68,5 77,2 237,8 251,5 316, 4 

Rörelsekostnader  -55,8 -52,8 -169,5 -167,6 –224, 8 

Övriga rörelseintäkter och kostnader  0,6 -1,5 3,8 7,8 10, 9 

Finansiella instrument mässing  -8,9 2,9 -14,8 -0,2 11,0 

Rörelseresultat 
 

 4,4 25,8 57,3 91,5 113 ,5 

Finansiella poster – netto  -1,2 -0,9 -4,2 -2,7 –2, 7 

Resultat före skatt 
  

3,2 24,9 53,1 88,8 110, 8 

Inkomstskatt  -2,4 -7,2 -15,0 -23,4 –30,8, 

Periodens resultat 
 

 0,8 17,7 38,1 65,4 80,0 

Övrigt totalresultat       

Valutakursdifferenser   0,4 -0,1 1,0 -0,7 –0,5 

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

 1,2 17,6 39,1 64,7 79, 5 

 

RESULTAT PER AKTIE       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor)  0,07 1,55 3,32 5,72 6,99 

Genomsnittligt antal aktier  11 445 100 11 445 100 11 445 100 11 445 100 11 445 100 
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Balansräkning 
Koncernen 

BALANSRÄKNING, KONCERNEN     

MSEK Not 
30 sep 

2011 
30 sep 

2010 
31 dec 

2010 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  144,1 143,7 148, 6 

Materiella anläggningstillgångar  158,4 170,2 165, 9 

Finansiella anläggningstillgångar  5,2 7,1 5, 8 

Uppskjutna skattefordringar  11,6 8,4 7, 9 

Summa anläggningstillgångar 
  

319,3 329,4 328, 2 

Omsättningstillgångar     

Varulager  156,3 161,8 157, 5 

Övriga omsättningstillgångar  215,7 216,8 209, 3 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

691,3 708,0 695,0 

EGET KAPITAL     

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  329,6 321,5 336, 3 

Summa eget kapital 
  

329,6 321,5 336,3  

SKULDER     

Långfristiga skulder  185,6 181,3 186,9 

Kortfristiga skulder  176,1 205,2 171,8 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  691,3 708,0 695,0 

 

 

Rapport över förändringar i eget kapital 
Koncernen 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

MSEK Not 
30 sep 

2011 
30 sep 

2010 
31 dec 

2010 

Ingående balans 1 januari  336,3 271,1 271,1 

Utdelning  -45,8 -14,3 –14, 3 

Totalresultat  39,1 64,7 79,5 

Utgående balans  329,6 321,5 336,3 
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Kassaflödesanalys 
Koncernen 

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN     

MSEK Not 
30 sep 

2011 
30 sep 

2010 
31 dec 

2010 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  79,8 103,5 119, 9 

Förändring av rörelsekapital  -17,2 13,5 17,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
  

62,6 117,0 137, 2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11,7 -14,7 -21,9 

Kassaflöde efter investeringar 
  

50,9 102,3 115,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -60,0 -35,2 -41,6 

Periodens kassaflöde 
  

-9,1 67,1 73,7 

Likvida medel vid periodens början  77,6 3,9 3,9 

Likvida medel vid periodens slut  68,5 71,0 77,6 
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Resultaträkning 
Moderbolaget 

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET       

            Jul–sep           Jan–sep Helår 

Belopp i MSEK  2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning   189,8 194,8 667,8 656,1 855,4 

Rörelsekostnader  -180,8 -172,8 -613,0 -577,7 –763,5 

Rörelseresultat 
  

9,0 22,0 54,8 78,4 91,9 

Finansiella poster   -0,7 -0,4 -2,8 5,3 5,4 

Resultat efter finansiella poster 
  

8,3 21,6 52,0 83,7 97,3 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 –22,2 

Skatt på periodens resultat  3,7 0,5 3,7 2,9 –20,8 

Periodens resultat 
  

12,0 22,1 55,7 86,6 54,3 

Summa totalresultat  12,0 22,1 55,7 86,6 54,3 
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Balansräkning 
Moderbolaget 

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET     

MSEK Not 
30 sep 

2011 
30 sep 

2010 
31 dec 

2010 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill  74,4 81,0 79,4 

Materiella anläggningstillgångar  128,0 141,6 138,3 

Finansiella anläggningstillgångar  26,2 27,3 25,2 

Summa anläggningstillgångar 
  

228,6 249,9 242,9 

Omsättningstillgångar     

Varulager  150,1 150,9 151,4 

Kortfristiga fordringar  156,8 138,1 119,7 

Kassa och bank (inklusive korta placeringar)  56,8 67,6 72,5 

Summa omsättningstillgångar  363,7 356,6 343,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

592,3 606,5 586,5 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Bundet eget kapital  57,3 57,3 57,3 

Fritt eget kapital  167,8 190,4 158,0 

Summa eget kapital 
  

225,1 247,7 215,3 

Obeskattade reserver  108,0 85,7 108,0 

Avsättningar  99,0 87,7 94,6 

Långfristiga skulder  10,3 20,7 17,5 

Kortfristiga skulder  149,9 164,7 151,1 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

592,3 606,5 586,5 
 

Ställda säkerheter  81,2 83,1 81,8 

Ansvarsförbindelser  25,4 24,3 23,5 
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Flerårsöversikt 2006–2010 
 

Tabellen visar koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 

      

Koncernen (MSEK) 2010 2009 2008¹ 2007¹ 2006¹ 

Nettoomsättning² 936,0 915,0 994,8 1 014,7 935,5 

Resultat efter avskrivningar, före goodwillavskrivningar 113,5 120,8 38,9 19,5 69,4 

Rörelseresultat 113,5 120,8 32,3 12,8 62, 8 

Resultat efter finansiella poster 110,8 121,4 16,2 2,7 54,8 

Balansomslutning 695,0 646,8 618,3 618,2 666,9 

Soliditet, % 48 42 32 32 31 

Kassaflöde efter investeringar 115,3 104,3 -15,2 62,0 -36,0 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 26 29 9 4 17 

Avkastning på eget kapital, % 26 40 5 1 20 

Medelantal anställda 510 553 623 683 733 

 
¹  Åren 2006–2008 är inte upprättade enligt IFRS principer. 

²  Under 2010 har en övergång skett till en funktionsindelad resultaträkning istället för den tidigare redovisade rapportformen med 
kostnadsslagsindelning. Definitionen av nettoomsättning är något ändrad mot tidigare visade värden (2009: 951 553, 2008: 993 362, 
2007: 1 011 762 och 2006: 993 819). Övriga värden i tabellen är oförändrade. 
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Styrelsens försäkran 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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 4 november 2011 

 

 
Christer Lenner 

Styrelseordförande 
 

Mats Hermansson 

Styrelseledamot 

Magnus Hardmeier 

Styrelseledamot 

Erik Eriksson 

Styrelseledamot 

Pernilla Wigren 

Styrelseledamot 

Hans Åke Norås 

Styrelseledamot 

Eva-Lotta Kraft 

Styrelseledamot 

Per Olof Wallin 

Arbetstagarrepresentant 

Staffan Gryting 

Arbetstagarrepresentant 
 

 
Håkan Olson 

VD 
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Granskningsrapport 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer 
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Kontakt för ytterligare information: 
Håkan Olson, VD och Koncernchef 
Telefon +46 (0)250-596312 

Anne-Charlotte Eggwertz, CFO  
Telefon +46 (0)250-596225 

 

Kalendarium kommande rapporter: 
Helårsrapport helår 2011 29 februari 2012 

Årsredovisning 2011 April 2012  

Årsstämma 2012 14 maj 

Delårsrapport Kv.1 2012 15 maj  

Delårsrapport Kv.2 2012 29 augusti 

Delårsrapport Kv.3 2012 7 november 

 

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 

 

 

mailto:info@ostnor.com

	Delårsrapport januari–september 2011
	VD Håkan Olson:
	Koncernen
	Juli–september
	Januari–september


	Segmentsrapportering
	Sverige
	Juli–september
	Januari–september

	Norden
	Juli–september
	Januari–september

	International
	Juli–september
	Januari–september

	Finansiell ställning
	Finansiella instrument - mässingsderivat
	Finansiella poster
	Kassaflöde
	Investeringar
	Finansiell ställning
	Medarbetare
	Moderbolaget
	Risker och osäkerhetsfaktorer
	Aktie-och ägarförhållanden


	Rapport över totalresultat
	Koncernen
	Balansräkning
	Koncernen
	Rapport över förändringar i eget kapital
	Koncernen
	Kassaflödesanalys
	Koncernen
	Resultaträkning
	Moderbolaget
	Balansräkning
	Moderbolaget
	Flerårsöversikt 2006–2010
	Styrelsens försäkran
	Granskningsrapport
	Kontakt för ytterligare information:
	Kalendarium kommande rapporter:
	Ostnor AB (publ.)


