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Delårsrapport januari–mars 2012 

• Nettoomsättningen uppgick till 235,9 MSEK (253,1) 
• Rörelseresultatet uppgick till 24,2 MSEK (25,3)  
• Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 10,2 procent (10,0) 
• Resultat efter skatt uppgick till 15,8 MSEK (16,8). Resultat per aktie var 1,38 SEK (1,47) 
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,6 MSEK (26,0) 

 
 Händelser efter periodens utgång: 

• Under april månad har en engångskostnad tagits för byte av distributör i Holland, motsvarande 3 MSEK, 
vilket kommer att belasta rörelseresultatet för det andra kvartalet 2012. 

• I början av maj varslades 21 tjänstemän om uppsägning. Varslet berör personal inom samtliga enheter i 
bolaget. Neddragningen bedöms påverka kostnadsstrukturen från och med slutet av året. 

 

NYCKELTAL     

  Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning  235,9 253,1 918,6 

Rörelseresultat  24,2 25,3 69,6 

Rörelsemarginal, %  10,2% 10,0% 7,6% 

Resultat efter finansiella poster  22,6 23,8 64,9 

Kassaflöde efter investeringar  3,6 26,0 85,3 

Avkastning på eget kapital, %  12,7% 21,6% 13,6% 

 

VD kommentar: 

”Under det första kvartalet har försäljningsutvecklingen inte motsvarat våra förväntningar och visade en 
förändring med -6,8 procent jämfört med samma period föregående år. Däremot har vi bevarat lönsamheten och 
förbättrat våra marginaler något för koncernen som helhet. Den svaga byggmarknaden för såväl ROT-projekt 
som nybyggnationer har fortsatt under kvartalet. Detta har varit mest påtagligt i Sverige vilket har påverkat 
volymutvecklingen negativt. Samtidigt noterar vi att första kvartalet förra året visade en mycket stark 
volymtillväxt i den svenska verksamheten. Trots volymsvängningarna var den svenska rörelsemarginalen i linje 
med föregående år och vi är fast beslutna att upprätthålla vår lönsamhet med aktiva åtgärder som balanserar 
marknadsutvecklingen och försäljningsfluktuationer.  Vi har under kvartalet vidtagit åtgärder för att fortsätta 
anpassa produktionskapaciteten och omkostnadsstrukturen i koncernen. I början av maj beslutades om ytterligare 
åtgärder som omfattar varsel om uppsägningar av 21 tjänstemän. Samtidigt har vi fortsatt med riktade 
marknadsinvesteringar för att stärka marknadspositioner och exponering hos grossister och i detaljhandeln. Vi 
bedömer att marknaden kommer att stabilisera sig under det andra halvåret i år med en gradvis förbättring av 
såväl ROT-marknaden som nyproduktioner.” 
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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 knappt 500 årsanställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige, där även huvudkontoret finns. 

Koncernen 

NETTOOMSÄTTNING     

       Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Sverige  177,6 195,8 688,8 

Norden  39,7 38,6 152,0 

International  18,6 18,7 77,8 

Totalt Koncernen  235,9 253,1 918,6 

 

RÖRELSERESULTAT      

       Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Sverige  27,2 30,6 86,1 

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

International  -2,1 -3,6 -9,3 

Engångsposter  -1,1 -0,5 -6,2 

Totalt Koncernen  24,2 25,3 69,6 

 

RÖRELSEMARGINAL     

       Jan–mars Helår 
%  2012 2011 2011 

Sverige  15,3 15,7 12,5 

Norden  0,4 -3,0 -0,7 

International  -11,3 -19,4 -11,9 

Totalt Koncernen  10,2 10,0 7,6 

Januari–mars 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 235,9 MSEK (253,1) vilket motsvarar en minskning på 
6,8 procent jämfört med samma period föregående år. I volym minskade försäljningen 10,5 procent jämfört med 
samma period föregående år vilket förklaras av en fortsatt avvaktande efterfrågan i flertalet av bolagets 
marknader. Det första kvartalet 2011 uppvisade en stark volymtillväxt (5,7 procent), vilket medförde utmanande 
jämförelsetal mellan kvartalen.  Valutakursförändringar har ökat nettoomsättningen med  
1,0 MSEK. För att ytterligare anpassa bolagets kapacitetsutnyttjande till rådande marknadsförhållanden pågår en 
minskning av inhyrd produktionspersonal som behövts under kvartalet, rekryteringar senareläggs och inköpt 
konsulttid reduceras. Däremot fortsatte marknadssatsningar vilket förklarar huvuddelen av ökningen av 
rörelsekostnader mellan kvartalen.  Med rådande konjunktursignaler förväntas marknaden för blandarprodukter 
stabiliseras under andra halvåret 2012 med stöd av en starkare aktivitet i ROT-marknaden. 
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Rörelseresultatet uppgick till 24,2 MSEK (25,3). Rörelsemarginalen förbättrades något och uppgick till 10,2 
procent (10,0). Prisjusteringar på samtliga marknader har kompenserat för volymnedgångar under det första 
kvartalet. Bolaget arbetar aktivt med att kontrollera omkostnadsnivån i syfte att balansera fluktuationer i 
försäljningsutvecklingen. I början av maj varslades 21 personer på tjänstemannasidan om uppsägning, varslet 
berör samtliga enheter i bolaget. Säkringsredovisning av mässingskontrakt är infört per 1 januari, vilket innebär 
att marknadsvärdering av mässingskontrakt inte har påverkat rörelseresultatet eftersom gjorda säkringar var 
tillräckligt effektiva (-5,1). Rörelseresultatet är belastat med engångskostnader på -1,1 MSEK (-0,5) hänförliga 
till förberedelser för kommande börsintroduktion.  

Under det första kvartalet har flera produkter introducerats i samband med Nordbyggmässan i Stockholm. För 
varumärket FM Mattsson introducerades bland annat FMM vägghängd ettgreppsblandare 9000EII, samt 
energiklassade köks- och tvättställsblandare enligt ny Svensk energistandard. För varumärket Mora Armatur 
visades Mora Cera II och köksblandaren Mora MMIX lågpip. Arbetet med en ny standard för energimärkning av 
blandare har avslutats för köks- och tvättställsblandare under det första kvartalet. 

 

Strategisk inriktning 

Den strategiska inriktningen för Ostnor är ett tydligt fokus på organisk tillväxt som skall driva en långsiktig 
lönsamhetsutveckling inom samtliga segment. De strategiska hörnstenarna utgörs av starka och väletablerade 
varumärken och marknadspositioner i Sverige och övriga Norden, effektiva produktionsprocesser och innovativ 
produktutveckling. Därigenom har Ostnor en operativ plattform som medger en ökad tillväxt med en 
kontrollerad omkostnadsutveckling. Ökad tillväxt skall uppnås genom ett starkt försäljningsfokus i såväl Sverige 
som i de utländska dotterbolagen samt  via distributörer på övriga marknader, utveckling av attraktiva 
marknadssegment och starka positioner i konsumentmarknaden. Den tydliga marknadsorienteringen driver i sin 
tur varumärkesutveckling, teknikinnehåll och funktionalitet i blandarprodukterna. Därmed tar Ostnor ett 
ytterligare steg för att skapa värde för kunder, konsumenter och aktieägare. 
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Segmentsrapportering 

Sverige 

Segmentet inkluderar försäljning på den svenska marknaden samt koncerngemensamma funktioner såsom 
produktion, forskning och utveckling samt administration. Den svenska marknaden representerar 75 procent av 
koncernens totala försäljning. 

SVERIGE     

       Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning, extern  177,6 195,8 688,8 

Rörelseresultat¹  27,2 30,6 86,1 

Rörelsemarginal, %  15,3 15,7 12,5 

 

¹  Exklusive engångsposter för börsnotering. 

Januari–mars 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 177,6 MSEK (195,8) vilket motsvarar en minskning på 
9,3 procent jämfört med samma period föregående år. I volym minskade försäljningen -12,5 procent jämfört med 
samma period föregående. Fastighetsmarknaden i Sverige var fortsatt svag under kvartalet där antalet 
fastighetsöverlåtelser avsevärt minskat jämfört med samma period föregående år. Denna utveckling påverkade 
andelen startade ROT-projekt negativt. ROT-marknaden utgör ca 90 procent av den svenska försäljningen. 
Likaså har andelen nybyggnationer minskat jämfört med föregående period vilket ytterligare har påverkat den 
svenska försäljningsutvecklingen. Det första kvartalet 2011 uppvisade en mycket stark volymtillväxt, 11,9 
procent, vilket också medförde utmanande jämförelsetal mellan kvartalen.  

Rörelseresultatet uppgick till 27,2 MSEK (30,6). Rörelsemarginalen var i stort sätt oförändrad och uppgick till 
15,3 procent (15,7). Genomförda prisjusteringar har kompenserat för volymnedgången under kvartalet vilket 
bevarat lönsamheten på samma nivå som föregående år. Under kvartalet har fortsatta marknadsinvesteringar 
genomförts som syftar till att ytterligare förstärka positionerna för varumärkena, Mora Armatur och FM 
Mattsson. Dessa satsningar omfattar bl.a. deltagande i Nordbyggmässan i Stockholm, satsningar på ökad 
exponering i grossistbutiker, större byggvaruhus och VVS-handeln samt extra satsningar på varumärket Mora 
Armatur.  

Segmentets rörelseresultat påverkas av produktionsresultatets utveckling, som är beroende av tillverkad volym 
och beläggningsgraden för produktionen. Produktionsresultatet redovisas i segment Sverige men påverkas 
således av volymutvecklingen för koncernens samtliga tre segment. 

Under kvartalet har det skett en viss lageruppbyggnad som är en säsongsmässig effekt och syftar till att säkra 
leveranserna under den kommande semesterperioden i Sverige och övriga Europa. I linje med den nyligen 
införda flexibla arbetstiden, har arbetstidsuttaget varit något högre under kvartalet. Denna effekt kommer att 
jämna ut sig under resterande del av året.   
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Norden 

Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Norge, Danmark och Finland. Försäljningen av bolagets 
produkter sker via helägda dotterbolag och representerar 17 procent av koncernens totala försäljning. 

NORDEN     

       Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning, extern  39,7 38,6 152,0 

Rörelseresultat  0,2 -1,2 -1,0 

Rörelsemarginal, %  0,4% -3,0% -0,7% 

 

Januari–mars 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 39,7 MSEK (38,6) vilket motsvarar en förbättring på 2,8 
procent jämfört med samma period föregående år. I volym minskade dock försäljningen -2,5 procent (-14,4). 
Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen med 0,6 MSEK (-3,9).  

Den förbättrade volymen skall ses i ljuset av att Danmark uppvisade en positiv volymtillväxt under kvartalet, 
främst påverkad av en starkare marknadsfokus i den danska verksamheten trots en fortsatt svag 
totalmarknadsutveckling. Norge och Finland uppvisade en fortsatt negativ volymutveckling men i Norge har 
försäljningsutvecklingen stabiliserats. Under kvartalet har både den norska och finska försäljningsorganisationen 
förstärkts i syfte att öka säljfokus på respektive marknader.   

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-1,2). Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till  
0,4 procent (-3,0). Genomförda prisjusteringar under kvartalet har kompenserat för volymnedgången vilket ökat 
lönsamheten med 3,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Valutakursförändringar har 
påverkat rörelseresultatet med 0,0 MSEK (0,1).  

Utbildning av säljkåren i vissa marknader pågår jämte riktade marknadsaktiviteter. I Finland deltog Ostnor på en 
konsumentmässa med över 20 000 besökare.  Samtliga marknader inom segmentet kommer att fortsätta med ett 
starkt fokus på säljarbetet för att tillvarata de marknadsmöjligheter som den relativt svaga tillväxten på den 
Nordiska marknaden för blandarprodukter erbjuder.   
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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     

       Jan–mars Helår 
MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning, extern  18,6 18,7 77,8 

Rörelseresultat  -2,1 -3,6 -9,3 

Rörelsemarginal, %  -11,3% -19,4% -11,9% 

 

Januari–mars 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 18,6 MSEK (18,7). I volym minskade försäljningen -6,8 
procent (-4,1). Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen med 0,1 MSEK (-2,0). Tyskland, 
Storbritannien och Island uppvisade tillväxt, samtidigt som övriga verksamhetsländer hade en nedgång under 
kvartalet jämfört med samma period föregående år. I Holland har ett byte av distributör påverkat försäljningen 
negativt mot slutet av kvartalet på grund av en rättslig process mot den tidigare distributören. Den rättsliga 
processen är avslutad och normal försäljning bedöms återtas under det andra kvartalet.  

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-3,6). Rörelsemarginalen uppgick till -11,3 procent (-19,4). 
Genomförda prisjusteringar under kvartalet har delvis kompenserat för volymnedgången. Valutakursförändringar 
har påverkat rörelseresultatet med 0,1 MSEK (-0,3). 
 
Under kvartalet har en omstrukturering genomförts inom International i syfte att åstadkomma en nystart för 
Ostnors närvaro på internationella marknader. Ostnors position och marknadsandelar på marknader utanför 
Sverige och Norden är mindre etablerade även om varumärkena, framför allt Mora Armatur har en något mer 
etablerad position i utvalda kundsegment, såsom sjukvård i Tyskland. Ostnor ser fortsatta marknadsmöjligheter 
internationellt. I ett första steg skall och lönsamhet uppnås genom marknadssegmentering och bearbetning för 
ökad tillväxt inom attraktiva kundsegment. På längre sikt kommer tillväxten att stödjas genom utveckling av nya 
produkter anpassade för olika segment och marknader. Därigenom kan Ostnor långsiktigt stärka sin 
nischposition på de internationella marknaderna.   
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Finansiell ställning 
Januari–mars 2012 

Finansiella instrument - mässingsderivat 

Säkringsredovisning har införts 1 januari och därför har marknadsvärdering av utestående mässingsderivat inte 
påverkat rörelseresultatet under kvartalet eftersom gjorda säkringar har varit tillräckligt effektiva (–5,1 MSEK). 
Priset på mässing vid periodens utgång var 39,00 kr per kg (41,29) till skillnad mot 36,25 kr per kg vid årsskiftet.  

Finansiella poster  

Finansnettot uppgick till -1,6 MSEK (-1,5).  

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,9 MSEK (32,0) p.g.a. försämring av rörelsekapitalets 
utveckling. Huvudsakligen beror detta på ökat lager i år med 10,5 MSEK i jämförelse med en minskning första 
kvartalet förra året med 9,5 MSEK. Kassaflödet efter investeringar var 3,6 MSEK (26,0). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -5,3 MSEK (-6,0).  

Investeringar 

Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar till 2,1 MSEK (4,0). Inga nya 
tillgångar har leasats (7,4 MSEK). Koncernens investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3,3 
MSEK (2,2), och avsåg huvudsakligen aktivering av utvecklingskostnader. 

Avskrivningar 

Totalt uppgick koncernens avskrivningar till 11,4 MSEK (9,1), varav avskrivningar på immateriella tillgångar  
3,9 MSEK (1,9). 

Finansiell ställning 

Nettoskulden uppgick till 15,9 MSEK (28,2). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 97,8 
MSEK (97,8). Amortering av lån inklusive finansiell leasing gjordes planenligt med 4,5 MSEK (4,2).  

Balansomslutningen vid periodens slut var 729,0 MSEK (754,4). Varulager uppgick till 163,1 MSEK (156,2). 
Kortfristiga fordringar uppgick till 158,8 MSEK (165,8) varav kundfordringar uppgick till 139,2 MSEK (153,2) 
p.g.a. lägre fakturering under första kvartalet i år i jämförelse med förra året.  

Soliditeten var 48,4 procent (46,8).  

Eget kapitalet vid periodens slut var 352,7 MSEK (353,0), vilket motsvarar 30,82 SEK per aktie (30,85). 

Avkastning på eget kapital var 12,7 procent (21,6) på 12-månadersbasis (13,6 för helåret 2011). 

Medarbetare 

Vid periodens utgång uppgick antalet årsanställda medarbetare till 478 (505). Medelantalet anställda under 
perioden var 484 (505). 
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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 221,0 MSEK (241,3), varav export av varor utgör 41,0 MSEK 
(42,6). Rörelseresultatet uppgick till 22,4 (25,7) Mkr. Moderbolagets investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 2,1 MSEK (4,1).  

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 

Under april månad har en engångskostnad tagits för byte av distributör i Holland, motsvarande 3 MSEK, vilket 
kommer att belasta rörelseresultatet för det andra kvartalet 2012. 

I början av maj varslades 21 tjänstemän om uppsägning. Varslet berör personal inom samtliga enheter i bolaget. 
Neddragningen bedöms påverka kostnadsstrukturen från och med slutet av året.  

Claes Seldeby, marknads- och försäljningsdirektör i Ostnor, utsågs den 9 maj till tf. VD under ordinarie VD 
Håkan Olsons sjukfrånvaro. Styrelsen har också i samband med detta utsett Claes till Vice VD i Ostnor AB. 

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. Bolaget har 162 (162 vid årsskiftet) 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) och sen årsstämman 2011 är bolaget publikt. 
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Rapport över totalresultat 

Koncernen 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN     

        Jan–mars Helår 
Belopp i MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning   235,9 253,1 918,6 

Kostnad för sålda varor  -149,0 -168,6 –624,4 

Bruttoresultat 
 

 86,9 84,5 294,2 

Rörelsekostnader  -64,7 -55,8 –222,5 

Övriga rörelseintäkter och kostnader  2,0 1,7 4,7 

Andra vinster/förluster - netto    3,5 

Finansiella instrument mässing   -5,1 -10,3 

Rörelseresultat 
 

 24,2 25,3 69,6 

Finansiella poster – netto  -1,6 -1,5 -4,7 

Resultat före skatt 
  

22,6 23,8 64,9 

Inkomstskatt  -6,8 -7,0 –19,2 

Periodens resultat 
 

 15,8 16,8 45,7 

Övrigt totalresultat     

Valutakursdifferenser   -0,3 -0,1 0,1 

Säkring av mässing  1,2   
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat  -0,3   

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

 16,4 16,7 45,8 

 

RESULTAT PER AKTIE     

        Jan–mars Helår 
  2012 2011 2011 

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor)  1,38 1,47 4,00 

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

Koncernen 

BALANSRÄKNING, KONCERNEN     

MSEK Not 
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
31 dec 

2011 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  146,0 148,9 146,6 

Materiella anläggningstillgångar  150,9 170,0 156,3 

Finansiella anläggningstillgångar  4,9 10,1 4,8 

Uppskjutna skattefordringar  7,5 5,6 7,7 

Summa anläggningstillgångar 
  

309,3 334,6 315,4 

Omsättningstillgångar     

Varulager  163,1 156,2 152,6 

Övriga omsättningstillgångar  256,6 263,6 224,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

729,0 754,4 692,4 

EGET KAPITAL     

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  352,7 353,0 336,3 

Summa eget kapital 
  

352,7 353,0 336,3  

SKULDER     

Långfristiga skulder  175,3 192,1 177,4 

Kortfristiga skulder  201,0 209,3 178,7 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  729,0 754,4 692,4 

     

Ställda säkerheter  80,9 81,6 80,9 

Ansvarsförbindelser  1,3 1,1 1,3 

 

Rapport över förändringar i eget kapital 

Koncernen 
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

MSEK Not 
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
31 dec 

2011 
Ingående balans 1 januari  336,3 336,3 336,3 

Utdelning    –45,8 

Totalresultat  16,4 16,7 45,8 

Utgående balans  352,7 353,0 336,3 
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Kassaflödesanalys 

Koncernen 

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN     

MSEK Not 
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
31 dec 

2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  

 
32,1 25,3 86,0 

Förändring av rörelsekapital  -23,2 6,7 22,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
  

8,9 32,0 108,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5,3 -6,0 -23,0 

Kassaflöde efter investeringar 
  

3,6 26,0 85,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4,5 -5,8 -64,2 

Periodens kassaflöde 
  

-0,9 20,2 21,1 

Likvida medel vid periodens början  98,7 77,6 77,6 

Likvida medel vid periodens slut  97,8 97,8 98,7 
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Resultaträkning 

Moderbolaget 

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET     

    Jan–mars    Jan–mars Helår 
Belopp i MSEK  2012 2011 2011 

Nettoomsättning   221,0 241,3 859,2 

Rörelsekostnader  -198,6 -215,6 -807,2 

Rörelseresultat 
  

22,4 25,7 52,0 

Finansiella poster   -1,4 -1,2 -3,4 

Resultat efter finansiella poster 
  

21,0 24,5 48,6 

Bokslutsdispositioner  - - –27,9 

Skatt på periodens resultat  -0,3 - -8,0 

Periodens resultat 
  

20,7 24,5 12,7 

Säkring av mässing  1,2 - - 

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat  -0,3 - - 

Summa totalresultat  21,6 24,5 12,7 
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Balansräkning 

Moderbolaget 

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET     

MSEK Not 
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
31 dec 

2011 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

Goodwill  71,1 77,7 72,8 

Materiella anläggningstillgångar  122,0 136,6 125,8 

Finansiella anläggningstillgångar  22,4 25,1 23,2 

Summa anläggningstillgångar 
  

215,5 239,4 221,8 

Omsättningstillgångar     

Varulager  153,8 149,5 143,5 

Kortfristiga fordringar  147,8 161,5 118,7 

Kassa och bank (inklusive korta placeringar)  92,0 88,0 85,0 

Summa omsättningstillgångar  393,6 399,0 347,2 
SUMMA TILLGÅNGAR  609,1 638,4 569,0 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

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

Fritt eget kapital  146,6 182,5 124,9 

Summa eget kapital  203,9 239,8 182,2 
Obeskattade reserver  135,8 108,0 135,8 
Avsättningar  92,2 95,6 90,8 
Långfristiga skulder  5,2 15,0 7,7 
Kortfristiga skulder  172,0 180,0 152,5 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  609,1 638,4 569,0 

     

Ställda säkerheter  80,9 81,6 80,9 
Ansvarsförbindelser  24,2 24,1 24,4 
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Kvartalsdata 

Koncernen       

 2012  2011 

Koncernen, MSEK Kv1  Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 

 
Nettoförsäljning 235,9  209,2 203,5 252,8 253,1 

Bruttoresultat 86,9  58,8 66,3 84,6 84,5 

Rörelseresultat 24,2  12,4 4,4 27,5 25,3 

Rörelsemarginal, % 10,2  5,9 2,2 10,9 10,0 

Resultat före skatt 22,6  11,8 3,2 26,1 23,8 

Resultat per aktie, SEK 1,38  0,67 0,07 1,78 1,47 

Kassaflöde efter investeringar 3,6  34,5 7,9 16,9 26,0 

 

 

Flerårsöversikt 2007–2011 

Tabellen visar koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 

      

Koncernen MSEK 2011 2010 2009 2008¹ 2007¹ 

 
Nettoomsättning² 

 
918,6 

 
936,0 

 
915,0 

 
994,8 

 
1 014,7 

Resultat efter avskrivningar, före goodwillavskrivningar 69,6 113,5 91,7 38,9 19,5 

Rörelseresultat 69,6 113,5 91,7 32,3 12,8 

Resultat efter finansiella poster 64,9 110,8 92,2 16,2 2,7 

Balansomslutning 692,4 705,2 655,0 618,3 618,2 

Soliditet, % 49 48 41 32 32 

Kassaflöde efter investeringar 85,3 115,3 104,3 -15,2 62,0 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 16 26 22 9 4 

Avkastning på eget kapital, % 14 26 29 5 1 

Medelantal anställda 504 510 553 623 683 
 
¹  Åren 2007–2008 är inte upprättade enligt IFRS principer. 
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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 14 maj 2012 

 

 
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 
 

 
Claes Seldeby 

Tf VD 
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Granskningsrapport 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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Kontakt för ytterligare information: 

Claes Seldeby, Tf. VD  
Telefon +46 (0)250-596405 

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

 

Kalendarium kommande rapporter: 

Delårsrapport Kv.2 2012 29 augusti  

Delårsrapport Kv.3 2012 7 november 

Bokslutskommuniké Februari 2013 

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.] 
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