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Ostnor utvecklar och tillverkar vattenkranar med tillbehör. Den röda tråden 
i verksamheten är ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljö
vänlighet. Marknadsföring sker via de starka och väletablerade produktvaru
märkena FM Mattsson och Mora Armatur. Styrkan i dessa varumärken är en 
av koncernens mest värdefulla tillgångar.

Ostnors produkter har en marknadsledande position i Sverige och en stark 
ställning i övriga Norden. På marknader utanför Norden är varumärkena FM 
Mattsson och Mora Armatur i första hand nischade inom specifika marknads
segment.

För att till fullo utnyttja styrkan i de två produktvarumärkena pågår en lång
siktig process för att tydligt differentiera och positionera dem på marknaden. 
Målsättningen är att produkterna så långt som möjligt ska komplettera varandra, 
inte konkurrera. FM Mattsson ska vara det ledande varumärket för vattenkranar 
i Norden baserat på långvariga och nära kundrelationer. Nyckelorden är trygg
het, hållbarhet och funktion. Mora Armatur ska bli ett premiumvarumärke med 
tonvikt på avancerad design anpassad till modern livsstil. Det kommer under 
överskådlig tid att vara en utmanare på marknader utanför Sverige.

Ostnor omsätter nära en miljard kronor och har ca 500 anställda. 
 Verksamheten är koncentrerad till Mora, där också huvudkontoret finns.



Året i korthet

•	 Inledningen	av	året	visade	god	volymtillväxt	i	en	stabil	marknad	som	avmattades	
under andra halvåret. Nettoomsättningen uppgick till 918,6 MSEK (936,0).

•	 I	volym	minskade	försäljningen	med	–3,6	procent	(2,2)
•	 Minskade	volymer,	värdering	av	mässingskontrakt	och	ökade	mässings	kostnader	

minskade rörelseresultatet till 69,6 MSEK (113,5)
•	 Exklusive	värdering	av	mässingskontrakt	uppgick	rörelseresultatet	till	

79,9 MSEK (116,4)
•	 Kassaflödet	efter	investeringar	uppgick	till	85,3	MSEK	(115,3).	Under	det	fjärde	

	kvartalet	förbättrades	kassaflödet	och	uppgick	till	34,5	MSEK	(13,0)
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• Sverige 75 %

•  Norden (Finland, Danmark  
och Norge) 17 %

• Internationellt (inkl. Island) 8%

Åren 2009 –2011 upprättade enligt IFRS Åren 2009 –2011 upprättade enligt IFRS

nyckeltal
koncernen, msek 2011 2010 2009

Nettoomsättning 918,6 936,0 915,0
Rörelseresultat 69,6 113,5 91,7
Resultat efter finansiella poster 64,9 110,8 92,2
Balansomslutning 692,3 705,2 655,0
Soliditet, % 49 48 41
Kassaflöde efter investeringar 85,3 115,3 104,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16 26 22
Avkastning på eget kapital, % 14 26 29
Medelantal anställda 504 510 553
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När vi summerade verksamhetsåret 2010 såg vi att lågkonjunkturen hade bottnat och 
vi	spådde	en	svagt	stigande	efterfrågan	för	2011.	Inledningen	av	detta	år	visade	en	
god	volymtillväxt	i	linje	med	våra	förväntningar.	I	Sverige,	som	står	för	cirka	75	pro
cent av vår totala försäljning, ökade våra volymer med hela 11,9 procent under det 
första	kvartalet.	I	koncernen	som	helhet	var	motsvarande	siffra	5,7	procent.	

Den positiva utvecklingen fortsatte under större delen av andra kvartalet då efter
frågan började avta på grund av en stigande oro för den finansiella utvecklingen i 
Europa	och	ett	gradvis	försämrat	konjunkturläge.	Under	resten	av	året	noterade	vi	en	
ytterligare försvagning i såväl Sverige som på övriga marknader. Detta påverkade 
volymutvecklingen	för	helåret	negativt	med	–1,1	procent	i	den	svenska	marknaden	
och	–3,6	procent	för	koncernen	som	helhet.	Vi	bedömer	dock	att	vi	behöll	våra	
marknads andelar.

En faktor som påverkar efterfrågan på blandarprodukter är utvecklingen av 
bostadspriserna	som	i	sin	tur	påverkas	av	bland	annat	marknadsräntorna.	Under	2011	
noterade	vi	en	avmattning	av	bostadspriserna	i	Sverige	och	på	flera	andra	marknader.		
De volymnedgångar vi har noterat under året anser vi i huvudsak vara konjunktur
beroende och vi bedömer att marknaden 2012 i stort kommer att vara konstant i för
hållande till 2011.

Rörelseresultatet för helåret 2011 uppgick till 69,6 MSEK (113,5). Justeras 
rörelse resultatet för värdering av mässings kontrakt och engångsposter uppgick det 
underliggande rörelse resultatet till 86,1 MSEK (111,7). Från januari 2012 har vi 
infört säkrings redovisning vilket innebär att effekterna av sådana värderingsdifferen
ser inte kommer att påverka rörelseresultatets utveckling framöver. Den underlig
gande resultat utvecklingen för helåret 2011 är påverkad av lägre fakturering och 
produk tions beläggning samt ökade mässingskostnader. Fortsatta satsningar på forsk
ning och utveckling medförde också en ökad kostnad jämfört med föregående år.

Produktivitetstalen förbättrades under första halvåret men försämrades under 
andra halvåret. Förklaringen är att vi under tredje och fjärde kvartalet anpassade 
produktions kapaciteten till en lägre efterfrågan samt reducerade lagernivåer. Produk
tivitetstalen var för helåret i stort sett oförändrade i jämförelse med  vid årets början. 
Vi sänkte också våra kvalitetsbristkostnader med 9 procent under 2011. Våra Lean
principer	och	förbättringsprogram	skapar	en	flexibel	produktion	och	sammantaget	
har bolaget en produktions och lagersituation som är anpassad till rådande mark
nadsförhållanden.  

Trots en besvärande marknadsutveckling under året, förstärkte vi vårt fokus på 
marknadsföring och försäljning i syfte att tillvarata möjligheter på våra marknader. 
Under	september	månad	förstärktes	koncernledningen	med	en	ny	marknadsdirektör	
med ansvar för marknadsföring och försäljning inom koncernen. Vi accelererade 
också våra ansträngningar att utveckla våra marknadsplaner ytterligare för att bana 
väg för våra starka varumärken FM Mattsson och Mora Armatur.  Satsningar gjordes 
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också för att ytterligare stärka varumärkes identiteten och tydligheten kring våra pro
dukter.	Under	året	gjordes	ett	antal	produktlanseringar	som	kompletterar	våra	breda	
produktprogram för blandarprodukter och tillhörande tjänster.

Inom	design	och	utveckling	inrättade	vi	2010	ett	Designboard	med	fokus	på	
industri design som vi under 2011 dragit fördelar av i utvecklingen av nya produkter. 
Vi	inledde	också	ett	samarbete	med	Designhögskolan	i	Umeå.	Energieffektivisering	
och vattenbesparing är ett viktigt fokusområde som framkommer tydligt i våra Eco
Safe  produkter. Detta arbete fortsatte under året. Vi ökade effektiviteten i våra utveck
lingsprocesser.	Innovationsgraden,	mätt	som	andelen	sålda	produkter	som	är	yngre	
än tre år, fortsatte att öka. Lanseringsprecisionen ökade betydligt under året och 
andelen gemensamma komponenter i våra produkter ökade, vilket ger oss skal
fördelar	i	både	produktion	och	inköp.	Under	året	slutfördes	utvecklingen	av	två	
varumärkes gemensamma produktplattformar. 

Under	2011	genomförde	vi	också	ett	antal	åtgärder	som	syftar	till	att	förbereda	
bolaget för en kommande börsintroduktion. Vi införde bland annat nya redovisnings
principer	enligt	IFRS	i	samband	med	halvårsbokslutet,	och	upprättade	och	publice
rade därefter rapporter för tredje och fjärde kvartalet samt för helåret 2011 i enlighet 
med dessa principer och gällande börsregler. Vi ökade därigenom transparensen i den 
ekonomiska rapporteringen. Förberedelserna för en börsintroduktion fortsätter under 
2012.

När jag blickar tillbaka på det gångna året kan jag konstatera att vi, trots svåra 
marknadsförhållanden, framgångsrikt kunnat fortsätta att utveckla vårt bolag i linje 
med våra strategier. FM Mattsson och Mora Armatur har fortsatt starka positioner på 
våra huvudmarknader och ett ökat fokus på marknad och försäljning kommer på sikt 
att	ge	oss	möjligheter	att	tillvarata	tillväxtmöjligheter	i	Sverige	och	på	övriga	mark
nader där bolaget är aktivt. 

Jag vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till Ostnors alla kompetenta och 
engagerade medarbetare som varje dag bidrar med att göra vårt företag lite bättre. 
På så sätt fortsätter vi att förse våra kunder med kvalitetsprodukter och lösningar från 
Ostnor.

Håkan Olson

VD 
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Affärsidé och strategier
lönsamhet är basen för fortsatt 
utveckling

Vid sammanslagningen av fyra bolag 2007 till ett gemensamt 
bolag, Ostnor AB, formulerades den strategiska inriktningen för 
att skapa ett sammanhållet bolag med en långsiktig och förbätt
rad lönsamhet. Ett viktigt steg i den utvecklingen var att formu
lera och introducera en gemensam värdegrund inom hela den 
nya koncernen. De tre värdeorden Kundvärde, Engagemang och 
Respekt har skapat en tydlig och stark gemensam företagskultur 
som vägleder i det dagliga arbetet.

Samtidigt har bolaget genomfört en mängd åtgärder för att 
effektivisera produktionen.  Tillverkningen har koncentrerats till 
en fabriksbyggnad. Outsourcing av utvalda sortimentsartiklar, 
investeringar i ny produktionsutrustning och införandet av Lean 
Production i alla produktionssteg har förbättrat produktiviteten, 
kvaliteten samt minskat tillverkningskostnaderna. Bolaget har 
också genomfört personalanpassningar för att svara mot nya 
arbetssätt och lägre totala marknadsvolymer under perioden.

Leanprinciperna har införts i hela utvecklingskedjan vilket 
har	resulterat	i	ett	förbättrat	tvärfunktionellt	arbete.	Industri
design har integrerats i utvecklingsarbetet på ett tydligare sätt 
genom införandet av nya processer och ett Designboard för led
ning och styrning av designarbetet. Leanarbetet tillsammans 
med att produkt utvecklingen utgår från gemensamma platt
formar, har resulterat i förkortade utvecklingstider, förbättrad 
lanseringsprecision och ökad innovationsgrad.

Inom	marknads	och	försäljningsorganisationen	har	två	separata	
varumärkesorganisationer bildats för att tydligare dra isär de 
båda varumärkena och därigenom  på ett effektivare sätt täcka 
de olika kundbehoven på en mer heterogen marknad. Organisa
tionen har även effektiviserats genom reduktion av antalet sälj
artiklar, kostnadsrationaliseringar i utlandsbolagen samt 
 skapandet av en gemensam kundsupportsfunktion och säljkår 
i Sverige för de båda varumärkena FM Mattsson och Mora 
 Armatur. Dessutom har omvärldsbevakningen förstärkts.

Som ett resultat av genomförda satsningar har Ostnor för
bättrat	rörelseresultatet	under	femårsperioden.	Under	samma	
period har marknadsvolymerna minskat samtidigt som Ostnor 
har behållit eller förstärkt sina marknadsandelar.

Det pågående arbetet med att förbereda Ostnor för en börs
introduktion har bland annat medfört en övergång till internatio
nella	redovisningsprinciper	(IFRS)	vilket,	tillsammans	med	
andra åtgärder, skapat en ökad transparens och stabilitet i den 
finansiella styrningen och rapporteringen. 

Ostnor har en stabil och lönsam verksamhet och är rustat för 
att	tillvarata	tillväxtmöjligheter	i	såväl	Sverige	som	övriga	
marknader där bolaget är aktivt.

Den strategiska inriktningen för Ostnor har under de senaste fem åren resulterat i 
en förbättrad lönsamhet och stabilitet i bolagets verksamhet. Samtidigt har bolaget 
förstärkt sina marknadsandelar. 

AFFärsidé oCH strAtegier
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affärsidé
”Vi skall förse marknaden med vattenkranar, tillbehör 
och tjänster med kundernas behov i centrum, baserat på 
ledande teknik, attraktiv design samt hög kvalitet.”

Vision
”Vi skall vara en av de största och lönsammaste 
 europeiska tillverkarna i vår bransch.”

strategier
Ostnor strävar efter att skapa en långsiktig lönsam till
växt.	För att	uppnå	detta	tillämpas	följande	strategier:	

•	 Vidareutveckling av varumärkena FM Mattsson och 
Mora Armatur med syfte att bygga upp två komplet
terande konkurrens kraftiga produktportföljer med 
högt kundvärde, lönsamhet samt tydlig position på 
marknaden.

•	 Ökat fokus på de nordiska marknaderna samt övriga 
exportmarknader	för	lönsamhet	och	organisk	till
växt.

•	 Kontinuerlig effektivisering av produktutvecklingen 
med förkortade utvecklingstider, ökad lanserings
precision samt fokus på design och innovation.

•	 Fortsatt intensivt förbättringsarbete inom produktio
nen med inriktning på ökad leveransprecision, höjd 
produktivitet och förbättrat kapitalutnyttjande.

AFFärsidé oCH strAtegier
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RysslandSverige

Tyskland

Norge

Danmark

Finland

Holland

Belgien

Island

Storbritannien

Marknad och försäljning
stark nordisk bas

Australien

sverige 
Ostnors båda varumärken har en 
mycket stark position i Sverige. 
75 procent av den totala försälj
ningen sker i Sverige.

norden 

Vid sidan av Sverige är de nordiska 
länderna Ostnors huvudmarknad 
med 17 procent av försäljningen  
i Norge, Danmark och Finland.

Internationellt 

Ostnors position utanför Sverige 
och Norden är mindre etablerad. 
8 procent av försäljningen sker på 
övriga exportmarknader.

Queensland children’s hospital

Ett exempel på Ostnors starka ställning inom 
vårdsektorn är en order från Queensland 
 Children’s Hospital i Australien på upp till 1 200 
inbyggda FMM termostatblandare. Sjukhuset 
kommer att ha 359 rum och öppnar 2014.

MArKnAd oCH FörsäLjning
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Ostnor har ungefär 75 procent av sin totala försäljning i  Sverige, 
17 procent i övriga Norden (Norge, Danmark, Finland) samt 
8 procent på övriga marknader.

Marknadstillväxten	drivs	av	nybyggnation	samt	reparationer,	
om och tillbyggnader, den så kallade ROTsektorn. ROTsek
torn svarar för den största delen av försäljningen. ROTsektorn 
i sin tur drivs främst av prisutvecklingen på bostäder och 
utvecklingen	av	”consumer	confidence	index”.

Samtidigt som marknaden är uppdelad i geografiska områ
den	kan	den	också	indelas	i	kundsegment	som	exempelvis	
 privata bostäder, fastighetsbolag, industri och offentlig sektor. 
I Sverige	har	Ostnor	en	så	stor	marknads	andel	att	försäljningen	
naturligt täcker samtliga segment. På marknader utanför Sverige 
är det av större vikt, att mot bakgrund av respektive marknads 
särdrag och Ostnors styrke faktorer, identifiera de mest intres
santa kundsegmenten.
Marknaderna präglas av ett antal långsiktiga trender.
•	 Slutkunderna/användarna	får	större	inflytande	över	valet	av	

blandare. Det leder till att design blir ett viktigare konkur
rensmedel.

•	 Ny teknik och nya material, som elektronik och polymerer, 
får ökad betydelse vid utveckling av nya produkter.

•	 Nya	marknadskanaler	som	Internet	och	Gördetsjälv	butiker	
ger nya möjligheter, men också utmaningar.

•	 Energieffektivisering blir allt viktigare i fråga om produkt
egenskaper.

Under	året	inleddes	processen	att	i	marknadsföring	och	försälj
ning införa de Leanprinciper som med framgång tillämpas 
inom produktion och produktutveckling.

sverige
Den svenska marknaden var under året något mindre påverkad 
av den finansiella oron i Europa. ROTsektorn, som svarade för 
cirka 90 procent av försäljningen, uppvisade en lägre aktivitet 
under året. Koncernens båda varumärken FM Mattsson och 
Mora Armatur är marknadsledande i Sverige. Ostnors mark
nadsandel bedöms vara ungefär oförändrad under året.

Ostnors försäljning på den svenska marknaden går så gott 
som helt till grossister. Dessa säljer sedan produkterna vidare 
till installatörer, fastighetsbolag, byggbolag, bostadsrätts
föreningar	m.m.	Grossistledet	består	av	drygt	20	företag,	men	
domineras av ett fåtal stora aktörer av vilka de största är Ahlsell, 
Dahl	och	Onninen.	Under	senare	år	har	vissa	grossister	lanserat	
egna varumärken för blandare och duschsystem, vilket ökar 
betydelsen för producenterna att ha starka varumärken som 
efterfrågas av grossisternas kunder och konsumenter.

De största konkurrenterna på den svenska marknaden är 
Gustavs	berg	och	Oras.	En	viktig	styrkefaktor	för	Ostnor	är	att	
det på den svenska marknaden finns starka relationer till både 
FM  Mattsson och Mora Armatur bland grossister och instal
latörer samt hög kännedom bland konsumenter.

norden
I	Norge,	Danmark	och	Finland	har	Ostnor	en	position	som	
utmanare	till	de	marknadsledande	tillverkarna.	Generellt	sett	är	
marknadspositionerna väletablerade i respektive land med väl
kända varumärken med lokal anknytning och därmed starka 
kontakter i branschen. Oras är marknadsledare i Norge och 
	Finland.	I	Danmark	finns	ingen	dominerande	aktör.

Förutom konjunkturförsvagningen under hösten påverkades 
efterfrågan i Norge av att en av de ledande grossisterna samlade 
ett antal regionala lager till ett centrallager med minskad total 
lagervolym som följd.

I	såväl	Finland	som	Danmark	utvecklades	konsument
marknaderna svagt under året.

Internationellt
Utanför	Norden	är	Ostnor	verksamt	i	Tyskland,	Ryssland,	
	Belgien,	Holland,	Storbritannien,	Australien	och	Island.	På	
dessa marknader är Ostnors positioner betydligt mindre etable
rade	och	marknadsandelarna	små	med	undantag	för	Island	där	
Ostnor har en relativt hög marknadsandel. Tyskland är hemma
marknad	för	flertalet	av	Ostnors	större	konkurrenter.	Den	ryska	
marknaden karaktäriseras av hög konkurrens och stor prispress. 

Regionala skillnader i användning och designpreferenser 
innebär att produkter behöver anpassas för att nå framgång på 
internationella	marknader.	Som	exempel	kan	nämnas	att	Ostnor	
har en relativt stark position inom sjukhussektorn i Tyskland där 
anpassade produkter utvecklats för marknadens specifika behov. 
Ett	ytterligare	exempel	under	året	på	Ostnors	starka	ställning	
inom vårdsektorn är en order från Queensland Children’s 
 Hospital i Australien på upp till 1 200 inbyggda FMM termostat
blandare. Sjukhuset kommer att ha 359 rum och öppnar 2014.

Efterfrågan på Ostnors marknader under 2011 karaktäriserades generellt sett av  
en stark utveckling första delen av året, följd av en försvagning under andra halvåret. 
Förklaringen var till stor del den finansiella oron i Europa.

MArKnAd oCH FörsäLjning
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Varumärkesstrategi
differentiering ger bredare 
marknadstäckning

Grundtanken	i	detta	arbete	är	att	behålla	FM	Mattssons	mycket	
starka	ställning	i	mediumsegmentet,	och	samtidigt	flytta	Mora	
Armatur för att även täcka premiumsegmentet. Med denna 
inriktning adresseras marknaden bredare och Ostnor utmanar 
i nya  attraktiva kundsegment.

Rollfördelningen mellan varumärkena kan kortfattat beskri
vas som att FM Mattsson ska vara det ledande varumärket för 
vattenkranar i Norden, och att Mora Armatur positioneras i rikt
ning mot ett premiumvarumärke.

För att FM Mattsson ska kunna utveckla sin marknads
ledande position är det viktigt att bygga vidare på områden 
där varumärket redan har en stark ställning, som trygghet, 
hållbar het och funktion.

Mora Armatur kommer under överskådlig tid att vara utmanare 
på alla marknader utanför Sverige. För ett premiumvarumärke 
har design och bidrag till inredningens stil mycket stor bety
delse.

Konceptet EcoSafe är en viktig del av båda varumärkenas 
identititet.  EcoSafe är ett samlingsnamn för en rad miljömäs
siga egenskaper som produkterna har, som att de bidrar till bety
dande besparingar av energi och vatten. Vid marknadsföringen 
av FM Mattsson och Mora Armatur är ambitionen att öka kon
sumenternas kunskap om den stora besparingspotentialen, både 
miljömässigt och ekonomiskt.

Ostnors	produkter	säljs	under	två	varumärken:	FM Mattsson	och	Mora	Armatur.	
Styrkan i dessa varumärken är en av koncernens värdefullaste tillgångar. För att 
optimalt utnyttja denna styrka pågår ett arbete för att tydligare differentiera de två 
varumärkenas  respektive positioner på marknaden.

vAruMärKesstrAtegi
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Mora Rexx kökskran.
Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. 
Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus.

MorA ArMAtur
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Mora Armatur
ett premiumvarumärke

premium

Ett premiumvarumärke utgör oftast en del i en vald livsstil grun
dat på personlig bekräftelse. Mora Armatur ska ge högre kvali
tet och upplevt värde med ett pris som bekräftar positionen. 

erbjudande

”Modern skandinavisk design – att använda varje dag”. Erbjudan
det är ett löfte till alla dem vi vill attrahera och göra affärer med.

för vem

Mora Armatur pratar i första hand med ”progressiva konsu
menter” – drivande och medvetna  individer som ofta agerar 
ledare för bredare konsument lager.

2005 inledde Mora Armatur en resa från att ha varit en svensk 
producent av sanitetsarmaturer till att bli ett premiumvarumärke 
som	ger	högre	kvalitet	och	upplevt	värde.	Genom	den	antagna	
varumärkesstrategin utvecklas varumärket Mora Armatur mot 
en	tydlig	position	i	ett	kommersiellt	intressant	segment	–	med	
internationell potential.

I	Sverige	konkurrerar	Mora	Armatur	med	en	handfull	euro
peiska varumärken där framgången i hög grad är ett resultat av 
mångåriga och väl vårdade kundrelationer. Detta är något 
 bolaget känner stor stolthet över och fortsätter att värna om. 
För att på allvar kunna utmana den ökande konsumentmark
naden behövs ett erbjudande som har kraft att attrahera nya 
kundgrupper.

Mora Armatur ska erbjuda det bästa av skandinavisk design 
och svensk ingenjörskonst. Ett livsstilsvarumärke i premium 
kategorin som har möjligheter att  långsiktigt attrahera nya typer 
av intressenter; såsom arkitekter, inredare och butiker för hem
inredning och design. 

Under	2011	inledde	Mora	Armatur	ett	designsamarbete	med	
en av Nordens mest namnkunniga produktdesigners med 
 målsättningen att  snabbare introducera egna designserier. 
 Kombinationen av stort ingenjörskunnande och ledande 

 designkompetens ska möjliggöra en fortsatt utveckling mot 
 premium kategorin. Energi och miljökoncept EcoSafe borgar 
för miljöansvar och energisparande i varumärkets fortsatta 
utveckling.

Under	året	lanserades	en	ny	digital	kommunikativ	plattform,	
där Mora Armaturs hemsida är navet och där nya kanaler ska
pats för att öka kundvärdet. Här lanserades Mora Armaturs 
mobilapp där det bland annat är möjligt att fotografera det egna 
köket	och	enkelt	infoga	olika	kranar.	I	appen	finns	också	hela	
Mora Armaturs produktkatalog samt en energikalkylator där 
konsumenten kan räkna ut hur stor besparing ett byte av vatten
kranar kan ge för ett hushåll.

Vidare lanserades Mora Armatur Professional (MAP), ett 
digitalt kompetensutvecklingsverktyg för hela VVSbranschen. 
Ett nytt branschgrepp för att höja yrkesstoltheten och den per
sonliga konkurrenskraften hos bolagets samarbetspartners, som 
certifieras efter genomförd utbildning.

Under	året	etablerades	också	närvaro	på	Facebook	och	
 You tube. På den senare återfinns den varumärkesfilm som pro
ducerats under året. Denna är ett viktigt verktyg både internt och 
externt,	för	att	beskriva	och	stödja	varumärket	och	den	fortsatta	
utvecklingen.

MorA ArMAtur

ostnor årsredovisning 2011 – 11



FM Mattsson
ledande varumärke i Norden

FM Mattsson är en klar marknadsledare på den svenska blan
darmarknaden och har en hög varumärkeskännedom. Även i 
övriga nordiska länder är varumärket FM Mattsson väletablerat 
i branschen. På marknader utanför Norden är marknadsande
larna betydligt mindre.

Den höga marknadsandelen i Sverige baseras på långvariga 
och nära kundrelationer. Fastighetsbolag och privata bostäder 
tillhör de viktigaste målgrupperna. 

Produktbredd, teknik, kvalitet och tillförlitlighet är de styr
kefaktorer som utmärker varumärket FM Mattsson. Produkterna 
har generellt ett högt teknikinnehåll och funktioner som spar 
både energi och vatten. Funktioner som mjukstängning innebär 
ökad livslängd, och dubbelverkande termostatinsats gör att man 
alltid får en jämn temperatur. 

Några	exempel	på	produkter	som	lanserades	under	2011	
är FMM 40 cc termostater för synlig rördragning, FMM 
 Teleskopisk takdusch samt kompletteringar till den nya 
FMM 9000Eserien. 

I	marknadsföringen	läggs	stor	vikt	vid	att	lyfta	fram	den	
stora besparingspotential som EcoSafe innebär, både miljö
mässigt	och	ekonomiskt.	Exempel	på	detta	är	sparkalkylatorn	
på FM Mattssons hemsida som översätter blandarnas miljö
egenskaper till möjlig besparing i kronor för konsumenten. 
Under	året	lanserades	också	en	mobilanpassad	hemsida	med	
bland annat sortiment, återförsäljare, instruktionsfilmer och 
service handbok.

FM Mattsson 9000E kökskran.

FM MAttsson
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fm mattssOns desIgnfIlOsOfI

funktionell design

• Kranen är ett bruksföremål som är en del av vardagen.

• Bruksföremål ska vara vackra, enkla och gedigna,  
inte skrika eller kräva uppmärksamhet.

• Inga onödiga funktioner som bara är dekoration,  
men smarta lösningar på vardagsproblem.

• Hållbara lösningar, hållbar design.

FM MAttsson
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Design och innovation
ökad innovationstakt

Ostnors design- och innovationsarbete har avgö-
rande betydelse för att koncernen ska behålla sin 
ledande ställning inom blandarteknik. utvecklings-
arbetet är inriktat dels på design, dels på utveckling 
av ny teknik inom exempelvis energieffektivitet och 
vatten besparing. utvecklingsarbete drivs enligt 
lean-principer.

Kostnader för forskning och utveckling uppgick under året 
till cirka 3 procent av omsättningen.

Innovationstakten,	mätt	som	andelen	produkter	av	för
säljningen som var yngre än tre år i slutet av 2011, ökade till 
29 procent av försäljningen, jämfört med 27 procent före
gående år. 

Den genomsnittliga utvecklingstiden från projektstart till 
marknadslansering (timetomarket) för en hel produktserie 
var oförändrat tolv månader. 

Under	året	uppnåddes	en	betydande	förbättring	av	lanse
ringsprecisionen, dvs hur väl tidpunkterna för produktlanse
ringar sammanföll med planen. Den ökade till 87 procent, 
 jämfört med 76 procent föregående år.

Arbetet med de två första varumärkesöverskridande 
modul indelade produktplattformarna slutfördes under året. 
En ökad användning av gemensamma komponenter och 
moduler i olika produkter leder till skalfördelar i produktion 
och inköp. 

Några	exempel	på	produkter	som	lanserades	under	året	är	
Mora	MMIX	Care,	Mora	Cera	Safe,	FMM	40	cc	Termostat	
och FMM Teleskopisk takdusch. 

Design är en allt viktigare faktor i slutkundernas besluts
process, och har därmed en central roll i koncernens varu
märkesstrategi och för utvecklingen av varumärkena FM 
Mattsson och Mora Armatur. Detta gäller inte minst för den 
fortsatta förstärkningen av Mora Armaturs position som 
premiumvarumärke.	Under	året	intensifierades	Ostnors	
 strategiska satsning på design. Ett viktigt led i denna är att 
komplettera koncernens egen kompetens med erfarenheter, 
kunskap och inspiration från områden utanför branschen. 
Designarbetet styrs genom Ostnors Designboard där både 
interna	representanter	och	externa	designers	ingår.	Under	
2011 inleddes också ett samarbete med Designhögskolan 
i Umeå.

Inom	energieffektivisering	och	vattenbesparing	är	
Ostnor sedan länge ledande. Kraven inom dessa områden 
ökar från såväl myndigheter (drivet främst av miljöhänsyn) 
som konsumenter (drivet främst av möjliga kostnadsbespa
ringar). Ostnors produktprogram är mycket väl positionerat 
för att möta dessa ökade krav, med bibehållen funktionalitet.

Ostnor är också aktivt inom materialutveckling som 
drivs	av	flera	olika	faktorer	exempelvis	kostnader,	regle
ringar och funktion.

design oCH innovAtion
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tvättställsblandare från FM Mattsson 
har en keramisk insats med mjuk-
stängning. Hetvattenspärr, justerbart 
flöde och kallstart är standardfunk-
tioner. ecoPlus flödesbegränsare 
minskar vattenförbrukningen och 
sparar både pengar och energi. 
Alla material är livsmedelsgodkända.

termostatblandare från FM Mattsson har en både tryck- och 
temperaturkompenserande insats. För att minska risken för 
brännskador är blandaren försedd med en temperaturspärr.  
det finns dock en möjlighet att under kontrollerade former göra 
hetvattenspolning för skydd mot Legionella. det finns även en 
funktion för begränsning av flödet, ecoPlus som sparar pengar 
och energi. Allt material i blandaren är livsmedelsgodkänt.

29%
av försäljningen kommer  
från produkter som är  

yngre än 3 år

design oCH innovAtion
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Produktion
stort antal förbättringar

under 2011 fortsatte Ostnor att utveckla såväl 
organisationsomprocesserochflödeninomproduk-
tionsanläggningen i mora i enlighet med bolagets 
 strategi för en effektiv produktion. detta resulterade 
iförbättringaravflertaletnyckeltal.

•	 antalet genomförda förbättringar ökade till hela 1 773, 
 vilket är ett tydligt kvitto på medarbetarnas starka engage
mang för förbättringsarbetet.

•	 kvalitetsbristkostnaderna minskade sammantaget med 
9  procent.

•	 produktivitetsutvecklingen var positiv under första halv
året, men försämrades under andra halvåret på grund av lägre 
beläggning vilket sammantaget innebar att nivån var oför
ändrad 2011 jämfört med 2010.

Under	andra	halvåret	minskade	beläggningen	i	produktionen	
som en följd av anpassning till det rådande marknadsläget och 
höga lagernivåer vid halvårsskiftet.

Mätningarna av utleveransprecisionen utvidgades till att 
omfatta alla delar av koncernen. Konsoliderat förbättrades 
leveranspre cisionen inom Ostnor och bidrog till en förbättrad 
hög	kundnöjdhet.	Inleveransprecisionen	förbättrades	betydligt	
under fjärde kvartalet.

Förbättringarna baseras på ett fortsatt systematiskt arbete 
med Lean Production och metoder som 5S, förbättringsgrupper 
(Kaizen),	SMED	samt	6sigma.	I	korthet	består	principerna	för	
Ostnors	Produktionssystem	av	sex	punkter:

•	 standardiserat arbetssätt innebär att den bästa kända 
metoden att utföra ett arbete används av alla, och att åter
kommande problem kan identifieras och åtgärdas.

•	 tydligt och synligt	innebär	att	det	är	lätt	att	se	exempelvis	
hur processen går, var saker ska lagras, vad som produceras 
nu och när nästa artikel ska köras. Tydlighet och synlighet 
präglar också ledarskapet inom produktionsverksamheten.

•	 minimera slöserier tillämpas på åtta olika områden; över
produktion, onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser och 
förflyttningar,	onödiga	transporter,	onödiga	lager,	fel,	omar
betningar och kassationer, väntetid samt outnyttjad kompe
tens.

•	 rätt från mig handlar om att varje medarbetare ser nästa 
steg i processen som sin kund, och har ansvar för att leverera 
produkter som motsvarar kundens krav.

•	 Behovsstyrd produktion innebär att alltid tillverka mot 
kundens aktuella behov, och förutsätter små partistorlekar 
och korta omloppstider.

•	 ständiga förbättringar är nyckeln till uthållig framgång. 

Det systematiska och framgångsrika förbättringsarbetet ledde 
till att Ostnor under året gick till final i tävlingen om Svenska 
Leanpriset.

Ostnors produktion sker i egen fabrik i Östnor, några kilo
meter nordväst om Mora. Produktionsanläggningen är delvis 
högt automatiserad, medan monteringen till stor del sker 
 manuellt.

Ostnor har ett av Europas modernaste mässinggjuterier, med 
två helautomatiserade gjutceller. Även kärntillverkningen är 
automatiserad. Det moderna gjuteriet ger hög kapacitet med 
begränsad bemanning, möjlighet till lägre kvalitetsbristkostna
der samt energibesparing. Det finns potential att öka produktio
nen inom befintliga lokaler.

ProduKtion
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Lasermärkning av 
termostatblandare.

Medarbetarnas starka engagemang är 
avgörande för förbättringsarbetet.

Samtliga blandare täthetsprovas 
innan leverans till kund.

Helautomatisk funktions
provning av keramikinsatser.

ProduKtion
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Hållbarhet
stora positiva effekter

leverantörer
Ostnors leverantörer av direkt material genomgår en revision 
som förutom teknisk förmåga, också belyser sociala förhållanden 
och	leverantörens	miljöarbete.	Genom	aktiva	val	av	leverantörer	
med vilja att öppna för insyn i tillverkningsprocessen skapas 
möjligheter att påverka och övervaka. Pågående program för 
minskning av antalet leverantörer gör successivt Ostnor till en 
starkare	partner	med	större	närvaro	hos	leverantörerna.	Under	
2011 påbörjades avvecklingen av ett antal leverantörer till för
mån för sådana som bland annat bedriver ett mer aktivt miljöar
bete.  Arbetet med att skapa effektivare logistik genom samord
ning och integrering mellan leverantörer samt att söka alterna
tiva leverantörer närmare Mora bidrar också till miljövinster i 
form av minskade transporter. 

produktutveckling 
Ostnors produkter är certifierade enligt gällande nationella krav 
på miljö och hälsa. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och 
regleras	enligt	nationella	och	EUgemensamma	dricksvattenlagar.

Nya rön inom dricksvattenområdet leder till förändrade krav 
och gränsvärden. Detta kan komma att påverka materialinnehåll 
och konstruktionslösningar i vattenkranar.

I	branschen	pågår	gemensamma	utvecklingsprojekt	inom	
materialutveckling. Ostnor deltar i policyarbete tillsammans 
med bransch och myndighetsföreträdare. 

produktion 
Ostnor tar stor hänsyn till hållbarhetsaspekter vid val av produk
tionsmetoder och strävar efter att kontinuerligt minska miljö
påverkan. Miljönyckeltal som följs upp är energiförbrukning, 
utsläpp	av	koldioxid,	råvaruförbrukning,	utsläpp	till	vatten,	
kemikalieförbrukning samt mängden avfall.

Bland genomförda förbättringar kan nämnas minskade kol
dioxidutsläpp	genom	en	övergång	till	fjärrvärme.	I samband	med	
framtagning av nya produkter och investeringar i ny utrustning 
infördes	miljöförbättringar.	Exempelvis	leder	en	minskning	av	
antalet tillverkningsmoment succesivt till lägre energiförbruk
ning samt mindre spill och mässingsspån.

Genom	ett	systematiskt	kvalitetsarbete	minskar	kassationer	och	
omarbete vilket minskar miljöpåverkan. Materialspill från pro
cesser	smälts	om	och	återanvänds.	Under	året	tecknades	två	nya	
avtal för ytterligare förbättrad avfallshantering. Spill värmen från 
olika	processer	värmeväxlas	och	används	för	uppvärmning	av	
lokalerna. Produkterna är till 99 procent helt återvinningsbara. 

Ostnors huvudsakliga verksamhet är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. Företaget har två tillstånd, ett för Södra fabriken 
och ett vilande för Norra fabriken (där ingen tillståndspliktig 
verksamhet bedrivs). Det finns ett heltäckande och samordnat 
ledningssystem för styrning av all verksamhet. Systemet upp
fyller	de	krav	som	ställs	bland	annat	i	ISOstandarden	för	yttre	
miljö (14001) respektive kvalitet (9001).

Ostnor har tredjepartcertifikat för yttre miljö respektive 
	kvalitet	enligt	nedan:
•	 Yttre	Miljö:	SSEN	ISO	14001:2004,	 

Nr:	2003SKMAE1928
•	 Kvalitet:	SSEN	ISO	9001:2008,	 

Nr:	2003SKMAQ1920

Det	Norske	Veritas	Certification	AB	granskar	bolaget	1–2	
gånger per år för att säkerställa att verksamheten löpande 
 uppfyller gällande standardkrav.

marksanering
Undersökningar	har	visat	att	delar	av	marken	kring	Ostnors	
anläggningar är till viss del förorenad som en följd av långvarigt 
industriellt bruk. Markproverna visade på höga halter av metall
ler. Ostnor planerar att inleda en sanering av Norra fabrikens 
markområde.

distribution
Ostnor strävar efter att minimera energiåtgången vid transporter. 
Detta sker bland annat genom att nya materialval och mindre 
materialförbrukning ger nya kranserier lägre vikt, vilket 
 minskar energiförbrukning och utsläpp vid transport och lager
hantering. Ostnors förpackningar är utformade för att underlätta 
källsortering.

Ostnor strävar efter att i alla delar av verksamheten bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling.	Hållbarhetsarbetet	omfattar	alla	delar	av	värdekedjan:	leverantörer,	
produktion,	distribution,	medarbetare	och	kunder.	I	detta	ligger	att	minimera	den	
negativa inverkan som verksamheten i olika avseenden kan ha, men också att i så hög 
grad som möjligt infria den positiva hållbarhetspotential som ligger i att koncernens 
produkter bidrar till betydande besparingar av energi och vatten. 

HåLLBArHet
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kund/användning
Användningen av Ostnors produkter hos slutkunden ger stora 
positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv genom både 
energi och vattenbesparing. 

Miljöaspekter har sedan länge hög prioritet i koncernens pro
duktutveckling. Denna utveckling har lett fram till en rad posi
tiva	miljöegenskaper	i	dagens	sortiment:
•	 Keramisk tätning hindrar dropp från kranarna vilket spar 

stora mängder vatten.
•	 Ecostrålsamlare sänker automatiskt förbrukningen av varm 

och	kallvatten	genom	att	begränsa	flödet.	Skillnaden	märks	
knappt, men sparar tusentals liter vatten per år.

•	 Kallstart innebär att när kranen öppnas med spaken rakt fram 
kommer endast kallvatten och inte blandat kallt och varmt 
som på en traditionell kran, vilket ger stora effekter på ener
giförbrukningen.

•	 Mjukstängning gör att kranen stängs med en liten fördröj
ning vilket gör att man undviker tryckstötar i rören och 
 därmed ökar livslängden på både kran och rör.

Sammantaget leder dessa produktegenskaper till betydande 
positiva miljöeffekter. 

Vid marknadsföringen av FM Mattsson och Mora Armatur 
läggs stor vikt vid att öka konsumenternas kunskap om den 
stora besparingspotential detta innebär, både miljömässigt och 
ekonomiskt.

HåLLBArHet
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Medarbetare
engagemang och samverkan
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Den årliga medarbetarundersökningen som omfattar samtliga 
medarbetare visade bättre resultat inom samtliga områden, 
exempelvis	hälsa,	trivsel	och	lojalitet.	Kunskapen	om	bolagets	
värderingar ökade betydligt som en följd av förankringsarbetet 
under	2010	och	2011.	Undersökningen	ledde	till	att	cirka	250	
olika förbättringsaktiviteter initierades.

Under	året	gjordes	en	genomgång	och	värdering	av	alla	
befattningsbeskrivningar. Syftet var dels att leva upp till diskri
mineringslagens regler om att det inte får finnas några löne
skillnader på grund av kön, dels identifiera om det finns andra 
omotiverade löneskillnader inom företaget.

En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att ta fram kriterier för 
vad som karaktäriserar en bra ledare i Ostnor. Avsikten är att 
skapa en ledarskapsstandard som ligger till grund för goda 
	prestationer	och	ständiga	förbättringar.	Gruppens	arbete	slutförs	
under 2012.

Den positiva trenden för sjukfrånvaron fortsatte (se dia
gram). Sedan 2006 har sjukfrånvaron stadigt minskat. Förkla
ringen är bland annat ett fokus på hälsa och miljö inom företaget 
där företagshälsovårdsresurserna används för att förebygga 
ohälsa och säkerställa att arbetsmiljön är så säker som möjligt. 
Endast ett olycksfall med påföljande sjukskrivning inträffade 
under året. Ostnor anslöt sig under året till Medhelp som är en 
tjänst för sjuk och friskanmälan kombinerad med hälso och 
sjukvårdsrådgivning. 

De goda relationerna mellan fack och företagsledning stärk
tes ytterligare genom införandet av Samverkanspuls, som kan 
beskrivas som en förenkling och effektivisering av MBLför
handlingar.	Systemet	innebär	att	ledning	och	företrädare	för	IF	
Metall	och	Unionen	träffas	varje	morgon	för	en	kort	genomgång	
av aktuella ärenden och aktiviteter. Samverkanspulsen komplet

terades också med en Skyddskommittépuls där hälsa och arbets
miljö följs upp under cirka fem minuter varje dag. En gång i 
veckan träffas företagsrepresentanterna, arbetsmiljöingenjören, 
facken och huvudskyddsombuden för ett lite längre möte vad 
gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa möten sker i 
direkt anslutning till Samverkanspulsen.

Ostnors värdegrund
Ostnors värdegrund är en gemensam plattform för alla med
arbetare att utgå från i sitt dagliga arbete. Den gäller både för 
uppträdandet mot kunder och internt. Värdegrunden bygger på 
tre	värdeord:

kundvärde: Vår verksamhet går ut på att skapa kundvärde. 
Resultatet av alla anställdas prestationer är det som våra kunder 
ser.	Genom	att	ha	ett	ständigt	fokus	på	kundvärdet	i	allt	vi	gör,	
skapar vi förutsättningar för Ostnor att vara det vinnande före
taget i branschen.

engagemang: Engagemang behövs för att skapa kundvärde. 
Ett stort engagemang i vårt arbete bidrar till att göra Ostnor till 
den	främsta	aktören	i	vår	bransch.	Genom	att	vara	engagerade	
utvecklas individer och verksamhet tillsammans.

respekt: Alla individers olikheter är Ostnors tillgång. Det är 
alla anställdas ansvar att skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar 
till	utbyte	av	åsikter	och	idéer.	Genom	att	hjälpa	varandra	och	ta	
hänsyn till individernas integritet och situation, skapar vi förut
sättningar för Ostnor att kunna leverera ett ökat kundvärde. 
Samtidigt blir vi ett vinnande företag och en arbetsplats att 
 trivas och utvecklas på.

Ostnor strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera,  
behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

1) Avser Ostnor AB 1) Avser Ostnor AB
2) Mätningar för Ostnor AB påbörjades 2008

MedArBetAre
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ernest mtetelelI lamanI

född 1982
laboratorieingenjör
anställd 2010

”Jag provar produkter i utvecklings
fasen, produkter på marknaden och 
produkter som ska skickas för typ
godkännande, och servar i stort sett 
alla avdelningar. Det är viktigt att jag 
står för det jag gör samtidigt som jag 
hela tiden måste vara lyhörd för 
behov, önskemål och krav.”

marIa nIlssOn

född: 1973
svarvare, processcoach,  
5s revisor och skyddsombud
anställd 2003

”Är man engagerad och beredd att 
satsa tiden som krävs så får man chan
ser och goda möjligheter att utveck
las här. Arbetet med 5S är  väldigt 
roligt och som 5S revisor  hjälper jag 
andra att lyckas inför en S-certifie
ring. Vi har jättebra sam man hållning i 
gruppen jag jobbar i, och det är kul att 
gå till jobbet varje dag.”

anders carlström

född 1963
nc-operatör
anställd 2011

”Jag har ett förflutet inom bilindu
strin. För mig var det rena drömmen 
att komma hit. Det är ordning och 
reda och jag upplever att vi lyssnar på 
varandra. Det är klart man känner 
engagemang i en sådan miljö. Det är 
värt att pendla nio mil varje dag”.

• Män 70%

•  Kvinnor 30%

1) Avser Ostnor AB 1) Avser Ostnor AB
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Bolagsstyrning

Vision, strategi och mål gås igenom av styrelsen varje år. 
 Styrning, ledning och kontroll av Ostnor fördelas mellan aktie
ägare, styrelse, verkställande direktör och koncernledning enligt 
svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, bolagsordningen 
och styrelsens arbetsordning. Svensk kod för bolagsstyrning ska 
tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en regle
rad marknad varför Ostnor inte omfattas av Koden.

aktier, ägarförhållanden
Det totala antalet aktier i Ostnor uppgår till 11 445 100 (split 
100:1	under	2011),	varav	2	289	000	Aaktier	med	10	röster	och	
9 156 100 Baktier med 1 röst vardera. Bolaget hade per årsskif
tet	(2011/2012)	162	aktieägare,	varav	en	ägare,	Priveq	Invest
ment, innehar 30 procent av antal aktier och röster. Sedan hös
ten 2003 är Ostnor ett så kallat avstämningsbolag vilket innebär 
att aktiebok förs av Euroclear (f d VPC), sedan föregående års
stämma är bolaget också publikt aktiebolag.

Bolagets största ägare, som representerar minst en tiondel av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget redovisas på sidan 27 i 
årsredovisningen. 

årsstämman
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Bolags
stämman väljer Bolagets styrelse och revisorer, fastställer 
räkenskaperna, beslutar hur vinstmedlen ska disponeras samt 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direk
tören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som 
är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

På den senaste årsstämman den 9 maj 2011 i Mora fanns 98 
aktieägare representerade med 64 procent av det totala antalet 
aktier och 81 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Vid 
stämman var huvuddelen av styrelsen, verkställande direktören 
och Bolagets revisor närvarande. Protokoll från årsstämman och 
gällande bolagsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida 
(www.ostnor.se). 

Årsstämman har inte lämnat några bemyndiganden till sty
relsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva 
egna aktier.  

Valberedningen
Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till ordförande 
och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning 
för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering 
av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens 
förslag redovisas i kallelse till årsstämman. 

Årsstämman väljer ledamöterna vilka så långt möjligt ska 
återspegla ägandet i Bolaget. Valberedningen består för när
varande av Lena Hermansson (ordf), Åsa Mattsson, Johan 
Eriksson och Christer Lenner.  

styrelsens sammansättning
Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska enligt bolagsord
ningen bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Det finns i 
övrigt ingen begränsning i bolagsordningen avseende tillsät
tande och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av 
bolagsordningen.

Den nuvarande styrelsen utgörs av Christer Lenner (ordfö
rande), Erik Eriksson, Magnus Hardmeier, Mats Hermansson, 
EvaLotta Kraft, Hans Åke Norås och Pernilla Wigren. 

styrelsens arbete
Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning 
som reglerar den inbördes arbetsfördelningen, beslutsordningen 
inom Bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt 
ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också antagit en 
instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och den 
verkställande direktören, vilken årligen utvärderas. 

På ordinarie styrelsemöte behandlas verkställande direktö
rens och ledningens rapport avseende affärsläget, prognoser, 
ekonomiska och finansiella rapporter, funktionella verksam
hetsrapporter, investeringar, eventuellt uppkomna väsentliga 
tvister eller potentiella tvistefrågor samt övriga förekommande 
frågor som ska underställas styrelsen för beslut. Därtill ska på 
minst ett av de ordinarie styrelsemötena under året företas utvär
dering av verkställande direktörens arbete, utvärdering av sty
relsens arbetsformer och beslutsrutiner. 

På ett styrelsemöte under året beslutas om strategisk plan 
innefattande bland annat vision, affärsidé och strategi. Vid verk
samhetsårets sista styrelsemöte behandlas och fastställs budget 
för nästkommande år. 

Styrelsen erhåller varje månad en skriftlig rapport från verk
ställande direktör om Bolagets resultat och ställning. 

Utöver	ett	konstituerande	möte	har	styrelsen	under	2011	haft	
sex	ordinarie	möten	och	ett	extra	telefonmöte.	Vid	samtliga	
styrelse möten har styrelsen varit fulltalig utom vid ett tillfälle då 
en person ej kunde närvara. Även vid det konstituerande mötet 
var	det	en	person	som	ej	kunde	närvara.	Utöver	styrelsen	är	
verkställande direktör (VD) och ekonomidirektör (CFO) alltid 
närvarande, CFO är också styrelsens sekreterare. Andra tjänste
män i bolaget deltar i styrelsemöten såsom föredragande av sär
skilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. 

Bolagets revisor är närvarande vid styrelsesammanträden när 
det behövs för bedömning av bolagets ställning och minst en 
gång under året. Bolagets revisor har närvarat och rapporterat 
vid två tillfällen under 2011.

Ostnor	AB	(publ),	med	säte	i	Mora,	ägs	till	30	procent	av	Priveq	Investment	II	KB. 
Övriga aktieägare är huvudsakligen från de tidigare grundarfamiljerna samt ledande 
befattningshavare och styrelseledamöter.

BoLAgsstyrning
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ersättningsutskott
Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott som ska bestå av ord
förande	och	tre	stämmovalda	ledamöter.	Uppgiften	är	att	bereda	
VD:s	lön	och	övriga	villkor.	Ersättningsutskottet	skall	också	
bereda	utvärdering	av	VD.	Utskottet	ska	ta	del	av	och	godkänna	
avtal som VD träffar med ledande befattningshavare i företaget. 
Ersättningsutskottet består av Christer Lenner (ordf), Erik 
 Eriksson, Magnus Hardmeier och Mats Hermansson.

riskhantering
Finansiella risker
Ostnors verksamhet är utsatt för olika slags finansiella risker 
som marknadsrisker avseende valutor och räntor samt likvidi
tets och kapitalrisker. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet 
med bolagets finanspolicy som årligen uppdateras och fastställs 
av styrelsen. En utförlig beskrivning finns i not 3. Säkringar 
görs	för	50	procent	av	prognosticerade	valutaflöden	under	en	
rullande	12månaders	period.	Finansiell	exponering	på	valuta
konton regleras. Ränteswappar används för att minska ränterisk 
avseende upplåning. Placeringar kan endast göras kortfristigt i 
papper med hög kreditrating.

Råvaruprisrisker
Av Ostnors totala kostnader för direkt material utgörs ca en tred
jedel av metallråvara ingående i egentillverkade och köpta kom
ponenter.	I	allt	väsentligt	är	kostnaden	för	metallråvaror	relate
rat till legeringen mässing som består av ca 60 procent koppar 
och 40 procent zink. Koncernen har därmed en betydande risk
exponering	mot	dessa	metaller.	Riskhantering	avseende	råvaru
priser inriktas mot att undvika spekulationsrisker och skapa för
utsägbarhet. 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. 

Utöver	finansiella	risker	identifierar	och	hanterar	Ostnor	verk
samhetsrelaterade risker. Dessa risker delas upp i operativa ris
ker, marknadsrisker samt legala och regulatoriska risker. 

Operativa risker 
Huvuddelen av Ostnors produkter är egentillverkade vid produk
tionsanläggningen	i	Mora.	Produktionen	är	främst	exponerad	mot	
olika risker inom materialförsörjning, hälsaoch säkerhet, drifts
miljö och yttre miljöfaktorer. Riskhantering sker genom den dag
liga produktionsstyrningen och genom ett förbättringsprogram 
som identifierar nya risker och hanteringen av dessa. Bolaget är 
exponerat	mot	risker	i	materialflödet	av	råvaruinsats,	mässing,	
och	komponenter	som	hänför	sig	till	externa	leverantörer.	Samt
liga leverantörer utvärderas och granskas av bolaget i syfte att 
säkerställa en tillfredsställande material och komponenttillförsel. 

Marknadsrisker
Ostnors försäljning är beroende av få marknader och är starkt 
knuten till dominerande grossistaktörer i Sverige och Norden. 
Reparation, om och tillbyggnadssektorn (ROT) utgör den 
största drivkraften för marknadens utveckling och styrs bla av 
prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter. Förändringar av 
marknadsräntor, huspriser och det allmänna konjunkturläget 
kan komma att påverka bolagets försäljning och resultat.

Legala och regulatoriska risker
Ostnors produkter är certifierade enligt gällande nationella krav 
på miljö och hälsa. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och 
regleras	enligt	nationella	och	EUgemensamma	dricksvatten
lagar. Förändrade krav och gränsvärden kan påverka materiel
innehåll och konstruktionslösningar i vattenkranar. Ostnor 
bedriver branschgemensamma utvecklingsprojekt inom 
material utveckling samt deltar i policyarbete tillsammans med 
branschoch myndighetsorganisationer.

BoLAgsstyrning
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Ledande befattningshavare

Håkan Olson
VD, anställd 2006
Född 1955
Civilingenjör Industriell Ekonomi
B-aktier: 2 500

Anne-Charlotte Eggwertz
Ekonomi- och finansdirektör, anställd 2008
Född 1951
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm 
B-aktier: 15 000

Morgan Nilsson
Produktionsdirektör, anställd 2008
Född 1952
Maskiningenjör
B-aktier: 5 000

claes seldeby
Marknads och försäljningsdirektör,  
anställd 2011
Född 1969
Civilekonom
Aktier: – 

larz ericson
Personalchef, anställd 2008
Född 1956
Förvaltningslinjen med PAinriktning  
(socionomexamen)
Baktier: 5 000

mikael hansson
Chef Forskning & Utveckling,  
anställd 2000
Född 1959
Civilingenjör Maskin
Baktier: 2 500

LedAnde BeFAttningsHAvAre
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Styrelse

Christer Lenner
Styrelseordförande sedan 2009 
Född 1947 
Ingenjörs- och marknadsutbildning
Övriga uppdrag: Koncernchef i Siljan Group 
AB, styrelseordförande i Mattsson Metal AB, 
Scanmast AB, AB Nybrogrus och Västerviks 
Företagsgrupp, styrelseledamot i Gunnebo 
Industrier AB och H&A Brodyr AB.
B-aktier: 30 600

Erik Eriksson
Ledamot sedan 2003
Född 1959
4-årigt tekniskt gymnasium
VD Mattsson Metal AB
Styrelseuppdrag i ideella föreningar.
A-aktier: 41 200
B-aktier: 18 900

Magnus Hardmeier
Ledamot sedan 2003
Född 1959
Civilekonom
VD Priveq Advisory AB 
Övriga uppdrag: Ledamot i Mentice och Silex.
Aktier: –

Mats Hermansson
Ledamot sedan 2003
Född 1940
Byggnadsingenjör 
(fd VD i Mora Armatur AB)
Övriga uppdrag: Ledamot i Siljan Timber AB, 
Siljan Wood Products AB och Blyberg Sveg  
Timber AB.
A-aktier: 61 600
B-aktier: 43 600

Eva-Lotta Kraft
Ledamot sedan 2011
Född 1951
Civilingenjör
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boule 
Diagnostics AB, Nibe Industrier AB, Biotage 
AB, Siemens AB, Samhall AB, ÅF AB och 
Opus Prodox AB.
Aktier: –

Hans Åke Norås
Ledamot sedan 2009
Född 1944
Civilekonom HHG
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pro-
plate AB, ledamot i Söderbergföretagen J AB 
och Mora of Sweden AB samt delägare i CNN 
Consulting. 
B-aktier: 50 000

Pernilla Wigren
Ledamot sedan 2007
Född 1964
Civilingenjör
VD Kopparstaden AB.
B-aktier: 1 000

Per-Olof Wallin
Arbetstagarrepresentant sedan 2008
Född 1966
Unionen

Staffan Gryting
Arbetstagarrepresentant sedan 2005
Född 1968
IF Metall

reVIsOrer:
öhrlings pricewaterhouse  
coopers aB

Huvudansvarig revisor
magnus Brändström
Auktoriserad revisor
Född 1962

styreLse
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Finansiell översikt

flerårsöversikt 2007–2011
Tabellen visar koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

kOncernen

msek 2011 2010 2009 20081) 20071)

Nettoomsättning 918,6 936,0 915,0 994,8 1 014,7
Resultat efter avskrivningar, före  
goodwillavskrivning 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 692,3 705,2 655,0 618,3 618,2
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.

nyckeltalsdefInItIOner

soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

avkastning på eget kapital. Resultat efter skatt i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus ränteintäkter 
i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital (balansomslutning med 
avdrag för ej räntebärande skulder och avsättningar).

nettoskuld. Summan av räntebärande skulder och räntebärande 
avsättningar med avdrag för likvida medel.

rörelsekapital. Summan av varulager inkl. PIA och rörelsefordringar 
med avdrag för rörelseskulder.

FinAnsieLL översiKt
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Aktien och ägare

ägare
Ostnor	har	drygt	160	aktieägare,	huvudsakligen	från	grundar	familjerna	och	Priveq	Investment.	 
Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget per 31.12.2011.

namn
antal aktier  

av serie a
antal aktier  

av serie B
andel av  

aktiekapital, %
andel av  
röster, %

Priveq Investment II KB (f.d. Skandia Investment AB) 686 700 2 734 300 29,89 29,96
Mats Mattsson 134 900 539 600 5,89 5,89
Anna MattsonSvensson 118 800 475 200 5,19 5,19
Ulla Hermansson 89 100 356 400 3,89 3,89
Rosebo Kapital AB 342 000 2,99 1,07
Decent AB 300 000 2,62 0,94
Gunnar Eriksson 50 300 200 900 2,19 2,20
Rolf Eriksson 48 100 192 200 2,10 2,10
Agneta Eriksson 49 600 178 100 1,99 2,10
Barbro Rosendahl 44 600 178 400 1,95 1,95
Övriga 1 066 900 3 659 000 41,30 44,71

2 289 000 9 156 100 100,00 100,00

AKtien oCH ägAre
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Förvaltningsberättelse 2011
Ostnor aB (publ.) org nr 556051-0207

kOncernen
Styrelsen och verkställande direktören för Ostnor AB med säte i 
Mora, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2011.

Verksamhet
Koncernen bedriver produktutveckling, tillverkning och försälj
ning av vattenkranar under de starka och väletablerade varumär
kena FM Mattsson och Mora Armatur. 

Verksamheten och produktionen är koncentrerad till Mora i 
Sverige, där även huvudkontoret finns. Norden är huvudmark
naden varav 75 (72) procent i Sverige och 17 (19) procent i 
övriga	Norden.	I	Sverige	har	Ostnor	en	stark	ställning	bland	
kunderna i det dominerande grossistledet. Ostnor har även en 
mindre	utomnordisk	exportandel	8	(9)	procent.	

händelser under 2011
Marknadsutveckling 
Efterfrågan på Ostnors marknader under 2011 karaktäriserades 
generellt sett av en stark utveckling under årets fem första 
månader, följd av en avmattning under resterande del av året.  
Förklaringen var till stor del den finansiella oron i Europa. 
Marknadstillväxten	drivs	av	nybyggnation	samt	reparationer,	
om och tillbyggnader, den så kallade ROTsektorn. ROTsek
torn svarar för den största delen av försäljningen.  ROTsektorn 
drivs i sin tur av prisutvecklingen på bostäder och det så kallade 
Consumer	Confidence	Index	(CCI).	Detta	gäller	i	Sverige	men	
även	på	flera	av	Ostnors	övriga	prioriterade	marknader.

Design och produktutveckling
Ostnor bedrev ett intensivt utvecklingsarbete under 2011.
Under	året	lanserades	en	40	cc	termostat	serie	i	FMM	9000E	
sortimentet,	Mora	MMIX	Care,	Mora	Cera	Safe	och	FMM	
 Teleskopisk takdusch. Följande projekt avslutades under året 
FMM 9000E Ettgrepp (Tvätt, Disk), FMM 9000E Termostat 
(160	cc)	Mora	MMIX	(Tvätt,	Disk),	Mora	MMIX	Termostat	
(160	cc)	och	Mora	shower	system.	Mora	MMIX	och	FMM	
9000E är blandarserier som är baserade på en gemensam 
 teknisk plattform. 

Designarbete för nästa generation blandare inleddes under 
året och även teknologiutveckling inom viktiga strategiska 
områden. Materialfrågor har getts ett ökat fokus under 2011. 
Utvecklingsprocessens	nyckeltal	har	förbättrats,	andelen	nya	
produkter är 29 procent (27),”time tomarket” var 12 månader 
(12 månader) och lanseringsprecisionen var 87 procent (76).

Produktion
Implementeringen	av	Ostnors	Produktionssystem,	som	är	en	
tillämpning av Lean Production, har fortsatt under 2011 och 
påverkat nyckeltalen positivt. Kvalitetsbristkostnader var 9 pro
cent lägre jämfört med 2010. Antalet genomförda förbättringar 
har mer än fördubblats till 1 773, utleverans precisionen har 
också	förbättrats	jämfört	med	2010.	Utveckling	av	produktivi
tetsnyckeltalen var sammantaget oförändrad under 2011 med en 
positiv utveckling under första halvåret som följdes av en för

sämrad utveckling under andra halvåret på grund av minskad 
orderingång	och	lagerneddragningar.	Under	augusti	och	sep
tember har 20 visstidsanställda lämnat företaget som en anpass
ning till en lägre produktionstakt till följd av minskad efterfrå
gan. Ostnor nominerades till final i Svenska Lean priset. 

Sälj- och marknadsorganisation med kundfokus
Under	året	rekryterades	en	ny	Marknads	och	försäljnings
direktör till Ostnor som började sin anställning i september. 
Sälj och marknadsorganisationens huvudsakliga målsättning är 
att skapa värde för bolagets kunder samt att skapa förutsätt
ningar	för	lönsam	tillväxt	för	bolaget	Ostnor	AB	med	sina	två	
varumärken Mora Armatur och FM Mattsson. Samarbetet mel
lan sälj och varumärkesorganisationerna har strukturerats för 
att få största möjliga samordningsvinster inom koncernen när 
det gäller marknadsföring och PR. Arbetet med att utveckla 
marknads planer fortsatte under hösten 2011 och kommer att 
vidareutvecklas under 2012. 

nettoförsäljning och resultat
Nyckeltal

msek 2011 2010 2009
Nettoomsättning, extern 918,6 936,0 915,0
Rörelseresultat exkl. finansiella  
instrument mässing 79,9 116,4 68,2
Rörelseresultat inkl. finansiella  
instrument mässing 69,6 113,5 91,7
Rörelsemarginal, % 7,6 12,1 10,0
Resultat efter finansiella poster 64,9 110,8 92,2
Kassaflöde efter investeringar 85,3 115,3 104,3
Avkastning på eget kapital, % 13,6 26,3 28,6

Nettoomsättning

msek 2011 2010 2009
Sverige 688,8 678,6 658,3
Norden 152,0 175,4 171,2
International 77,8 82,0 85,5
totalt koncernen 918,6 936,0 915,0

Rörelseresultat

msek 2011 2010 2009
Sverige 86,1 119,2 109,9
Norden –1,0 0,1 –8,7
International –9,3 –10,5 –9,5
Engångsposter –6,2 4,7 –
totalt koncernen 69,6 113,5 91,7

Rörelsemarginal

% 2011 2010 2009
Sverige 12,5 17,6 16,7
Norden –0,7 0,1 –5,1
International –11,9 –12,8 –11,1
totalt koncernen 7,6 12,1 10,0
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Nettoomsättningen	uppgick	till	918,6	MSEK	(936,0).	I	volym	
minskade	försäljningen	–3,6	procent	jämfört	med	samma	period	
föregående år. Det första kvartalet 2011 uppvisade en god 
volym utveckling motsvarande 5,7 procent jämfört med samma 
period	föregående	år.	Under	årets	övriga	kvartal	har	noterats	en	
gradvis minskning av försäljningsvolymerna som förklaras av 
en över året avtagande marknadsutveckling för samtliga rappor
terade segment. Trots en svag marknadsutveckling under året 
bedömer Ostnor att bolaget har behållit sina marknadsandelar. 
Valutakursförändringar har påverkat nettoomsättningen med 
–12,8	MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 69,6 MSEK (113,5). Rörelse
marginalen var 7,6 procent (12,1). Värdering av finansiella 
instrument,	IAS	39,	avseende	mässingskontrakt	uppgick	till	
–10,3	MSEK	(2,9).	Rörelseresultatet	är	belastat	med	engångs
kostnader på 6,2 MSEK hänförliga till förberedelser för kom
mande	börsintroduktion.	Under	förra	året	påverkades	rörelse
resultatet positivt av försäljningen av dotterbolag med kontors
lokal i Malmö på 7,1 MSEK och kostnader för särskild gransk
ning	med	–1,8	MSEK	samt	avvecklingskostnader	för	kontors
modulen i Mora med 0,6 MSEK.  Justeras rörelseresultatet för 
värdering av mässingskontrakt och engångsposter, uppgår det 
underliggande rörelseresultatet till 86,1 MSEK (111,7). Det 
underliggande resultatet är lägre 2011 i jämförelse med 2010 på 
grund av ökade mässingskostnader med ca 23 MSEK samt lägre 
fakturering och produktionsbeläggning. För att kompensera för 
ökade tillverkningskostnader har prishöjningar gjorts inför 
2012. För att anpassa organisationen till den lägre produktions
beläggningen har personalreduktioner genomförts samt avtal 
slutits	med	IF	Metall	avseende	varierad	arbetstid	för	att	bli	mer	
flexibel	mot	befintliga	säsongsvariationer.	Därtill	var	kostna
derna för forskning och utveckling 7,1 MSEK högre 2011 i jäm
förelse med 2010 beroende på en högre andel förstudier och 
mindre projekt, som inte aktiverats samt högre avskrivningar. 

segmentsrappOrterIng
sverige
Segmentet inkluderar försäljning på den svenska marknaden 
som representerar 75 procent av koncernens totala försäljning.  
Koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, pro
duktion, forskning och utveckling samt administration ingår i 
segmentet. 

msek 2011 2010 2009
Nettoomsättning, extern 688,8 678,6 658,3
Rörelseresultat 86,1 119,2 109,9
Rörelsemarginal, % 12,5% 17,6% 16,7%

Nettoomsättningen	ökade	till	688,8	MSEK	(678,6).	I	volym	
minskade	försäljningen	med	–1,1	procent.	Marknadsutveck
lingen under 2011 bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört 
med samma period föregående år. Ostnor bedömer att bolaget 
behåller sin marknadsandel under perioden. 

Rörelseresultatet uppgick till 86,1 MSEK (119,2). Rörelse
marginalen var 12,5 procent (17,6). Rörelseresultatet påverka
des negativt av marknadsvärdering av utestående mässings
derivat	–10,3	MSEK	(–2,9).	Exklusive	dessa	värderingsdiffe
renser var rörelseresultatet 96,4 MSEK (122,1). Då produk
tionsresultatet ingår i segmentet har rörelseresultatet påverkats 
negativt av den lägre produktionsbeläggningen till följd av lägre 
volymer	i	Sverige	och	på	exportmarknaderna.	Därtill	ökade	
mässingskostnaderna med ca 23 MSEK jämfört med 2010. För 
att möta denna utveckling har prishöjningar genomförts, orga
nisationen	anpassats	till	den	lägre	beläggningen	och	flexibla	
arbetstider införts för att hantera befintliga säsongsvariationer. 
Kostnaderna för forskning och utveckling var 7,1 MSEK högre 
2011 än 2010 beroende på en högre andel förstudier och mindre 
projekt, som inte aktiverats samt högre avskrivningar. 

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

msek 2011 2010 2009
Nettoomsättning, extern 152,0 175,4 171,2
Rörelseresultat –1,0 0,1 –8,7
Rörelsemarginal, % –0,7% 0,1% –5,1%

Nettoomsättningen	uppgick	till	152,0	MSEK	(175,4).	I	volym	
minskade	försäljningen	med	–13,4	procent.	Marknadsutveck
lingen har varit negativ under 2011 jämfört med samma period 
föregående år. Den norska verksamheten uppvisade en svagare 
utveckling jämfört med de övriga nordiska verksamheterna. För 
att möta denna utveckling kommer organisationen i det norska 
bolaget att anpassas för att uppnå ett ökat säljfokus. Valutakurs
förändringar	har	påverkat	försäljningen	med	–6,3	MSEK.

Rörelseresultatet	uppgick	till	–1,0	MSEK	(0,1).	Rörelsemar
ginalen var negativ. Det försämrade rörelseresultatet är en effekt 
av en lägre nettoomsättning jämfört med samma period före
gående år. Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet 
med 0,1 MSEK.

International
Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Ryssland och 
Tyskland via helägda dotterbolag samt övriga europeiska mark
nader där försäljningen sker via lokala distributörer. Segmentet 
representerar 8 procent av koncernens totala försäljning.  

msek 2011 2010 2009
Nettoomsättning, extern 77,8 82,0 85,5
Rörelseresultat –9,3 –10,5 –9,5
Rörelsemarginal, % –11,9% –12,8% –11,1%
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Nettoomsättningen	uppgick	till	77,8	MSEK	(82,0).	I	volym	
minskade	försäljningen	med	–3,6	procent.	Valutakursföränd
ringar	har	påverkat	försäljningen	med	–	3,5	MSEK.

Rörelseresultatet	uppgick	till	–9,3	MSEK	(–10,5).	Rörelse
marginalen var negativ. Omkostnadsnivån, som innehåller kost
nader för framtida satsningar, är hög i förhållande till nuvarande 
omsättning	och	har	ökat	under	året	för	International.	Bolaget	
kommer att ha ett ökat fokus på aktiva marknads och försälj
ningsåtgärder för att dra fördel av gjorda satsningar och därige
nom	adressera	den	internationella	marknaden	ytterligare.	Upp
lösning av reserv avseende Ryssland har skett med 2 MSEK 
(–5).	Återstående	reserv	uppgår	till	5	MSEK.	Valutakursföränd
ringar	har	påverkat	rörelseresultatet	med	–1,3	MSEK.	

fInansIell ställnIng
finansiella instrument – mässingsderivat
Marknadsvärdering av utestående mässingsderivat har under 
perioden	påverkat	resultatet	med	–10,3	MSEK	(–2,9).	LME	
priset på mässing vid årsskiftet var 36,25 kr per kg (45,74 kr). 
Säkringsredovisning kommer att införas från och med 1 januari 
2012. Bolaget uppfyller kraven enligt säkringsredovisning, vil
ket innebär att marknadsvärdering av mässingsderivat inte kom
mer att påverka rörelseresultatet förutsatt att gjorda säkringar är 
tillräckligt effektiva.

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

Kassaflöde
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	var	108,3	MSEK	
(137,2). Försämringen beror på det lägre resultatet. Däremot är 
kassaflödet	förbättrat	för	fjärde	kvartalet	till	45,8	(20,3)	tack	
vare en positiv utveckling av rörelsekapitalet. Skattebetalningar 
uppgick	till	–25,0	MSEK	(–23,4).	Kassaflödet	efter	investe
ringar var 85,3 MSEK (115,3). Försäljning av dotterbolag gav 
en	köpeskilling	om	7,7	MSEK	under	2010.	Kassaflödet	från	
investeringsverksamheten	uppgick	till	–23,0	MSEK	(–22,0).	
Utdelning	har	skett	med	45,8	MSEK	(14,3).

Investeringar
Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anlägg
ningstillgångar till 12,2 MSEK (16,4). Dessutom har tillgångar 
leasats för 7,4 MSEK (8,6). Koncernens investeringar i immate
riella anläggningstillgångar uppgick till 11,7 MSEK (18,2), och 
avsåg huvudsakligen aktivering av utvecklingskostnader.

Balansräkning
Nettoskulden uppgick till 17,6 MSEK (46,4). Likvida medel 
inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 98,8 MSEK 
(77,6).	Under	det	andra	kvartalet	2011	utbetalades	en	kontantut
delning till bolagets aktieägare på 45,8 MSEK (14,3). Amorte
ring av lån inklusive finansiell leasing gjordes planenligt med 
16,7 MSEK (15,6). 

Balansomslutningen vid periodens slut var 692,3 MSEK 
(705,2). Varulager uppgick till 152,6 MSEK (165,7). Kortfris
tiga fordringar uppgick till 125,6 MSEK (131,7) varav kund
fordringar 109,1 MSEK (116,1). 

Soliditeten var 48,6 procent (47,7). 
Eget kapitalet vid periodens slut var 336,3 MSEK (336,3), 

vilket motsvarar 29,39 SEK per aktie (29,38).
Avkastning på eget kapital var 13,6 procent (26,3).

medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet årsanställda medarbetare till 
487 (504). Medelantalet anställda under perioden var 504 (510).

koncernstruktur
Koncernredovisningen 2011 omfattar det svenska moderbolaget 
samt	de	helägda	dotterbolagen:
•	 Ostnor Finland OY, Finland
•	 Ostnor Danmark A/S, Danmark
•	 Ostnor Norge AS, Norge
•	 Mora	GmbH,	Tyskland
•	 Mora Armatur Ltd, Ryssland

mOderBOlaget
Huvuddelen av Ostnors verksamhet sker i det svenska moder
bolaget.	Utöver	produktion,	forskning	och	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 859,2 MSEK 
(855,4),	varav	export	av	varor	utgör	159,4	MSEK	(170,1).	
Rörelseresultatet uppgick till 52,0 (91,9) MSEK. Moderbola
gets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
10,7 MSEK (16,4). 

förslag till vinstdisposition
Till	årsstämmans	förfogande	står	följande	vinstmedel:
Fritt eget kapital enligt sid 40 124 907 630,35
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras	så	att:
till aktieägarna utdelas 4,00 kr/aktie 45 780 400,00
att i ny räkning överförs 79 127 230,35
 124 907 630,35

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet 2011, 
samt ställningen vid utgången av räkenskapsårets utgång  
31 december 2011 framgår av följande resultat och balansräk
ningar med noter.
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tkr not 2011 2010 2009

Nettoomsättning 5, 6 918 569 936 019 914 975
Kostnad sålda varor 9, 10 –624 339 –608 734 –611 410
Bruttoresultat 294 230 327 285 303 565

Försäljningskostnader 9, 10 –170 337 –176 431 –190 568
Administrationskostnader 8 ,9, 10 –26 777 –27 120 –25 816
Forsknings och utvecklingskostnader 9, 10 –25 409 –18 264 –10 642
Övriga rörelseintäkter 11 10 281 11 690 15 387
Övriga rörelsekostnader 11 –5 554 –7 861 –13 707
Andra vinster/förluster – netto 12 3 500 0 –10 000
Finansiella instrument mässing 21 –10 303 –2 838 23 447
Resultat från andelar i koncernbolag 7 053
rörelseresultat 5 69 631 113 514 91 666

Finansiella intäkter 13 3 995 4 218 8 343
Finansiella kostnader 13 –8 717 –6 960 –7 768
finansiella poster – netto 13 –4 722 –2 742 575
resultat före skatt 64 909 110 772 92 241

Inkomstskatt 14 –19 160 –30 797 –24 496
årets resultat 45 749 79 975 67 745

övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser 85 –509 1 039
övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 85 –509 1 039
summa totalresultat för året 45 834 79 466 68 784

resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie)    
Resultat per aktie (före och efter utspädning) 15 4,00 6,99 5,92

Summa totalresultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernens balansräkning

Belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

tIllgångar
anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar 16
Immateriella tillgångar under utveckling 50 812 51 743 45 724
Övriga immateriella tillgångar – IT 3 186 4 067 3 283
Goodwill 92 604 92 817 92 838
Summa immateriella tillgångar 146 602 148 627 141 845

Materiella anläggningstillgångar 17
Byggnader och mark 52 902 50 574 54 235
Maskiner och andra tekniska anläggningar 69 848 76 155 76 337
Inventarier, verktyg och installationer 28 823 33 511 38 381
Pågående nyanläggningar 4 731 5 631 8 930
Summa materiella anläggningstillgångar 156 304 165 871 177 883

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 2 2
Övriga fordringar 20 4 866 5 802 6 746
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 868 5 804 6 748

Uppskjutna skattefordringar 18 7 655 9 825 11 018
summa anläggningstillgångar 315 429 330 127 337 494

Omsättningstillgångar   

Varulager
Råvaror och förnödenheter 10 875 13 666 10 794
Varor under tillverkning 81 418 85 682 89 183
Färdiga varor och handelsvaror 60 291 66 351 67 376
Summa varulager 152 584 165 699 167 353

Kundfordringar 20, 22 109 070 116 056 126 942
Skattefordringar 7 610 – –
Övriga fordringar 20 2 208 3 481 4 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 039 5 717 5 948
Derivatinstrument 20, 21 662 6 467 9 129
Likvida medel 20, 23 98 752 77 611 3 941
summa omsättningstillgångar 376 925 375 031 317 482
summa tIllgångar  692 354 705 158 654 976
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Belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

eget kapItal    
eget kapital som kan hänföras till  
moderbolagets aktieägare 24   
Aktiekapital 11 445 11 445 11 445
Reserver 615 530 1 039
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat 324 265 324 296 258 628
summa eget kapital 336 325 336 271 271 112 

skulder   
långfristiga skulder   
Upplåning 20, 25 25 992 36 427 50 683
Derivatinstrument 20, 21 240 – –
Uppskjutna skatteskulder 18 50 805 50 741 43 091
Pensionsförpliktelser 26 77 397 74 362 71 825
Avsättningar 28 22 952 27 292 27 553
summa långfristiga skulder 177 386 188 822 193 152

kortfristiga skulder   
Upplåning 20, 25 17 841 18 440 29 927
Leverantörsskulder 20 62 743 58 123 57 791
Aktuella skatteskulder 1 112 1 569 3 027
Derivatinstrument 20, 21 4 814 1 388 654
Övriga skulder 20 14 333 15 214 16 536
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 77 800 85 331 82 777 
summa kortfristiga skulder 178 643 180 065 190 712
summa eget kapItal Och skulder  692 354 705 158 654 976 

Ställda säkerheter 30 80 855 81 208 82 577
Ansvarsförbindelser 31 1 294 1 140 1 056

Koncernens balansräkning 
forts. 
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Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital

Belopp i tkr not aktiekapital reserver
Balanserad  

vinst
summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2009 
(enligt tidigare redovisningsprinciper) 11 445 173 939 10 452 195 836

Rättelse av fel 40 – – 1 800 1 800
Ingående balans enligt tidigare principer, 
justerad 11 445 173 939 12 252 197 636

Byte av redovisningsprinciper till IFRS 40 – –173 939 178 631 4 692
IB Ifrs 1 januari 2009 11 445 – 190 883 202 328

totalresultat
Årets resultat – – 67 745 67 745
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser – 1 039 – 1 039
summa totalresultat – 1 039 67 745 68 784

Ingående balans per 1 januari 2010 11 445 1 039 258 628 271 112

totalresultat
Årets resultat – – 79 975 79 975
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser – –509 – –509
summa totalresultat – –509 79 975 79 466

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 – – –14 307 –14 307
utgående balans per 31 december 2010 11 445 530 324 296 336 271

Ingående balans per 1 januari 2011 11 445 530 324 296 336 271

totalresultat
Årets resultat – – 45 749 45 749
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser – 85 – 85
summa totalresultat – 85 45 749 45 834

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 – – –45 780 –45 780
utgående balans per 31 december 2011 11 445 615 324 265 336 325
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Belopp i tkr not 2011 2010 2009

Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster 69 631 113 514 91 666
Avskrivningar 10 42 632 39 676 37 960
Övriga ej likviditetspåverkande poster 36 3 188 –7 475 2 403

Erhållen ränta 4 006 3 674 8 223
Betald ränta –8 477 –6 073 –6 721
Betalda inkomstskatter –24 993 –23 432 –2 921
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 
före förändring i rörelsekapitalet 85 987 119 884 130 610

Kassaflödefrånförändringavrörelsekapital   
Ökning/minskning varulager 13 115 1 654 56 503
Ökning/minskning av rörelsefordringar 14 404 13 258 –22 179
Ökning/minskning av rörelseskulder –5 180 2 450 –24 987
summa förändring av rörelsekapital 22 339 17 362 9 337
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 108 326 137 246 139 947

Kassaflödefråninvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 16 –11 678 –18 194 –19 524
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 17 –12 246 –16 435 –17 089
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 0 3 389 388
Försäljning av dotterbolag 7 677
Placeringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 936 1 592 549
Kassaflödefråninvesteringsverksamheten –22 988 –21 971 –35 676

Kassaflödeefterinvesteringsverksamheten 85 338 115 275 104 271

Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit –1 698 –11 684 –95 185
Amortering av skuld –16 719 –15 614 –15 071
Utbetald utdelning –45 780 –14 306 0
Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten –64 197 –41 604 –110 256

minskning/ökning av likvida medel 21 141 73 671 –5 985
Likvida medel vid årets början 23 77 611 3 941 9 926
likvida medel vid årets slut 23 98 752 77 612 3 941

Koncernens	rapport	över	kassaflöden
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i tkr not 2011 2010 2009

Nettoomsättning 5, 6, 7 859 229 855 374 828 233
Kostnad för sålda varor 9, 10 –628 155 –598 024 –604 651
Bruttoresultat 231 074 257 350 223 581

Försäljningskostnader 9, 10 –114 844 –110 885 –118 344
Administrationskostnader 8, 9, 10 –41 734 –35 014 –32 275
Forsknings och utvecklingskostnader 9, 10, –20 780 –21 364 –18 456
Övriga rörelseintäkter 11 10 127 11 674 15 302
Övriga rörelsekostnader 11 –5 078 –7 066 –13 195
Andra vinster/förluster – netto 12 3 500 0 –10 000
Finansiella instrument mässing 21 –10 303 –2 838 23 447
rörelseresultat 51 962 91 857 70 061

Resultatfrånfinansiellaposter
Resultat från andelar i koncernbolag 7 053 –4 118
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 34 –251 –817 –569
Finansiella intäkter 13 4 060 4 345 8 549
Finansiella kostnader 13 –7 209 –5 121 –5 522
Summaresultatfrånfinansiellaposter –3 400 5 460 –1 660
Resultatefterfinansiellaposter 48 562 97 317 68 401

Bokslutsdispositioner 35 –27 844 –22 229 –14 894
Skatt på årets resultat 14 –8 022 –20 822 –17 029
årets resultat 12 696 54 266 36 478

2011 2010 2009
årets resultat 12 696 54 266 36 478
summa totalresultat 12 696 54 266 36 478
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

tIllgångar    
anläggningstillgångar

Goodwill 16 72 762 79 376 85 990

Materiella anläggningstillgångar 17
Byggnader och mark 52 902 50 575 53 620
Maskiner och andra tekniska anläggningar 41 442 49 113 45 722
Inventarier, verktyg och installationer 26 696 33 004 37 367
Övriga anläggningstillgångar 82
Pågående nyanläggningar och förskott 4 731 5 631 8 930
Summa materiella anläggningstillgångar 125 771 138 323 145 721

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 19 8 178 8 178 8 895
Fordringar hos koncernbolag 5 926 6 846 8 567
Uppskjutna skattefordringar 18 4 546 4 669 5 043
Övriga långfristiga fordringar 4 600 5 541 6 454
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 250 25 234 28 959
summa anläggningstillgångar 221 783 242 933 260 670

Omsättningstillgångar   

Varulager
Råvaror och förnödenheter 10 875 27 252 21 122
Varor under tillverkning 81 418 79 447 80 652
Färdiga varor och handelsvaror 51 212 52 899 47 681
Summa varulager 143 505 159 598 149 455

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 81 179 83 794 94 139
Fordringar hos koncernbolag 22 944 22 059 28 077
Övriga fordringar inkl derivat 21 9 756 8 238 10 757
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 821 5 594 5 874
Summa kortfristiga fordringar 118 700 119 685 138 847

Likvida medel 23 85 008 72 517 132
summa omsättningstillgångar 347 213 351 800 288 434
summa tIllgångar  568 996 594 733 549 104
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Belopp i tkr not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

eget kapItal Och skulder    
eget kapital 24   

Bundet eget kapital
Aktiekapital 11 445 11 445 11 445
Reservfond 45 844 45 844 45 844
Summa bundet eget kapital 57 289 57 289 57 289

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 112 211 103 726 81 555
Årets resultat 12 696 54 266 36 478
Summa fritt eget kapital 124 907 157 992 118 033
summa eget kapital 182 196 215 281 175 322

Obeskattade reserver 33 135 802 107 958 85 729

uppskjutna skatteskulder 18 7 283 7 424

avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 27, 28 69 568 62 827 59 566
Garantiåtaganden 28 14 700 14 500 14 600
Övriga avsättningar 28 6 500 10 000 10 000
summa avsättningar 90 768 87 327 84 166

långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 7 500 17 500 27 500
Övriga 21 240
summa långfristiga skulder 7 740 17 500 27 500

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 10 000 10 000 10 000
Leverantörsskulder 58 363 54 340 52 435
Checkräkningskredit  
(avtalad kredit 120 000 tkr (120 000 tkr)) 8 880
Skulder till koncernbolag 2 908 8 021 9 712
Skatteskulder 306 2 628
Övriga skulder inkl derivat 21 16 192 13 616 13 995
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 65 027 73 101 71 313
summa kortfristiga skulder 152 490 159 384 168 963
summa eget kapItal Och skulder  568 996 594 733 549 104

Ställda säkerheter 30 80 855 81 208 82 577
Ansvarsförbindelser 31 24 377 23 524 27 153
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Förändringar i moderbolagets  
eget kapital

Bundet eget kapItal frItt eget kapItal

Belopp i tkr not
aktie- 
kapital

Bundna  
reserver 

Balanserat  
resultat

årets  
resultat

summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2009 11 445 45 844 74 558 131 847

Rättelse av fel 39 – – –11 – –11
Ingående balans enligt tidigare principer, 
 justerad 11 445 45 844 74 547 131 836

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2 39 7 034 7 034
Ingående balans justerat i enlighet med ny 
princip 11 445 45 844 81 581 138 870

totalresultat
Årets totalresultat 36 478 36 478

transaktioner med aktieägare
Koncernbidrag 26 26
utgående balans per 31 december 2009 11 445 45 844 81 555 36 478 175 322

Ingående balans per 1 januari 2010 11 445 45 844 118 033 175 322

totalresultat
Årets totalresultat 54 266 54 266

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 14 307 14 307
utgående balans per 31 december 2010 11 445 45 844 103 726 54 266 215 281

Ingående balans per 1 januari 2011 11 445 45 844 157 992 215 281

totalresultat
Årets totalresultat 12 696 12 696

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 45 781 45 781
utgående balans per 31 december 2011 11 445 45 844 112 211 12 696 182 196
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Moderbolagets	kassaflödesanalys

Belopp i tkr not 2011 2010 2009

Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster 51 962 91 857 70 061
Avskrivningar 10 29 378 29 630 30 059
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 8 269 –5 055 2 819

Erhållen ränta 4 060 3 256 8 430
Betald ränta –7 460 –5 938 –6 091
Betald inkomstskatt –23 098 –22 911 –1 898
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 
före förändring av rörelsekapital  63 111 90 839 103 380

Kassaflödefrånförändringavrörelsekapital   
Ökning/minskning varulager 16 093 –10 143 51 266
Ökning/minskning av rörelsefordringar 5 064 25 652 –8 632
Ökning/minskning leverantörsskulder 4 023 1 905 –3 161
Ökning/minskning av rörelseskulder –10 313 1 225 –20 667
summa förändring av rörelsekapital 14 867 18 639 18 806
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 77 978 109 478 122 186

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 17 –10 660 –16 435 –17 020
Sålda materiella anläggningstillgångar 17 12 3 389 388
Sålda koncernbolag 7 770
Investeringar i koncernbolag –3 195
Minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar 941 1 369 1 179
Kassaflödefråninvesteringsverksamheten –9 707 –3 907 –18 648

finansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit –8 880 –93 443
Amortering av skuld –10 000 –10 000 –10 000
Utbetald utdelning –45 780 –14 306
Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten –55 780 – 33 186 –103 443
Åretskassaflöde 12 491 72 385 95

likvida medel vid årets början 23 72 517 132 37
likvida medel vid årets slut 23 85 008 72 517 132
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Noter

 nOt 1  allmän InfOrmatIOn

Den 28 februari 2012 har denna koncernredovisning och årsredovis
ning godkänts av styrelsen för offentliggörande.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat 
anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

 nOt 2   sammanfattnIng aV VIktIga 
 redOVIsnIngsprIncIper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna kon
cernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1 grund för rapporternas upprättande
Denna rapport är Ostnors första årsredovisning som upprättas i enlig
het 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 över
gången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka 
effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital 
redogörs för i not 40. Eftersom dessa redovisningsprinciper skiljer sig 
åt jämfört med dem som tillämpats i tidigare publicerade årsredovis
ningar följer nedan beskrivningar av de väsentliga principerna. 

Koncernredovisningen för Ostnorkoncernen har upprättats i enlig
het med IFRS sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovis
ningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Koncernredovis
ningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad 
beträffar derivatinstrument vilka värderas till verkligt värde via resultat
räkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redo
visning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moder
bolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta 
separat i slutet av denna not.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncer
nens redovisningsprinciper, se not 4. 

Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga  standarder 
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har  tillämpats i förtid 
av Ostnor
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2011 har 
ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft 
och vilka är tillämpliga för Ostnor. Nedan följer en preliminär bedömning 
av effekter från de standarder som bedöms vara relevanta för Ostnor: 
• IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och 

redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i 
november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finan
siella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klas
sificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att 
finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering 
till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klas
sificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets 
affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassa
flödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört 
med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifie
rade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av den verkliga 
värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska 
redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte 
orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). 

Ostnor har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat 
effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

• IFRS 10 ”Consolidated financial statements” bygger på redan existe
rande principer då den identifierar kontroll som den avgörande fak
torn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovis
ningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid faststäl
landet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Ostnor avser att 
tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och 
har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rappor
terna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

• IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” omfattar upplys
ningskrav för dotterbolag, joint arrangements, intresseföretag och ej 
konsoliderade ”structured entities”. Ostnor har ännu att utvärdera 
den fulla inverkan av IFRS 12 på de finansiella rapporterna. Ostnor 
avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 
2013. Standarden har ännu inte antagits av EU.

• IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verkligt 
värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standar
den tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till 
verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar 
inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhan
dahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan krä
ver eller tillåter värdering till verkligt värde. Ostnor har ännu inte utvär
derat den fulla effekten av IFRS 13 på de finansiella rapporterna. Koncer
nen har för avsikt att tillämpa den nya standarden det räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2013. Standarden har ännu inte antagits av EU.

• IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter”, ändring rörande övrigt 
totalresultat. Kravet att de poster som redovisas i ”övrigt totalresul
tat” ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på 
om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen 
(omklassificeringsjusteringar) eller ej. Ändringen behandlar inte frå
gan om vilka poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat”. Ostnor har 
för avsikt att tillämpa den nya standarden det räkenskapsår som bör
jar 1 januari 2013. Standarden har ännu inte antagits av EU.

2.2 koncernredovisning
Dotterbolag är alla de bolag 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. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncer
nen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.

 Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verk
ligt 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 upp
står. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvs
dagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestäm
mande inflytande i det förvärvade bolaget redovisas till verkligt värde 
eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade bolagets 
netto tillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestäm
mande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktie
innehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets  tillgångar, 
i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden 
direkt i rapporten över totalresultat. 
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Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
 vinster och förluster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. 
Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats 
för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens  principer. 

2.3 segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande besluts
fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmen
tens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verk
ställande direktören som fattar strategiska beslut. Ostnors interna rap
portering är uppdelad utifrån rörelsesegmenten Sverige, Övriga Norden 
samt International.

2.4 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 moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs
vinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana trans
aktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i 
resultaträkningen. 

Omräkning av utländska koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapport
valuta. 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 resultaträkning
arna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som före
legat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som upp
står vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat.

2.5 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar under utveckling
Utgifter som uppkommit i forskningsfasen kostnadsförs när de upp
kommer. 

Utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och 
test av nya eller förbättrade produkter samt projekt för teknologi och 
plattformsutveckling redovisas som immateriella tillgångar då de upp
fyller 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 tillgäng
liga, 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 tid
punkt 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 för
delarna 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.

Utgifter för utveckling och forskning, som inte uppfyller kriterierna 
ovan, kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utgifter för utveck
ling som tidigare kostnadsförts redovisas inte som en tillgång i efter
följande perioder.

Immateriella tillgångar – IT
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 fem år och avskrivningar sker 
linjärt över denna tid.

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 dotterbola
gets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill som 
uppstår i samband med förvärv av dotterbolag redovisas som en imma
teriell tillgång. Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod 
och testas därför årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbe
hov istället för att löpande avskrivas. Goodwill redovisas till anskaff
ningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
fördelas på kassagenererade enheter vid prövning av eventuellt ned
skrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter, 
fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli 
gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod. 

2.6 materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången samt egen tid för tillverkning av 
verktyg. 

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 resultaträk
ningen under den period de uppkommer.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffnings
värde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda 
anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. 
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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 rapport
periods 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 försäljnings
kostnader och dess nyttjandevärde.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redo
visade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen. 

2.7 Nedskrivningaravicke-finansiellaanläggningstillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis good
will, eller tillgångar som ännu inte är färdiga för användning, skrivs inte 
av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Till
gångar 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 återvin
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenere
rande enheter). Nedskrivningsprövning av goodwill har utförts på 
rörelsesegmentnivå. 

2.8 finansiella instrument
2.8.1 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 resul
taträkningen är finansiella instrument som innehas för handel. Derivat
instrument 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 balansda
gen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”låneford
ringar och kundfordringar” utgörs av kundfordringar, likvida medel 
samt de finansiella instrument som redovisas bland övriga fordringar. 

Övriga	finansiella	skulder
Koncernens upplåning, leverantörsskulder och den del av övriga kort
fristiga skulder som avser finansiella instrument klassificeras som övriga 
finansiella skulder.

2.8.2 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 till
gångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har över
fört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med ägan
derätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förplik
telsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk
ningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Låne
fordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med till
lämpning av effektivräntemetoden.

 Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avse
ende kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen (derivatinstrument och kapitalförsäkringar), 
resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i rörelseresulta
tet eller finansnettot i resultaträkningen beroende på karaktären hos 
den post som säkrats ekonomiskt. Ekonomisk säkring av räntebetal
ningar redovisas inom finansnettot och ekonomiska säkringar av trans
aktioner inom rörelsen redovisas inom rörelseresultatet.

2.8.3 Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobe
lopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de 
redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobe
lopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

2.8.4 Nedskrivning finansiella instrument 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde (lånefordringar och 
kundfordringar)
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objek
tiva 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 till
gångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovi
sade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonte
rade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgång
ens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 
koncernens resultaträkning. Om nedskrivningsbehovet minskar i en 
efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en hän
delse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas 
återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 
resultaträkning.
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2.8.5 Derivatinstrument 
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen och vär
deras till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärde
ringar. Den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering redo
visas 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 åter
stående 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 2011 eller tidigare varför förändringarna 
i verkligt värde redovisas i posten Finansiella instrument mässing i 
resultat räkningen inom rörelseresultatet. Säkringsredovisning införs 
från och med 1 januari 2012. 

Säkring av rörliga räntebetalningar
Ostnor säkrar räntebetalningar genom ränteswap där rörliga ränte
betalningar 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 valuta
terminskontrakt. Ostnor uppfyller inte kraven för säkringsredovisning. 
Förändringarna i verkligt värde redovisas i posten Övriga rörelseintäk
ter / Övriga rörelsekostnader inom rörelseresultatet.

2.9 Varulager
Varulagret består av råvaror och förnödenheter, varor under tillverk
ning och färdiga varor. Färdiga varor redovisas till det lägsta av anskaff
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för färdiga 
varor och varor under tillverkning består av råmaterial, direkt lön, 
andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostna
der (baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår 
inte. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut 
metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj
ningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga för
säljningskostnader. Råvaror, komponenter och andra förnödenheter 
som innehas för användning i tillverkningen av varor skrivs inte ned 
under anskaffningsvärdet, om den slutprodukt i vilken de ingår förvän
tas kunna säljas till ett pris som motsvarar eller överstiger anskaffnings
värdet.

2.10 kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda produk
ter i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år 
eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redo
visas de som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte
metoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

2.11 likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kas
saflöden, kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

2.12 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 före-
faller 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, efter
som denna post är kortfristig till sin natur.

2.13 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 
moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma och genererar 
skatte pliktiga 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 koncernredo
visningen. 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 tid
punkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemäs
sigt 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.

2.14 upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultat
räkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivränte
metoden.

2.15 ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensions
planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncer
nen 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 avgifts
bestämd. 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 förmånsbe
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktel
sen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltnings
tillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och 
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 förluster samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under 
tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräk
nas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projec
ted unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktel
sen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden 
med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer 
som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att beta
las i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.

Förändringar i förpliktelsernas nuvärde som beror på ändrade aktua
riella antaganden samt skillnader mellan förväntad och verklig avkast
ning 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 obli
gatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovi
sas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant åter
betalning 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 accep
terar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redo
visar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga upp 
anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkal
lande. 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 infor
mell förpliktelse på grund av tidigare praxis.

2.16 avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell för
pliktelse 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. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonterings
ränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det 
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med 
avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad. 

2.17 Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom
mer 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 beräknas tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska förde
larna som är förknippade med försäljningen av enheterna tillfaller kon
cernen. Därför redovisas försäljningsintäkter på basis av det pris som 

anges i försäljningsavtalet och som omsättning vid leverans av produk
ter 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.

2.18 leasing
Koncernen innehar leasingavtal avseende bilar, truckar, maskiner, kon
torslokaler, servrar och telefonväxlar.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betal
ningar 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 förde
lar 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 minimi
leaseavgifterna. Avtal som klassificerats som finansiella leasingavtal i 
koncernen avser maskiner.

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finan
siella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelse, efter avdrag för 
finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster, upplåning (långfris
tig eller kortfristig). Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i 
resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisnings
period 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.

2.19 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 kassa-
flöden.

2.20 moderbolagets redovisningsprinciper 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredo
visningen, har moderbolaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Effekten av övergång till redovisning enligt RFR 2 
beskrivs nedan i not 39.

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

Uppställningsformer
Resultat och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings
form. Resultaträkningen är uppdelad i två räkningar en över resultat
räkningen och en över totalresultat. Rapport över förändring av eget 
kapital följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
kolumner som anges i ÅRL. Uppställningsformerna för moderbolaget 
ger skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och kostnader, avsättningar, och poster 
inom eget kapital. 

Andelar i dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrela
terade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
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När det finns en indikation på att andelar i dotterbolag minskat i värde 
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovi
sade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna 
”Resultat från andelar i koncernbolag”. 

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 anpass
ning och installation av programvarulicenser kostnadsförs i moder
bolaget.

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 verk
samhetsgrenar och geografiska marknader.

Koncernbidrag 
Koncernbidrag lämnade från moderbolag till dotterbolag redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen.

Koncernbidrag som moderbolaget erhåller från dotterbolag redo
visas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotter
bolag vilket innebär att koncernbidraget redovisas som en finansiell 
intäkt. 

Borgensåtagande/finansiella	garantier
Moderbolaget har tecknat borgensförbindelser till förmån för dotter
bolag. En sådan förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett finansiellt 
garantiavtal. För dessa avtal tillämpar moderbolaget lättnadsregeln i 
RFR 2 (IAS 39.p2), och redovisar därmed borgensförbindelsen som en 
ansvarsförbindelse. När moderbolaget bedömer att det sannolikt 
 kommer att krävas en betalning för att reglera ett åtagande, görs en 
avsättning.

Pensionsförpliktelser
Moderbolagets 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 nuvär
det 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 tem
porära 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. 
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3.1 finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella 
risker: marknadsrisk (omfattande valutarisk, ränterisk samt prisrisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet 
med Ostnors finanspolicy. Koncernens övergripande strategi fokuserar 
på att minska potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finan
siella resultat. Koncernen använder derivatinstrument för att minska 
viss riskexponering. 

a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Transaktionsrisk
Transaktionsrisk är risken för påverkan på koncernens nettoresultat 
och kassaflöde till följd av att värdet av de kommersiella flödena i 
utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. Ostnors 
valutapolicy är att minimera påverkan på koncernens resultat från kurs
förändringar mot SEK genom att koncentrera valutaexponeringen till 
moderbolaget samt att viss del av inköp och försäljning i utländsk valuta 
säkras ekonomiskt genom valutaterminskontrakt. Ostnor har ett 
inflöde av NOK och ett netto utflöde av EUR och USD. Detta innebär 
att koncernen kontinuerligt är exponerad för transaktionsrisk. 50 pro
cent av kontrakterade flöden och/eller prognostiserade flöden under 
en rullande 12måndaders period säkras ekonomiskt per valuta. Finan
siell exponering på valutakonton i Ostnor AB får enligt policy inte över
stiga motvärdet av 5 mkr per valuta och total nettoexponering får inte 
överstiga 10 mkr. 

Omräkningsrisk
Koncernen har en risk vid omräkning av utländska dotterbolags netto
tillgångar till konsolideringsvalutan svenska kronor (SEK). Utländska 
dotterbolag finns i Danmark (DKK), Norge (NOK), Ryssland (RUB), 
Tyskland och Finland (EUR). 

Koncernen påverkas av att utländska dotterbolags resultaträkningar 
räknas om till SEK. Denna exponering är inte säkrad.

Valutakursdifferenser som redovisats i resultaträkningen uppgår till: 

2011 2010 2009

Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 269 1 059 513
Finansnetto –746 2 156 6 563
Totalresultat (omräkningsdifferens) 85 –509 1 039
summa 1 608 2 706 8 115

Koncernen har följande balansexponering för kundfordringar och 
andra fordringar:

2011 2010 2009

NOK 14 763 21 977 15 450
DKK 5 804 4 684 3 603
EUR 10 510 10 689 14 630
USD 34 24 36
Andra valutor 2 471 2 204 7 490
summa 33 582 39 578 41 209
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Koncernen har följande balansexponering för leverantörsskulder och 
övriga skulder:

2011 2010 2009

NOK 3 261 2 904 3 448
DKK 320 300 810
EUR 16 860 11 800 14 811
USD 987 773 1 004
Andra valutor 283 903 400
summa 21 711 16 680 20 473

Koncernen har följande balansexponering för likvida medel och check
kredit:

2011 2010 2009
NOK 10 828 12 397 8 267
DKK 4 103 4 022 830
EUR 4 837 –6 773 –15 524
USD –102 –1 294 6 583
Andra valutor 1 921 1 523 1 603
summa 21 587 9 875 1 759

Valutaterminer per valuta

lokalvaluta 1 000 Prognosflöde2012 säkrat 2011-12-31 säkrat 2010-12-31 säkrat 2009-12-31

EUR –5 000 –2 500 –2 500
USD –1 800 –900 –1 200
NOK 40 000 20 000 20 000 23 000

Känslighetsanalys rörelseresultat 

tkr Totaltnettoflöde

resultateffekt av 10% 
förändring mot sek 

med 50% säkring

EUR –45 000 –2 250
USD –12 000 –600
NOK 46 000 2 300

(ii) Ränterisk
Koncernen har räntebärande finansiella tillgångar och skulder vars för
ändringar kopplat till marknadsräntor påverkar resultat och kassaflöde 
från den löpande verksamheten. Med ränterisk avses risken att föränd
ringar i det allmänna ränteläget påverkar koncernens nettoresultat 
negativt. Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. 
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk 
avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rör
lig ränta. Under 2011, 2010 och 2009 bestod koncernens upplåning till 
rörlig ränta av svenska kronor.

Ostnors ränteriskpolicy syftar till att reducera negativ påverkan av 
ränteförändringar på koncernens resultat. Placeringar får göras med 
räntebindning och löptid på maximalt 1 år. Vid nyupplåning fattar styrel
sen beslut om hantering av ränterisk. Ränterisken bevakas för upplåning 
och leasing till rörlig ränta. Ränterisken ska enligt Ostnors policy 
begränsas till att inte ge en negativ resultateffekt på över 1 mkr. 

Koncernen hanterar ränterisken avseende kassaflödet genom att 
använda ränteswappar med den ekonomiska innebörden att konver
tera upplåning från rörliga till fasta räntor för viss del av upplåningen. 
Koncernen tar vanligtvis upp långfristiga lån till rörlig ränta och 
omvandlar dem genom ränteswappar till fast ränta som är lägre än om 
upplåning skett direkt till fast ränta. Ränteswapparna innebär att kon
cernen kommer överens med andra parter att, med angivna intervaller, 
för närvarande kvartalsvis, utväxla skillnaden mellan räntebelopp enligt 
fast kontraktsränta och det rörliga räntebeloppet, beräknade på kon
trakterade nominella belopp. 

Räntan på räntebärande skulder till kreditinstitut säkras ekonomiskt 
till viss del med ränteswap (rörlig till fast ränta) 35 mkr (2010: 48 mkr, 
2009: 20 mkr) av den räntebärande skulden på ca 44 mkr (2010: 55 
mkr, 2009: 81 mkr). Koncernen är därmed exponerad för viss ränte
risk. Därtill kommer risk att banken ändrar räntevillkor med hänvisning 
till dyrare upplåningskostnad.

Känslighetsanalys
Koncernen har analyserat dess känslighet mot ränteförändringar. 
Genomförd analys visar att effekten på resultatet av en ränteökning 
med 1,0 procentenhet skulle vara en maximal ökning för likvida medel 
med 988 tkr (2010: 776 tkr, 2009: 39 tkr) respektive minskning med 89 
tkr (2010: 71 tkr, 2009: 606 tkr) avseende upplåning. 

Ränta hänförlig till avsättning för pensioner är ej beaktad.

(iii) Råvaruprisrisk
Av Ostnors totala kostnader för direkt material utgörs ca en tredjedel 
av metallråvara ingående i egentillverkade och köpta komponenter. 
I allt väsentligt är kostnaden för metallråvaror relaterat till legeringen 
mässing som består av ca 60% koppar och 40% zink. Ostnor har där
med betydande riskexponering mot prisförändringar avseende dessa 
metaller. Förbrukningen av mässing är ca 2200 ton per år. Av detta 
kommer 1000 ton från återvinning av spån och skrot i den egna tillverk
ningen. Resterande 1200 ton köps till marknadspris.

Riskhantering avseende råvarupriser inriktas mot att undvika speku
lationsrisker och skapa förutsägbarhet på ett års sikt. Detta görs genom 
korta leveransavtal och löpande finansiella säkringar av ca 75% av föl
jande års behov. 

För det kommande året har Ostnor behov av ca 300 ton mässing 
som inte täcks av de finansiella säkringarna, vilket innebär att prisänd
ring på koppar med 100 USD/ton motsvarar en förändring av rörelse
resultatet med ca 120 tkr/år. Motsvarande värde för zink blir drygt 80 
tkr/år. Ostnor har under senare år sett kraftiga svängningar i marknads
priser på metaller, och för Ostnors del främst vad gäller koppar. På 
längre sikt än ett år har Ostnor därmed en betydande risk att hantera. 
Hela Ostnors egen förbrukning på 1200 ton plus i någon mån de ca 700 
ton mässing som ingår i komponenter som köps externt, är då expone
rade för metallmarknadens utveckling.
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b) Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell 
transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Ostnors  
kreditrisk innefattar banktillgodohavanden, finansiella placeringar, samt 
kundfordringar. Ostnors placeringspolicy är att minimera kreditrisk 
genom att placera endast i godkända likvida instrument, välja motparter 
med hög kreditrating samt använda instrument med hög likviditet.  
Placeringar kan göras kortfristigt i svenska stadsskuldväxlar eller K1 –
respektive A1 papper för statliga bolag, svenska banker och svenska 
kommuner. 

Motpartsrisken avseende bankmedel och derivatinstrument är 
mycket låg då stora nordiska affärsbanker används.

Den övervägande finansiella risken i koncernen är kreditrisken i ute
stående kundfordringar. Koncernens kreditkontroll innebär att innan 
kredit lämnas genomförs en kreditkontroll. För tidigare kunder analyse
ras även nuvarande betalningssituation och historik. I de fall som kredit
upplysning eller betalningshistorik visar brister erbjuder koncernen att 
leverans genomförs efter det att förskottsbetalning har erhållits.

För koncernens kreditförluster se not 22, några väsentliga kredit
risker finns inte. 

c) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för 
betalning av sina åtaganden avseende finansiella skulder. För att säker
ställa en god betalningsberedskap för operativa verksamheten ska 
moderbolaget tillse att tillräcklig likviditet finns tillgänglig. Likviditets-
behovet beräknas i likviditetsprognoser. Ostnors strategi är att redu
cera extern upplåning, minimera rörelsekapitalet samt skapa en 
likviditets reserv. Koncernens likviditetsreserv kan bland annat skapas 
genom bekräftade kreditfaciliteter och ska uppgå till minst 10% av 
omsättningen samt vara tillräcklig för att täcka likviditetsbehovet för 
minst 12 månader framåt. 

Per den 31 december 2011 har koncernen likvida medel om 98 752 
tkr (2010: 77 611 tkr, 2009: 3 941 tkr) som består av banktillgodo
havanden inklusive kortfristiga placeringar. Koncernen har kreditfacili
teter och extern upplåning. Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser 
betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Fram
tida likviditetsbelastningar följs upp genom löpande prognoser. 

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

 2011 2010 2009

Rörlig ränta:
–  löper ut inom ett år 

 (checkräkningskredit) 135 679 136 351 137 391
– löper ut efter mer än ett år 21 261
Fast ränta:
– löper ut inom ett år
 156 940 136 351 137 391

Tabellen nedan visar de avtalsenliga odiskonterade kassaflödena från koncernens finansiella skulder och nettoreglerade derivatinstrument, som 
utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen.

per 31 december 2011 mindre än 1 år mellan 1 och 2 år mellan 2 och 5 år mer än 5 år

Upplåning (exkl. finansiell leasing) 10 000 7 500
Skulder avseende finansiell leasing 8 042 8 271 11 192 1 400
Derivatinstrument 4 814 79 161
Leverantörsskulder och andra skulder 62 775

85 631 15 850 11 353 1 400

per 31 december 2010 mindre än 1 år mellan 1 och 2 år mellan 2 och 5 år mer än 5 år
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 11 698 10 000 7 500
Skulder avseende finansiell leasing 7 949 8 042 18 148 2 715
Derivatinstrument 1 388
Leverantörsskulder och andra skulder 58 511

79 546 18 042 25 648 2 715

per 31 december 2009 mindre än 1 år mellan 1 och 2 år mellan 2 och 5 år mer än 5 år
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 23 382 10 000 17 500
Skulder avseende finansiell leasing 6 726 6 726 18 651 2 278
Derivatinstrument 654
Leverantörsskulder och andra skulder 58 050

88 812 16 726 36 151 2 278
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3.2 hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att gene
rera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för 
kapitalet nere.

Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. 
Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med eget kapital. 
Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande posterna kort
fristig upplåning och långfristig upplåning i koncernens balansräkning) 
med avdrag för likvida medel. 

2011 2010 2009

Total upplåning (not 25) 43 833 54 867 80 610
Pensionsskuld  72 539 69 103 65 185
Avgår: Likvida medel (not 23) –98 752 –77 611 –3 941
nettoskuld 17 620 46 359 141 854
eget kapital 336 325 336 271 271 112

skuldsättningsgrad 5,2% 13,8% 52,3%

3.3 Beräkning av verkligt värde
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar 
och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder 
förut sätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är 
kortfristiga i sin natur. 

De finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde i koncernen 
utgörs av derivatinstrument. Dessa instrument återfinns i nivå 2 i verk
ligt värde hierarkin, d.v.s. det finns observerbara data för tillgången eller 
skulden antingen direkt genom t ex prisnoteringar eller indirekt genom 
t ex härledda prisnoteringar men det finns inte noterade priser på 
aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder.
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Uppskattningar av balansposters värden och bedömningar vid tillämp
ning av redovisningsprinciper utvärderas löpande och baseras på histo
risk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisnings-
ändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De upp
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De upp
skattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsent
liga 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 förelig
ger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i 
not 2.5. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs 
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. Nedskrivningsprövningen genomförs på rörelse
segmentsnivå. Nedskrivning av inkråmsgoodwill hänförlig till det finska 
bolaget är gjord med 213 under 2011.

Prövningarna av goodwill genomförda per 31 december 2011 upp
visade inte något nedskrivningsbehov. En förändring av diskonterings
räntan med 3 %enheter eller minskning av rörelsemarginalen med 
3 %enheter förändrar inte resultatet av prövningarna.

produktutvecklingsprojekt
Ostnor kapitaliserar kostnader hänförliga till produktutvecklingspro
jekt i den omfattning de bedöms uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57 
(se 2.5 immateriella tillgångar). När ett projekt övergår från koncep
tionsstadiet (förstudiefasen) till utvecklingsstadiet, d.v.s. är ett beslutat 
utvecklingsprojekt, har kriterierna i IAS 38 p. 57 (se 2.5 immateriella 
tillgångar, produktutveckling) bedömts vara uppfyllda. Utgifter upp
komna 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 anta
ganden som använts vid fastställande av nettokostnad (intäkt) för pensi
oner 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 pensions
förpliktelserna. 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 pen
sionsförpliktelsen. 

Andra viktiga antaganden rörande pensionsförpliktelser som led
ningen måste göra i samband med den försäkringstekniska beräkningen 
av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör förväntad årlig 
löneökningstakt, förväntad personalomsättning, förväntad återstående 
tjänstgöringstid och förväntad årlig pensionsuppräkning.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger 
för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskotts
avdrag. Dessutom undersöker koncernen ifall det är tillämpligt att akti
vera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga 
underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för 
underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot fram
tida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära skillna
der. Ostnor har redovisat uppskjuten skattefordran för de underskotts
avdrag som finns i Tyskland, Finland och Danmark då det bedöms san
nolikt att dessa underskottsavdrag kan nyttjas mot framtida överskott. 

Ej värderade underskottsavdrag per den 31 december 2011 uppgår 
till 968 tkr (2010: 256 tkr, 2009: 0 tkr), hänförliga till det ryska bolaget.

garantireserver
Koncernen prövar kontinuerligt värdet av garantireserver i relation till 
beräknat behov. Reservering görs utifrån historisk statistik över felak
tiga produkter. Garantireserven utgjorde 1,6% av nettoomsättningen 
per den 31 december 2011 (2010: 1,5%, 2009: 1,6%).

avsättningar för bortforsling och återställande av mark
Ostnor kan i framtiden sannolikt komma att behöva vidta sanerings
åtgärder, vilka kräver att ledningen gör viktiga bedömningar avseende 
kostnader för bortforsling och återställande av mark. Kostnadsberäk
ningen 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.

Avsättningen per 31 december 2011 uppgår till 6 500 tkr (2010: 
10 000 tkr, 2009: 10 000 tkr) och avser sanering av Norra fabrikens 
markområde vilket kommer att inledas de närmaste åren eftersom 
bolaget inte längre driver verksamhet där och har för avsikt att sälja 
Norra fastigheten. Markundersökning är gjord avseende Södra fabriken 
under 2011. Avsättningen per 31 december 2010 avsåg båda fabrikerna. 
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Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som den 
högste verkställande beslutsfattaren använder för att fatta strategiska 
beslut. Den högste verkställande beslutsfattaren inom Ostnor har iden
tifierats som verkställande direktören. Verkställande direktören bedö
mer verksamheten utifrån verksamhetsgrenarna: Sverige, Övriga 
 Norden samt International. 

De rörelsesegment för vilka information ska lämnas, erhåller  
sina intäkter från produktutveckling, tillverkning och försäljning av  
vattenkranar.

Även om segmentet International inte uppfyller de kvantitativa 
tröskel värden som enligt IFRS 8 kräver särredovisning av ett rörelse
segment, har företagsledningen beslutat att detta segment ska redo

visas. Anledningen till redovisningen av segmentet International är att 
det noga bevakas av verkställande direktören som en möjlig tillväxt
region, vilken förväntas bidra i väsentlig grad till koncernens intäkter  
i framtiden.

Verkställande direktören bedömer rörelsesegmentens resultat base
rat på ett mått som benämns i den interna rapporteringen som EBITA. 
EBITA definieras som rörelseresultat. Detta mått exkluderar effek
terna av kostnader av engångskaraktär från rörelsesegmenten. Ränte
intäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de 
påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, 
som handhar koncernens kassalikviditet. 

Segmentinformationen för räkenskapsåret 2011 är följande:

sverige övriga norden International summa

Segmentens intäkter 829 852 156 167 78 404 1 064 423
Försäljning mellan segment –141 075 –4 182 –597 –145 854
Intäkter från externa kunder 688 777 151 985 77 807 918 569

EBITA 86 139 –1 034 –9 289 75 816
Avskrivningar ingår i EBITA med –42 273 –248 –111 –42 632

Segmentinformationen för räkenskapsåret 2010 är följande:

sverige övriga norden International summa
Segmentens intäkter 825 652 182 475 83 830 1 091 957
Försäljning mellan segment –147 056 –7 053 –1 829 –155 938
Intäkter från externa kunder 678 596 175 422 82 001 936 019

EBITA 119 208 94 –10 493 108 809
Avskrivningar ingår i EBITA med –39 335 –210 –131 –39 676

Segmentinformationen för räkenskapsåret 2009 är följande:

sverige övriga norden International summa
Segmentens intäkter 799 897 176 634 85 991 1 062 522
Försäljning mellan segment –141 623 –5 432 –492 –147 547
Intäkter från externa kunder 658 274 171 202 85 499 914 975

EBITA 109 878 –8 741 –9 471 91 666
Avskrivningar ingår i EBITA med –37 509 –299 –152 –37 960

EBITA stäms av mot rörelseresultat enligt följande:

2011 2010 2009

EBITA för segment för vilka information ska lämnas 75 816 108 809 91 666
Försäljning av dotterbolag 7 053
Särskild granskning –1 770
Avvecklingskostnad kontorsmodul –578
Förberedelser börsintroduktion –6 185
rörelseresultat 69 631 113 514 91 666

Finansiella poster – netto –4 722 –2 742 575
resultat före skatt 64 909 110 772 92 241
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 nOt 6   nettOOmsättnIngens fördelnIng

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt  följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Norden 846 059 855 933 827 943
Europa exkl Norden 60 889 61 842 65 403
Övriga marknader 11 621 18 244 21 629
koncernen totalt 918 569 936 019 914 975

Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Försäljning av varor 909 533 929 127 906 362
Försäljning av tjänster 1 148 951 867
Övriga intäkter 7 888 5 941 7 746
koncernen totalt 918 569 936 019 914 975

mOderBOlaget 2011 2010 2009
Försäljning av varor 842 332 841 065 812 772
Försäljning av tjänster 9 210 8 643 9 268
Övriga intäkter 7 687 5 666 9 193
moderbolaget totalt 859 229 855 374 828 233

 nOt 7   mOderBOlagets försäljnIng tIll Och 
Inköp från kOncernBOlag

Moderbolaget har under året fakturerat dotterbolagen 141 075 tkr 
(2010: 147 056 tkr, 2009: 141 655 tkr) för varor och koncerngemen
samma tjänster. Moderbolagets inköp från koncernbolag uppgående till 
879 tkr (2010: 3 023 tkr, 2009: 2 991 tkr) avseende koncerntjänster.

 nOt 8  ersättnIngar tIll reVIsOrerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
 granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

kOncernen 2011 2010 2009

pwc 
Revisionsuppdrag 503 533 416
Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 321 114 37
Skatterådgivning 167 32 222
Övriga tjänster 1 988 656 317
övriga revisorer 
Revisionsuppdraget 229 317 342
Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget
Skatterådgivning 7
Övriga tjänster 33 35 43
koncernen totalt 3 248 1 687 1 377

mOderBOlaget 2011 2010 2009

pwc
Revisionsuppdraget 476 500 375
Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 321 114 37
Skatterådgivning 167 32 222
Övriga tjänster 1 988 656 317
övriga revisorer – – –
moderbolaget totalt 2 952 1 302 951
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 nOt 9  ersättnIngar tIll anställda m m

kOncernen  2011 2010 2009

Löner och andra ersättningar 179 373  188 907 195 849
Sociala avgifter 52 008 54 188 57 763
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 22 274 19 024 16 994
koncernen totalt 253 655 262 119 270 606

löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2011 2010 2009

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

Styrelseledamöter, verkställande  direktörer 
och andra ledande  befattningshavare 12 883 3 311 14 095 3 158 14 464 2 948

(0) (2 059) (1 699)
Övriga anställda 166 490 18 963 174 812 15 866 181 385 14 046

(0) (10 385) (3 224)
koncernen totalt 179 373 22 274 188 907 19 024 195 849 16 994

könsfördelning i koncernen (inkl dotterbolag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2011 2010 2009

antal på 
 balansdagen Varav män

antal på 
 balansdagen Varav män

antal på 
 balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 19 58% 19 63% 19 63%
Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 12 92% 12 92% 13 92%
koncernen totalt 31 31 32

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Löner och andra ersättningar 156 083 161 223 164 512
Sociala avgifter 49 319 51 462 54 720
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 20 632 16 435 13 412
moderbolaget totalt 226 034 229 120 232 644

löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2011 2010 2009

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

löner och 
andra ersätt-
ningar (varav 

tantiem)
pensions-

kostnader

Styrelseledamöter, verkställande  direktörer 
och andra ledande  befattningshavare 8 201 2 689 9 304 2 652 8 592 2 215

(0) (1 899) (1 831)
Övriga anställda 147 882 17 943 151 919 13 783 155 920 11 197

(0) (10 582) (3 515)
moderbolaget totalt 156 083 20 632 161 223 16 435 164 512 13 412
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Medelantalanställdamedgeografiskfördelningperland

2011 2010 2009

medelantal 
anställda Varav kvinnor

medelantal 
anställda Varav kvinnor

medelantal 
anställda Varav kvinnor

Sverige 456 138 457 134 495 145
Ryssland 5 3 6 3 6 5
summa moderbolag 461 141 463 137 501 150

dotterbolag
Danmark 5 1 7 1 9 1
Finland 9 3 10 4 12 3
Norge 11 1 13 2 12 1
Tyskland 12 4 10 3 13 4
Ryssland 6 3 7 4 6 1
summa dotterbolag 43 12 47 14 52 10
koncernen totalt 504 153 510 151 553 160

könsfördelning i moderbolaget

2011 2010 2009

antal på 
 balansdagen Varav män

antal på 
 balansdagen Varav män

antal på 
 balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 9 78% 9 89% 9 89%
Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 6 83% 6 83% 7 86%
moderbolaget totalt 15 15 16

 nOt 10  aVskrIVnIngar per funktIOn

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Kostnad sålda varor 24 300 22 521 22 375 18 281 17 589 17 517
Försäljningskostnader 1 045 1 144 1 332 687 765 838
Administrationskostnader 4 241 5 599 6 976 9 834 10 535 11 060
Forskning och utvecklingskostnader 13 046 10 412 7 277 576 741 644
summa avskrivningar 42 632 39 676 37 960 29 378 29 630 30 059

 nOt 11  öVrIga rörelseIntäkter/öVrIga rörelsekOstnader

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 727 318 2 727  318
Valutakursdifferenser 7 550 7 663 13 359 7 457 7 650 13 277
Statliga stöd 70 98 520 70 98 520
Valutaterminer 967 98 967 98
Övriga rörelseintäkter 1 694 1 202 1 092 1 633 1 199 1 089
övriga rörelseintäkter 10 281 11 690 15 387 10 127 11 674 15 302

Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar –155 –861 –155 –861
Valutakursdifferenser –5 281 –6 604 –12 846 –4 813 –5 809 –12 334
Valutaterminer –1 102 –1 102
Övriga rörelsekostnader –273 –265
övriga rörelsekostnader –5 554 –7 861 –13 707 –5 078 –7 066 –13 195

 nOt 9  fOrts.
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 nOt 12  andra VInster Och förluster – nettO

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009
Avsättning saneringar 3 500 – –10 000 3 500 – –10 000
summa 3 500 – –10 000 3 500 – –10 000

 nOt 13   fInansIella Intäkter / fInansIella kOstnader

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009
finansiella intäkter
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 1 989 700 589 1 881 626 534
Ränteintäkter från koncernbolag – – 161 201 264
Valutakursvinster 1 902 2 973 7 132 1 914 2 973 7 131
Verkligt värde vinst på ränteswappar 104 544 120 104 544 120
Övriga finansiella intäkter 1 502 1 500
finansiella intäkter 3 995 4 218 8 343 4 060 4 345 8 549

finansiella kostnader
Räntekostnader på upplåning –4 467 –5 047 –5 613 –4 335 –4 925 –5 308
Räntekostnader på finansiell leasing – 832 –683 –845
Valutakursförluster –2 648 –817 –569 –2 648
Verkligt värde förlust på ränteswappar –240
Övriga finansiella kostnader –530 –413 –741 –226 –196 –214
finansiella kostnader –8 717  –6 960 –7 768 –7 209 –5 121 –5 522

 nOt 14  InkOmstskatt/skatt på årets resultat

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat –16 784 –22 149 –15 783 –14 958 –20 586 –15 332
Justeringar avseende tidigare år –142 175 1 110 –224 –3 727
summa aktuell skatt –16 926 –21 974 –14 673 –15 182 –20 589 –14 605

uppskjuten skatt (se not 18) –2 234 –8 824 –9 824 7 160 –233 –2 424
Inkomstskatt –19 160 –30 798 –24 497 –8 022 –20 822 –17 029
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Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för 
resultaten i de konsoliderade bolagen enligt följande:

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009
Resultat före skatt 64 909 110 772 92 241 20 718 75 088 53 507
Inkomstskatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande för 
resultat i respektive land.  26,3% i moderbolaget. 27,0% 27,8% 26,9% 26,3% 26,3% 26,3%
Skatteeffekter av:
Ej skattepliktiga intäkter –0,9% –3,1% –2,0% –2,3% –2,3% –0,2%
Ej avdragsgilla kostnader 2,6% 2,3% 2,7% 12,6% 3,3% 6,7%
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran 
redovisats 0,7% –0,1%
Justering avseende tidigare år 0,6% 0,3% 0,2% 1,8% 0,4% 0,4%
Skattekostnad hänförlig till tidigare år 0,2% –0,2% –1,1% 0,3% 0,0% –1,4%
effektiv skatt 29,5% 27,8% 26,6% 38,7% 27,7% 31,8%

Vägd genomsnittlig skattesats för Koncernen är 27,0% (2010: 27,8%, 2009: 26,9%). Skattesats för moderbolaget uppgår till 26,3% för samtliga år.

 nOt 15  resultat per aktIe

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genom
snittligt antal utestående stamaktier under perioden.

2011 2010 2009
Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare 45 749 79 975 67 745
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 11 445 100 11 445 100 11 445 100

resultat per aktie (kr) 4,00 6,99 5,92

 nOt 16  ImmaterIella tIllgångar

kOncernen 

Immateriella 
 tillgångar under 

utveckling

övriga  
immateriella 

 tillgångar – It goodwill summa
per 1 januari 2009  
Anskaffningsvärde 38 021 10 995 132 693 181 709
Ackumulerade avskrivningar –3 298 –7 025 –39 837 –50 160
redovisat värde 34 723 3 970 92 856 131 549

räkenskapsåret 2009
Ingående redovisat värde 34 723 3 970 92 856 131 549
Inköp/upparbetning 17 635 1 889 – 19 524
Avskrivningar –6 634 –2 576 – –9 210
Valutakursdifferenser – – –18 –18
utgående redovisat värde 45 724 3 283 92 838 141 845

per 31 december 2009  
Anskaffningsvärde 55 656 12 884 132 675 201 215
Ackumulerade avskrivningar –9 932 –9 601 –39 837 –59 370
redovisat värde 45 724 3 283 92 838 141 845

 nOt 14  fOrts.
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kOncernen 

Immateriella 
 tillgångar under 

utveckling

övriga  
immateriella 

 tillgångar – It goodwill summa

räkenskapsåret 2010  
Ingående redovisat värde 45 724 3 283 92 838 141 845
Inköp/upparbetning 15 688 2 505 – 18 193
Avskrivningar –9 669 –1 721 – –11 390
Valutakursdifferenser – – –21 –21
utgående redovisat värde 51 743 4 067 92 817 148 627

per 31 december 2010
Anskaffningsvärde 71 344 15 389 132 654 219 387
Ackumulerade avskrivningar –19 601 –11 322 –39 837 –70 760
redovisat värde 51 743 4 067 92 817 148 627

räkenskapsåret 2011
Ingående redovisat värde 51 743 4 067 92 817 148 627
Inköp/upparbetning 11 540 139 11 679
Nedskrivningar –213 –213
Avskrivningar –12 471 –1 020 –13 491
utgående redovisat värde 50 812 3 186 92 604 146 602

per 31 december 2011
Anskaffningsvärde 82 884 15 528 132 288 230 700
Ackumulerade avskrivningar –32 072 –12 342 –39 684 –84 098
redovisat värde 50 812 3 186 92 604 146 602

goodwill 

mOderBOlaget 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

per 1 januari 
Anskaffningsvärde 105 832 105 832 105 832
Ackumulerade avskrivningar –26 456 –19 842 –13 228
redovisat värde 79 376 85 990 92 604

under räkenskapsåret 
Ingående redovisat värde 79 376 85 990 92 604
Årets avskrivningar –6 614 –6 614 –6 614
utgående redovisat värde 72 762 79 376 85 990

prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill fördelas på Koncernens kassagenererande enheter (KGE) 
identifierade per rörelsesegment. Koncernens goodwill fördelas i sin 
helhet på rörelsesegment Sverige. Nedskrivning har skett 2011 av åter
stående inkråmsgoodwill i Finland med 213.

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar 
av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar enligt företagsled
ningens strategiplan  som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom 
femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxt
takten överstiger inte den långsiktiga tillväxttakten för den bransch inom 
vilken rörelsesegmentet Sverige verkar. 

Dessa antaganden har använts för att analysera den kassagenere
rande enheten. Ledningen har fastställt den budgeterade rörelsemargi
nalen baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknads
utvecklingen. Den diskonteringsränta som används anges före skatt och 
återspeglar specifika risker som gäller för rörelsesegmentet.

Nedskrivningstestet visar inte på något nedskrivningsbehov. För 
känslighetsanalys se not 4.
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 nOt 17  materIella anläggnIngstIllgångar

kOncernen 
Byggnader  

och mark

maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
 verktyg och 

installationer
pågående 

 nyanläggningar summa

per 1 januari 2009    
Anskaffningsvärde 118 290 409 527 95 177 16 729 639 723
Ackumulerade avskrivningar –62 014 –329 070 –58 079 – –449 163
redovisat värde 56 276 80 457 37 098 16 729 190 560

räkenskapsåret 2009    
Ingående redovisat värde 56 276 80 457 37 098 16 729 190 560
Inköp 692 7 895 1 100 7 402 17 089
Försäljning och utrangeringar – –688 –206 – –894
Omklassificeringar – 4 958 10 170 –15 201 –73
Omräkningsdifferenser – – –50 – –50
Avskrivningar –2 733 –16 285 –9 731 – –28 749
utgående redovisat värde 54 235 76 337 38 381 8 930 177 883

per 31 december 2009
Anskaffningsvärde 118 982 416 490 105 651 8 930 650 053
Ackumulerade avskrivningar –64 747 –340 153 –67 270 – –472 170
redovisat värde 54 235 76 337 38 381 8 930 177 883

räkenskapsåret 2010
Ingående redovisat värde 54 235 76 337 38 381 8 930 177 883
Inköp – 7 939 1 455 8 400 17 794
Försäljning och utrangeringar –512 – –305 – –817
Försäljning av koncernbolag –615 – – – –615
Omklassificeringar – 7 478 4 221 –11 699 –
Omräkningsdifferenser – – –88 – –88
Avskrivningar –2 534 –15 599 –10 153 – –28 286
utgående redovisat värde 50 574 76 155 33 511 5 631 165 871

per 31 december 2010    
Anskaffningsvärde 117 311 428 554 104 164 5 631 655 660
Ackumulerade avskrivningar –66 737 –352 399 –70 653 – –489 789
redovisat värde 50 574 76 155 33 511 5 631 165 871

räkenskapsåret 2011
Ingående redovisat värde 50 574 76 155 33 511 5 631 165 871
Inköp 1 604 9 562 4 286 4 358 19 810
Försäljning och utrangeringar –155 –110 –265
Omklassificeringar 2 570 1 913 594 –5 258 –181
Omräkningsdifferenser –2 –2
Avskrivningar –1 846 – 17 627 – 9 456 –28 929
utgående redovisat värde 52 902 69 848 28 823 4 731 156 304

per 31 december 2011
Anskaffningsvärde 121 485 438 671 108 894 4 731 673 781
Ackumulerade avskrivningar –68 583  –368 823 –80 071 0 –517 477
redovisat värde 52 902 69 848 28 823 4 731 156 304
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mOderBOlaget 
Byggnader  

och mark

maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
 verktyg och 

installationer
pågående 

 nyanläggningar summa

per 1 januari 2009    
Anskaffningsvärde 118 290 363 106 90 909 16 729 589 034
Ackumulerade avskrivningar –62 014 –318 143 –55 213 –435 370
redovisat värde 56 276 44 963 35 696 16 729 153 664

räkenskapsåret 2009    
Ingående redovisat värde 56 276 44 963 35 696 16 729 153 664
Inköp 625 7 895 1 098 7 402 17 020
Försäljningar och utrangeringar –551 –688 –207 –1 446
Omklassificeringar 4 979 10 149 –15 201 –73
Avskrivningar –2 730 –11 427 –9 287 –23 444
utgående redovisat värde 53 620 45 722 37 449 8 930 145 721

per 31 december 2009
Anskaffningsvärde 117 936 370 090 101 364 8 930 598 320
Ackumulerade avskrivningar –64 316 –324 368 –63 915 –452 599
redovisat värde 53 620 45 722 37 449 8 930 145 721

räkenskapsåret 2010
Ingående redovisat värde 53 620 45 722 37 449 8 930 145 721
Inköp 6 580 1 455 8 400 16 435
Försäljningar och utrangeringar –511 –305 –816
Omklassificeringar 7 478 4 221 –11 699 0
Avskrivningar –2 534 –10 667 –9 816 –23 017
utgående redovisat värde 50 575 49 113 33 004 5 631 138 323

per 31 december 2010    
Anskaffningsvärde 117 311 381 708 100 680 5 631 605 330
Ackumulerade avskrivningar –66 736 –332 595 –67 676 –467 007
redovisat värde 50 575 49 113 33 004 5 631 138 323

räkenskapsåret 2011
Ingående redovisat värde 50 575 49 113 33 004 5 631 138 323
Inköp 1 604 2 179 2 519 4 358 10 660
Försäljningar och utrangeringar –155 –111 –266
Omklassificeringar 2 570 1 913 594 –5 258 –181 
Avskrivningar –1 847 –11 608 –9 310   –22 765
utgående redovisat värde 52 902 41 442 26 696 4 731 125 771

per 31 december 2011    
Anskaffningsvärde 121 485 385 131 102 930 4 731 614 277
Ackumulerade avskrivningar –68 583 –343 689 –76 234 –488 506
redovisat värde 52 902 41 442 26 696 4 731 125 771
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En genomgång av nyttjandeperioder har genomförts och från den 1/12010 har uppskattning av nyttjandeperioder för maskiner förändrats från 7 år 
för samtliga maskiner till att nyttjandeperioden varierar från 510 år för maskiner. Förändringen redovisas framåtriktat och har gett en positiv effekt 
på kostnad sålda varor uppgående till 2 060  tkr för räkenskapsåret 2011 (2010: 1 801 tkr). 

I posten Maskiner och andra tekniska anläggningar ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

2011 2010 2009

Anskaffningsvärden – aktiverad finansiell leasing 47 527 40 144 38 785
Ackumulerade avskrivningar –19 121 –13 103 –8 170
redovisat värde 28 406 27 041 30 615

Koncernen leasar ett antal maskiner enligt icke uppsägningsbara leasingavtal. Leasingperioderna är 7 år. (se vidare not 32 Leasingavtal).

 nOt 18  uppskjuten skatt

kOncernen mOderBOlaget

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader –3 033 –3 890 –10 141 –1 373 –1 269 –6 656
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 8 122 912 4 232 8 533 1 036 4 232
Obeskattade reserver –7 323 –5 846 –3 916
summa uppskjuten skatt i resultaträkningen –2 234 –8 824 –9 825 7 160 –233 –2 424

Förändring i uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder under året, som har redovisats i resultaträkningen, utan hänsyn tagen till 
kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

kOncernen

uppskjutna skatteskulder  Byggnader
Immateriella 

tillgångar
derivat-

instrument Varulager
Obeskattade 

reserver övrigt  summa

Per 1 januari 2009 3 420 10 177 0 3 086 18 630 176   35 489
Redovisat i resultaträkningen 121 2 712 2 400 –1 602 3 916 55     7 602
per 31 december 2009  3 541 12 889 2 400 1 484 22 546 231   43 091

Redovisat i resultaträkningen 164 1 790 –773 21 5 846 602     7 650
per 31 december 2010 3 705 14 679 1 627 1 505 28 392 833   50 741

Redovisat i resultaträkningen –3 251 –479 –1 627 –1 430 7 323 –472 64
per 31 december 2011 454 14 200 0 75 35 715 361   50 805

uppskjutna skattefordringar Byggnader
pensions-

förpliktelser avsättningar
skattemässiga 

underskott
derivat-

instrument övrigt summa

Per 1 januari 2009 582 6 242 0 1 812 3 995 617  13 248
Redovisat i resultaträkningen 0 –578 2 630 –127 –3 825 –330   –2 230
per 31 december 2009  582 5 664 2 630 1 685 170 287  11 018

Redovisat i resultaträkningen –109 –594 0 –509 121 –102  –1 193
per 31 december 2010 473 5 070 2 630 1 176 291 185   9 825

Redovisat i resultaträkningen  –1 331 –920 –597 863 –185  –2 170
per 31 december 2011 473 3 739 1 710 579 1 154 0   7 655

 nOt 17  fOrts.
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mOderBOlaget

uppskjutna skatteskulder  Byggnader
Immateriella 

tillgångar
derivat-

instrument Varulager
Obeskattade 

reserver övrigt  summa

Per 1 januari 2009  3 420 3 086     6 506
Redovisat i resultaträkningen 121 2 400 –1 603        918
per 31 december 2009  3 541 0 2 400 1 483 0 0     7 424

Redovisat i resultaträkningen 164 –800 20 475       –141
per 31 december 2010 3 705 0 1 600 1 503 0 475     7 283

Redovisat i resultaträkningen –3 705 –1 600 –1 503 –475 –7 283
per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0            0

uppskjutna skattefordringar Byggnader
pensions-

förpliktelser avsättningar
skattemässiga 

underskott
derivat-

instrument övrigt summa

Per 1 januari 2009 582 1 971 3 995     6 548
Redovisat i resultaträkningen 0 –310 2 630 –3 825    –1 505
per 31 december 2009  582 1 661 2 630 0 170 0     5 043

Redovisat i resultaträkningen –109 –386 121       –374
per 31 december 2010 473 1 275 2 630 0 291 0     4 699

Redovisat i resultaträkningen  –66 –920 863 –123
per 31 december 2011 473 1 209 1 710 0 1 154 0     4 546

 nOt 19  andelar I kOncernBOlag

mOderBOlaget 2011 2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 8 178 8 895 9 818
Försäljning koncernbolag –717
Investering koncernbolag 3 195
Nedskrivning koncernbolag –4 118
utgående redovisat värde 8 178 8 178 8 895

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag:

redOVIsat Värde 

namn Organisationsnummer säte kapitalandel antal aktier 2011 2010 2009

Ostnor Danmark A/S CVR nr 12758081 Köpenhamn, Danmark 100% 40 6 489 6 489 6 489
Ostnor Norge AS 980347745 Oslo, Norge 100% 5 000 537 537 537
Ostnor Finland Oy FOnr 17960120 Helsingfors, Finland 100% 10 924 924 924
Mora GmbH HRB 4708 Hamburg, Tyskland 100% 225 225 225
Mora Armatur Ltd 5067847410978 S:t Petersburg, Ryssland 100% 3 3 3
Bengt 17 i Malmö AB 5567887426 Malmö, Sverige 100% 1 000 717
summa 8 178 8 178 8 895

Rösträttsandelarna överensstämmer med kapitalandelarna.
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 nOt 20  fInansIella Instrument per kategOrI 

kOncernen

tillgångar i balansräkningen
finansiella tillgångar  

som kan säljas

finansiella tillgångar 
 värderade till  

verkligt värde via 
resultat räkningen 

lånefordringar och 
 kundfordringar summa

2009-12-31
Kundfordringar 126 942 126 942
Övriga fordringar 5 6 450  2 890 9 345
Derivatinstrument 9 129 9 129
Likvida medel 3 941 3 941
summa 5 15 579 133 773 149 357

2010-12-31
Kundfordringar 116 056 116 056
Övriga fordringar 5 5 537 3 050 8 592
Derivatinstrument 6 467 6 467
Likvida medel 77 611 77 611
summa 5 12 004 196 717 208 726

2011-12-31
Kundfordringar 109 070 109 070
Övriga fordringar 5 4 595 2 461 7 061
Derivatinstrument 662 662
Likvida medel 98 752 98 752
summa 5 5 257 210 283 215 545

kOncernen

skulder i balansräkningen

finansiella skulder  
 värderade till verkligt värde  

via  resultaträkningen
Övrigafinansiella

 skulder summa

2009-12-31
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 50 882 50 882
Skulder avseende finansiell leasing 29 728 29 728
Leverantörsskulder 57 791 57 791
Övriga skulder 259 259
Derivatinstrument 654 654
summa 654 138 660 139 314

2010-12-31
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 29 198 29 198
Skulder avseende finansiell leasing 25 669 25 669
Leverantörsskulder 58 123 58 123
Övriga skulder 388 388
Derivatinstrument 1 388 1 388
summa 1 388 113 378 114 766

2011-12-31
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 17 500 17 500
Skulder avseende finansiell leasing 26 333 26 333
Leverantörsskulder 62 743 62 743
Övriga skulder 32 32
Derivatinstrument 5 054 5 054
summa 5 054 106 608 111 662

noter
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 nOt 21  derIVatInstrument 

2011 2010 2009

kOncernen Och mOderBOlaget tillgångar skulder tillgångar skulder tillgångar skulder

Valutaterminskontrakt 370 407 180 1 184 104 6
Terminssäkring av råvaror 292 4 407 6 287 100 9 025 –
Ränteswappar – 240 – 104 – 648
summa 662 5 054 6 467 1 388 9 129 654

kortfristig del 662 4 814 6 467 1 388 9 129 654

Derivatinstrumenten klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder då löptiden på derivatinstrumenten understiger 12 månader. 

(a) Valutaterminskontrakt
Det nominella beloppet för utestående valutaterminskontrakt uppgick per 31 december 2011 till 52 136  tkr (2010: 54 667 tkr, 2009: 28 359 tkr). 
Vinster och förluster på valutaterminskontrakt per 31 december 2011, redovisas i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter/övriga rörelse
kostnader (not 11).

(b) terminssäkring av råvaror

2011 2010 2009

ton

nominellt värde  
ute stående  

derivat

marknads-
värde  

11-12-31 ton

nominellt värde  
ute stående  

derivat

marknads-
värde  

10-12-31 ton

nominellt värde  
ute stående  

derivat

marknads-
värde  

09-12-31

Koppar 582 34 261 30 929 624 34 454 40 427 528 20 682 27 837
Zink 388 5 854 5 070 416 6 719 6 933 352 4 660 6 530

970 40 115 35 999 1 040 41 173 47 360 880 25 342 34 367

Värdeförändring –4 116 6 187 9 025
Årets resultateffekt 
Finansiella instrument 
mässing –10 303 –2 838 23 447

Säkringsredovisning införs från och med 1 januari 2012. 

(c) ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswappavtal uppgick per 31 december 2011 till 34 900 tkr (2010: 47 800  tkr, 2009: 20 000 tkr).  
Per den 31 december 2011 varierar de fasta räntorna mellan 2,51 % och 2,67% (2010: mellan 2,51 % och  2,67 %, 2009: mellan 3,92 % och 3,92 %). 
Den rörliga räntan baseras på STIBOR. Vinster och förluster på ränteswappar redovisas i finansnettot (not 13).

 nOt 22  kundfOrdrIngar

kOncernen 2011 2010 2009

Kundfordringar 112 430 122 255 130 348
Minus: reservering för osäkra 
 fordringar –3 360 –6 199 –3 406
kundfordringar – netto 109 070 116 056 126 942

Per den 31 december 2011 var kundfordringar, efter beaktande av 
reserv för osäkra fordringar, uppgående till 24 329 tkr (2010: 23 410 
tkr, 2009: 30 637 tkr) förfallna. De förfallna fordringarna avser ett antal 
kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

2011 2010 2009

1–30 dagar 23 992 21 585 27 772
31–60 dagar 316 920 1 020
> 61 dagar 21 905 1 845
summa förfallna kundfordringar 24 329 23 410 30 637

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

2011 2010 2009

per 1 januari  6 199 3 406 1 904
Reservering för osäkra fordringar 1 263 3 211 1 824
Fordringar som har skrivits bort under 
året som ej indrivningsbara –2 713 –411 –322
Återförda outnyttjade belopp –1 389 –7 0
per 31 december 3 360 6 199 3 406

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundford
ringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen. Den maxi
mala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redo visade vär
det för kundfordringar enligt ovan. Några säkerheter eller andra garan
tier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej.
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 nOt 23  lIkVIda medel/kassa Och Bank

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande 
poster: 

kOncernen 2011 2010 2009

Kortfristiga placeringar 29 815
Kassa och bankmedel 68 937 77 611 3 941
koncernen totalt 98 752 77 611 3 941

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Kortfristiga placeringar 29 815
Kassa och bankmedel 55 193 72 517 132
moderbolaget totalt 85 008 72 517 132

 nOt 24   aktIekapItal Och öVrIgt tIllskjutet 
kapItal

mOderBOlaget
antal aktier 

(tusental)
aktie - 
kapital

Per 1 januari 2009  114 451 11 445
Per 31 december 2009  114 451 11 445
Per 31 december 2010  114 451 11 445
Per 31 december 2011  11 445 100 11 445

Aktiekapitalet består av 2 289 000 Aaktier och 9 156 100 Baktier. 
Aaktierna har ett röstvärde på 10 röster/aktie och Baktierna har ett 
röstvärde på 1 röst/aktie.
Alla aktier som emitterats av Moderbolaget är till fullo betalda.

 nOt 25  upplånIng

kOncernen 2011 2010 2009

långfristig   
Banklån 7 500 17 500 27 500
Skulder avseende finansiell leasing  
(Se not 32) 18 492 18 927 23 183

kortfristig   
Banklån 10 000 11 698 10 000
Checkräkningskredit (Avtalad kredit 
137 838 tkr (137 920 tkr)) 13 382
Skulder avseende finansiell leasing  
(se not 32) 7 841 6 742 6 545

summa upplåning 43 833 54 867 80 610

mOderBOlaget 2011 2010 2009
långfristig   
Banklån 7 500 17 500 27 500

kortfristig   
Banklån 10 000 10 000 10 000
Checkräkningskredit (Avtalad kredit 
120 000 tkr (120 000 tkr)) 0 0 8 880

summa upplåning 17 500 27 500 46 380

 nOt 26  pensIOnsförplIktelser kOncernen

kOncernen 2011 2010 2009

Förpliktelser i balansräkningen för:
Pensionsförmåner förmånsbestämda  72 538 68 513 65 052
Redovisning i resultaträkningen 
 avseende:
Kostnader för förmånsbestämda 
 pensionsplaner 6 386 6 347 5 739

förmånsbestämda pensionsplaner
Inom koncernen finns det förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige 
och Norge där de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställ
ning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. 

Pensionsförpliktelserna säkerställs genom avsättningar i balans
rapporten i kombination med pensionskreditförsäkring.

kOncernen 2011 2010 2009

Nuvärdet av fonderade förpliktelser 7 688 6 464 6 724
Oredovisade aktuariella vinster –738 –357 –499
Verkligt värde på förvaltningstillgångar –6 339 –6 078 –6 136
nettoskuld avseende fonderade 
förpliktelser 611 29 89

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 91 957 74 222 69 529
Oredovisade aktuariell förlust –20 030 –5 738 –4 566
nettoskuld i balansräkningen 71 927 68 484 64 963

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är 
 följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Vid årets början 80 686 76 253 66 852
Tjänstgöring under  innevarande år 3 430 3 392 3 147
Räntekostnader 3 285 3 132 2 745
Aktuariella förluster(+)/vinster(–) 14 257 280 4 476
Valutakursdifferenser 98 –515 645
Utbetalda ersättningar –2 111 –1 856 –1 612
Vid årets slut 99 645 80 686 76 253
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Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är 
 följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Vid årets början 6 078 6 136 4 363
Förväntad avkastning på förvaltnings
tillgångar 244 310 262
Aktuariella förluster(–)/vinster(+) 234 –810 –518
Valutakursdifferenser –478 –462 578
Avgifter från arbetsgivaren 260 904 1 451
Vid årets slut 6 338 6 078 6 136

De belopp som redovisas i resultaträkningen avseende förmåns
bestämda planer är följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Kostnader för tjänstgöring under 
 innevarande år 3 440 3 617 3 332
Räntekostnader 3 285 3 132 2 745
Förväntad avkastning på förvaltnings
tillgångar –339 –402 –337
Aktuariella nettoförluster redovisade 
under året – – –
Förluster på reduceringar – – –
summa 6 386 6 347 5 740

Den totala kostnaden 6 386 tkr (2010: 6 347 tkr, 2009: 5 740 tkr) ingår 
i posterna Försäljningskostnader och Administrationskostnader.

2011 2010 2009
Den faktiska avkastningen på 
förvaltnings tillgångar uppgick till: 4,0% 5,20% 5,26%

För 2011 redovisas förväntad avkastning.

De viktigaste aktuella antaganden som användes var följande:

2011 2010 2009

Diskonteringsränta, % 3,5–4,0 4,0–4,5 3,8–4,0
Förväntad avkastning på 
förvaltnings tillgångar, % 5,4 5,7 5,8
Framtida löneökningar, % 3,0–4,0 3,0–4,5 3,0–4,0
Framtida pensionsökningar, % 1,3–2,0 1,4–2,0 1,5–2,0

livslängd
Antaganden beträffande livslängd baseras på offentlig statistik och erfa
renheter i varje land.

Förväntat genomsnittligt antal återstående levnadsår vid pensionering 
vid 65 års ålder, på balansdagen, är följande:

2011 2010 2009

Män 23 21 21
Kvinnor 25 23 23

Förvaltningstillgångarna består av följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Aktier 406 881 620
Räntebärande värdepapper 4 614 3 902 4 246
Egendom 1 115 1 191 1 215
Övrigt 203 104 55
summa 6 338 6 078 6 136

 nOt 27  pensIOnsförplIktelser mOderBOlaget

Bolagets pensionsplaner framgår av den beskrivning som finns i koncer
nens not 3.

Specifikation av belopp som redovisas i balansräkningen: 

2011 2010 2009
Förpliktelsernas nuvärde  
(beräknade enligt svenska principer) 
avseende ofonderade pensionsplaner 64 710 56 979 52 793
nettoskuld i balansräkningen (–) 
(exklusive obeskattade reserver 
hänförliga till pensions-
förpliktelser) 64 710 56 979 52 793

Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balans
räkningen avseende pensioner:

2011 2010 2009

Nettoskuld vid årets början avseende 
pensionsåtaganden 56 979 52 793 49 408
I resultaträkningen redovisad kostnad 
för pensionering i egen regi 9 842 6 042 4 997
Pensionsutbetalningar –2 111 –1 856 –1 612
nettoskuld vid årets slut 64 710 56 979 52 793

Nettoskulden enligt ovan redovisas i sin helhet i posten Avsättningar 
för pensioner och liknande förpliktelser i balansräkningen.

Avsättningar för pensioner fördelas enligt följande:

2011 2010 2009

Avsättningar enligt tryggandelagen
– FPG/PRIpensioner 64 710 56 979 52 793
– övriga 4 858 5 848 6 773
Avsättningar utanför Tryggandelagens 
regelverk 0 0 0
summa avsättningar  
för  pensioner 69 568 62  827 59 566
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Specifikation över periodens kostnader och intäkter avseende  pensioner:

2011 2010 2009

pension i egen regi 
Kostnad för intjänande av pensioner 
m m 7 104 3 298 3 004
Räntekostnad (beräknad diskonterings
effekt) 2 738 2 744 1 993
Resultateffekt av inlösen av  
förpliktelser m m 0 0 0
kostnad för pensionering i egen 
regi exkl skatter 9 842 6 042 4 997

pension genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande 718 917 380
redovisad nettokostnad hänförlig 
till pensioner, exkl skatter 10 560 6 959 5 377

Redovisad nettokostnad fördelar sig på följande sätt mellan resultat
räkningens poster:

2011 2010 2009

Kostnad sålda varor 2 971 1 730 1 389
Försäljningskostnader 3 227 1 745 1 401
Administrations samt forsknings och 
utvecklingskostnader 1 624 740 594
Finansiella poster 2 738 2 744 1 993
redovisad nettokostnad 10 560 6 959 5 377

De viktigaste aktuariella antagandena som användes var följande:
Diskonteringsränta 3,5 % (2010: 4,0 %, 2009: 4,0 %)

Åtagandena är beräknade baserat på lönenivå gällande per respektive 
balansdag. 

Nästa års förväntade utbetalning avseende förmånsbestämda 
pensions planer uppgår till 2 307 tkr.

 nOt 28  aVsättnIngar

kOncernen garantier
Bortforsling och  

återställande av mark
löneskatt  

pensions förpliktelser övrigt summa

per 1 januari 2009 12 914 0 2 989 4 023 19 926
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 1 686 10 000   11 686
– återförda outnyttjade belopp    
Utnyttjat under året  –36 –4 023 –4 059
per 31 december 2009 14 600 10 000 2 953 0 27 553

per 1 januari 2010 14 600 10 000 2 953 0 27 553
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar    
– återförda outnyttjade belopp –100    –100
Utnyttjat under året  –161  –161
per 31 december 2010 14 500 10 000 2 792 0 27 292

per 1 januari 2011 14 500 10 000 2 792 0 27 292
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 200 200
– återförda outnyttjade belopp –3 500 –3 500
Utnyttjat under året –1 040 –1 040
per 31 december 2011 14 700 6 500 1 752 0 22 952

kOncernen

avsättningarna består av: 2011 2010 2009
Långfristig del 22 952 27 292 27 553
summa 22 952 27 292 27 553

 nOt 27  fOrts.
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mOderBOlaget garantier
återställande  

av mark
pensions-

förpliktelser övrigt summa
per 1 januari 2009 11 900 0 57 321 4 023 73 244
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 2 700 10 000 2 245  14 945
– återförda outnyttjade belopp     
Utnyttjat under året  –4 023 – 4 023
per 31 december 2009 14 600 10 000 59 566 0 84 166

per 1 januari 2010 14 600 10 000 59 566 0 84 166
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar   4 641  4 641
– återförda outnyttjade belopp –100  –1 380  –1 480
Utnyttjat under året    
per 31 december 2010 14 500 10 000 62 827 0 87 327

per 1 januari 2011 14 500 10 000 62 827 0 87 327
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 200 7 731 7 931
– återförda outnyttjade belopp –3 500 –990 –4 490
Utnyttjat under året    
per 31 december 2011 14 700 6 500 69 568 0 90 768

garantier
Koncernen prövar kontinuerligt värdet av avsatta reserver i relation till 
beräknat behov. Reservering görs utifrån historisk statistik över felaktiga 
produkter. Garantireserven utgjorde 1,6% (2010: 1,6%, 2009: 1,6%) av 
nettoomsättningen per den 31 december 2011. Garantitiden är 2 till 5 år.

Bortforsling och återställande av mark
Avsättningen avser kostnaden för att Ostnor i framtiden sannolikt 
behöver vidta saneringsåtgärder för bortforsling och återställande av 
mark. Kostnadsberäkningen baseras på den åtgärdsplan och de kost
nadsuppskattningar som Ostnor har gjort i nuläget. Skulle de verkliga 
utgifterna avvika från de bedömda kan framtida resultatutfall påverkas.

mOderBOlaget

avsättningarna består av: 2011 2010 2009
Långfristig del 90 768 87 327 84 166
summa 90 768 87 327 84 166

 nOt 29   upplupna kOstnader Och förutBetalda  
Intäkter

kOncernen 2011 2010 2009

Upplupna löner 5 232 14 575 7 761
Upplupna semesterlöner 21 213 20 168 21 557
Upplupna sociala avgifter 8 220 10 569 9 065
Upplupna räntekostnader 35 77 62
Övriga poster inkl. kundbonus och 
rabatter 43 100 39 942 44 332
koncernen totalt 77 800 85 331 82 777

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Upplupna löner 4 787 13 811 7 455
Upplupna semesterlöner 19 339 18 455 18 702
Upplupna sociala avgifter 7 981 10 235 8 668
Upplupna räntekostnader 35 77 62
Övriga poster inkl. kundbonus och 
rabatter 32 885 30 523 36 426
moderbolaget totalt 65 027 73 101 71 313
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 nOt 30  ställda säkerheter 

kOncernen Och 
 mOderBOlaget 2011 2010 2009

Avseende avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser
– Övriga långfristiga fordringar 4 595 4 948 6 317
Avseende skulder till kreditinstitut
– Fastighetsinteckningar 17 750 17 750 17 750
– Företagsinteckningar 58 510 58 510 58 510
koncernen och moderbolaget 
totalt 80 855 81 208 82 577

 nOt 31  ansVarsförBIndelser

kOncernen 2011 2010 2009
Övriga ansvarsförbindelser 1 294 1 140 1 056
koncernen totalt 1 294 1 140 1 056

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Ansvarsförbindelse till förmån för 
övriga koncernbolag 23 083 22 384 26 097
Övriga ansvarsförbindelser 1 294 1 140 1 056
moderbolaget totalt 24 377 23 524 27 153

 nOt 32  leasIngaVtal 

finansiell leasing
Koncernens finansiella leasingavtal avser maskiner. Vidareuthyrning 
förekommer ej.  

Förpliktelser att betala framtida finansiella leasingavgifter redovisas 
som lång och kortfristig skuld. Minimileasavgifter fördelas mellan 
ränte kostnader och amortering på den utestående skulden. Variabla 
avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.  Räntenivåer 
 varierar med Stibor 1 månad eller 3 månader.   

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara finansiella 
leasing avtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning 
enligt följande:

kOncernen 2011 2010 2009
Inom ett år 7 841 6 742 6 545
Senare än ett men inom fem år 17 951 18 754 21 251
Senare än fem år 541 173 1 932
koncernen totalt 26 333 25 669 29 728

Operationell leasing
Koncernen och moderbolagets operationella leasing avser i huvudsak 
truckar, bilar, kontorslokaler, servrar och telefonväxlar. Vidareuthyr
ning förekommer ej. Truckar leasas under fem eller sex år. Bilar leasas 
normalt under tre år. Leasade bilar kan lösas i förtid under avtalsperio
den. Avtal för bilar, kontorslokaler, servrar och telefonväxel förlängs 
om inte uppsägningsvillkor beaktas.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning 
enligt följande:

kOncernen 2011 2010 2009

Inom ett år 7 356 7 186 7 109
Senare än ett men inom fem år 9 628 8 097 9 528
Senare än fem år 161 0 510
koncernen totalt 17 145 15 283 17 147

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskaps
året uppgått till 13 705 tkr (2010: 15 757 tkr, 2009: 18 608 tkr).

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Inom ett år 4 029 4 046 3 658
Senare än ett men inom fem år 4 383 4 390 2 739
Senare än fem år 0 0 0
moderbolaget  totalt 8 412 8 436 6 397

Kostnader för operationell leasing i Moderbolaget har under räkenskaps
året uppgått till 7 779 tkr (2010: 8 237 tkr, 2009: 10 190 tkr).

 nOt 33  OBeskattade reserVer

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Ackumulerade skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan:
– Byggnader och markanläggningar 19 058 4 365 5 526
– Maskiner och inventarier 32 740 32 447 27 307
Periodiseringsfond 84 004 71 146 52 896
moderbolaget totalt 135 802 107 958 85 729

 nOt 34   resultat från öVrIga Värdepapper  
Och fOrdrIngar sOm är anläggnIngs-
tIllgångar

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Valutakursdifferenser –11 –817 –569
Verkligt värde förlust ränteswappar –240
moderbolaget totalt –251 –817 –569

 nOt 35  BOkslutsdIspOsItIOner

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan –14 986 –3 979 –5 758
Avsättning till periodiseringsfond –18 958 –26 091 –19 431
Upplösning av periodiseringsfond 6 100 7 841 10 295
moderbolaget totalt –27 844 –22 229 –14 894
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 nOt 36  öVrIga ej lIkVIdItetspåVerkande pOster

kOncernen 2011 2010 2009

Vinst/förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar 265 –2 573 506
Avsättning till pensioner 3 035 2 537 1 316
Övriga avsättningar –4 340 –261 7 627
Derivatinstrument 4 392 –5 183 –9 123
Övrigt –164 –1 995 2 077
koncernen totalt 3 188 –7 475 2 403

mOderBOlaget 2011 2010 2009

Vinst/förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar 265 –2 573 542
Avsättning till pensioner 6 741 2 805 2 161
Övriga avsättningar –3 300 –100 8 677
Derivatinstrument 4 392 –5 183 –9 123
Övrigt 171 –4 562
moderbolaget totalt 8 269 –5 055 2 819

 nOt 37  transaktIOner med närstående 

Priveq äger knappt 30% av aktierna i Ostnor och bedöms ha betydande 
inflytande över Ostnor. Andra närstående parter är samtliga dotter-
bolag inom koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, 
d v s. styrelsen och företagsledningen, samt dess familjemedlemmar. 
Erik Eriksson, VD i Mattsson Metal AB är styrelseledamot i Ostnor. 
Mattsson Metal är därmed identifierad som närstående part.

Följande transaktioner har skett med närstående:

(a) försäljning av varor 

2011 2010 2009

Varuförsäljning:
– Mattsson Metal AB 465 851 918
summa 465 851 918

Utöver ovanstående har varor, till ej väsentliga belopp, sålts till när
stående enligt gällande personalköps policy.

(b) köp av varor och tjänster

2011 2010 2009

Köp av varor:
– Mattsson Metal AB 2 255 2 193 2 684
Köp av tjänster:
–  Närstående till styrelseledamot 

(anställda i bolaget) 953 924 871
summa 3 208 3 117 3 555

Varor och tjänster köps och säljs till närstående på normala kommersi
ella villkor. 

(c) ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare har erhållit följande ersättningar:

2011 2010 2009

Löner och andra kortfristiga 
 ersättningar 8 806 9 837 9 204
Ersättningar efter avslutad anställning 2 689 2 652 2 215
summa 11 495 12 489 11 419

riktlinjer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolags
stämmans beslut. 

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befatt
ningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt 
pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 5 personer som 
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För 
koncernledningens sammansättning, se sidan 24.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i pro
portion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkstäl
lande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent 
av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga 
ersättningen maximerad till 25–35 procent av grundlönen. Den rörliga 
ersättningen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål.

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

Villkor för Vd
Verkställande direktören i moderbolaget har en premiebaserad pen
sionslösning med en årlig pensionspremie som motsvarar 30 procent av 
fast lön. Mellan bolaget och verkställande direktören i moderbolaget gäl
ler en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida 
och 6 månader vid uppsägning från VD:s sida. Vid uppsägning från bola
gets sida är VD berättigad till lön och övriga anställningsförmåner under 
12 månader, samt ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

ersättningar till övriga ledande befattningshavare
För övriga ledandebefattningshavare finns sedvanliga pensionsutfästel
ser inom ramen för allmän pensionsplan. Dessutom avsätts ytterligare 
pensionspremie om 5 procent av fast lön.

Bonus
För verkställande direktören baseras bonus till 60 procent på koncer
nens rörelseresultat och till 40 procent på koncernens kassaflöde. 
Bonusbeloppet för 2011 motsvarade 0 procent av grundlönen (2010: 
49 %, 2009:50 %).

För andra ledande befattningshavare baseras bonus till 60 procent på 
koncernens rörelseresultat och till 40 procent på koncernens kassaflöde. 
Bonusbeloppet för andra ledande befattningshavare utgår för 2011 med 
motsvarande 0 procent av grundlönen (2010: 23 %, 2009: 25 %).
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ersättningar och övriga förmåner 2011

grundlön/ 
styrelsearvode

rörlig 
 ersättning*

övriga 
 förmåner **

pensions- 
kostnad summa

Styrelseordförande Christer Lenner 383 383
Styrelseledamot Erik Eriksson 117 117
Styrelseledamot Magnus Hardmeier 197 197
Styrelseledamot Hans Åke Norås 197 197
Styrelseledamot Torbjörn Wallin (t o m 2011.05) 37 37
Styrelseledamot Mats Hermansson 117 117
Styrelseledamot Pernilla Wigren 117 117
Styrelseledamot EvaLotta Kraft (fr o m 2011.05) 70 70
VD Håkan Olson 2 004 0 159 676 2 839
Andra ledande befattnings havare (5 personer) 4 962 0 445 2 013 7 420
summa 8 201 0 604 2 689 11 494

ersättningar och övriga förmåner 2010 

grundlön/ 
styrelsearvode

rörlig 
 ersättning*

övriga 
 förmåner **

pensions- 
kostnad summa

Styrelseordförande Christer Lenner 397 397
Styrelseledamot Erik Eriksson 110 110
Styrelseledamot Magnus Hardmeier 110 110
Styrelseledamot Hans Åke Norås 110 110
Styrelseledamot Torbjörn Wallin 90 90
Styrelseledamot Mats Hermansson 110 110
Styrelseledamot Pernilla Wigren 110 110
VD Håkan Olson 1 856 864 119 677 3 516
Andra ledande befattningshavare (5  personer) 4 512 1 035 414 1 975 7 936
summa 7 405 1 899 533 2 652 12 489

ersättningar och övriga förmåner 2009

grundlön/ 
styrelsearvode

rörlig 
 ersättning*

övriga 
 förmåner **

pensions- 
kostnad summa

Styrelseordförande Christer Lenner (fr o m 200909) 188 188
Styrelseledamot Erik Eriksson 110 110
Styrelseledamot Magnus Hardmeier 100 100
 Styrelseledamot Hans Åke Norås (fr o m 2009.06) 63 63
Styrelseledamot Torbjörn Wallin (fr o m 200909) 63 63
Styrelseledamot Mats Hermansson 110 110
Styrelseledamot Pernilla Wigren 100 100
Styrelseledamot Vilhelm Laurén (t o m 200905) 37 37
Styrelseledamot Lennart Lundh (t o m 200905) 47 47
VD Håkan Olson 1 706 822 120 660 3 308
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 4 237 1 009 492 1 555 7 293
summa 6 761 1 831 612 2 215 11 419

Ersättningar är angivna exklusive sociala avgifter.
För 2011 har extra ersättning utgått till styrelseledamöter för extra arbete i en utsedd noteringskommitté med följande belopp: Christer Lenner 

140 tkr, HansÅke Norås 70 tkr och Magnus Hardmeier 70 tkr. Styrelsens ordförande Christer Lenner har utöver styrelsearbete och arbete i note
ringskommittén erhållit 70 tkr (2010: 237 tkr, 2009: 91 tkr) för extra arbete och restidsersättning.

Under perioden februari 2010 till augusti 2011 upprätthölls tjänsten som marknads och försäljningsdirektör med en konsultlösning. Kostnaden 
ingår ej i ovanstående sammanställning.

* Rörlig ersättning avser kostnadsförd bonus.
** Övriga förmåner är tjänstebil.

 nOt 37  fOrts.
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 nOt 38  händelser efter Balansdagen

Säkringsredovisning införs från och med 1 januari 2012 avseende 
råvaru derivat. Bolaget uppfyller kraven enligt säkringsredovisning,  
vilket innebär att marknadsvärdering av mässingsderivat inte kommer 
att påverka rörelseresultatet förutsatt att gjorda säkringar är till 
räckligt effektiva.

 nOt 39   effekter aV öVergång tIll Ifrs för 
mOderBOlaget

Moderbolaget övergår till redovisning enligt RFR 2 den 1/12009, vilket 
är densamma som koncernens tidpunkt för övergång till redovisning 
enligt IFRS. Övergången har givit följande effekt på moderbolagets eget 
kapital. För detaljerad information se not 40, Effekter vid övergång till 
redovisning enligt IFRS.

Belopp i tkr 1/1 2009
Ingående eget kapital enligt fastställd 
 balansräkning 131 847

Rättelse av fel –11

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2  
(inkl uppskjuten skatt):
Komponentavskrivning, byggnader 9 582
Omvärdering varulager 8 647
Verkligt värde, derivatinstrument –11 195
total effekt av byte av redovisningsprinciper 7 023
Ingående eget kapital justerat i enlighet med 
ny princip 138 870

 nOt 40   effekter VId öVergång tIll 
 InternatIOnal fInancIal repOrtIng 
standards (Ifrs)

Detta är den första årsredovisning för Ostnorkoncernen som upp
rättas enligt IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har 
tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 
2011 och för den jämförande information som presenteras per 31 
december 2010 och 2009 samt vid upprättandet av rapporten över 
periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per 
den 1 januari 2009 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS). Kon
cernen har frivilligt valt att presentera ett extra jämförelseår. 

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades 
belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bok
föringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från 
tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resul
tat, 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 IASstandar
der, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företa
gen 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.

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 lätt
nad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i 
enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, från den tid
punkt då ett dotterbolag eller intresseföretag bildades eller förvärva
des. Koncernen har valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdif
ferenser 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, Ersätt
ningar till anställda, för redovisning av aktuariella vinster och förluster. 
I enlighet med undantaget har koncernen valt att redovisa alla ackumu
lerade aktuariella vinster och förluster som fanns för de förmånsbe
stämda planerna i den ingående balansen för balanserade vinstmedel vid 
övergångstidpunkten. Koncernen kommer att tillämpa korridormeto
den 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 redovisningsprinci
per för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Över
gången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har inte haft någon 
effekt på redovisningen av det kassaflöde som genererats av koncer
nen. De justeringsposter som utgör skillnaden mellan redovisning enligt 
tidigare redovisningsprinciper och enligt IFRS har inte haft någon netto
påverkan på kassaflödet. Nedanstående tabeller visar avstämningen 
mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respek
tive period för eget kapital och summa totalresultat. Tidigare avgiven 
övergångsinformation, som presenterats i delårsrapporten för januari
juni 2011, har justerats efter att en noggrannare analys av varulagervär
dena genomförts. Justeringen har ökat eget kapital per den 1/12009 
med 21 505 tkr och minskat årets resultat 2009 med 21 505 tkr. Utgå
ende eget kapital per 20091231 är oförändrat. Därutöver har en 
omklassificering skett såtillvida att den post som tidigare benämdes 
”Andra vinster/förluster – netto” nu benämns ”Finansiella instrument 
mässing” och endast innehåller justeringar avseende mässingsterminer.
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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 anläggnings tillgångar 53 827 – 53 827 47 311 – 47 311
Finansiella anläggningstillgångar 7 861 – 7 861 6 748 – 6 748
Uppskjutna skattefordringar (h) 4 983 8 265 13 248 (h) 4 215 6 803 11 018
Varulager (i) 212 123 11 733 223 856 (i) 161 711 5 642 167 353
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 630 060 80 979 711 039 563 110 91 866 654 976

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 
moderbolagets 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 inkl. årets resultat 12 252 178 631 190 883 50 907 207 721 258 628
summa eget kapital 197 636 4 692 202 328 247 770 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) 25 374 10 115 35 489 (h) 30 161 12 930 43 091
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) 176 725 – 176 725 160 131 – 160 131
Derivatinstrument (j) – 14 428 14 428 (j) – 654 654
summa eget kapital och skulder 630 060 80 979 711 039 563 110 91 866 654 976

 nOt 40  fOrts.
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avstämning av eget kapital per 31/12-2010

31 decemBer 2010

tkr noter

uB  
(efter justering för rättelser 

 av fel) enligt tidigare 
 redovisningsprinciper (a)

total effekt av 
 övergång till Ifrs enligt Ifrs

tIllgångar
Immateriella tillgångar – IT (b) – 4 067 4 067
Immateriella tillgångar under utveckling (c) 30 724 21 019 51 743
Goodwill (d) 79 498 13 319 92 817
Byggnader och mark (e) 36 491 14 083 50 574
Maskiner och andra tekniska anläggningar (f), (g) 47 312 28 843 76 155
Övriga materiella anläggningstillgångar 39 142 – 39 142
Finansiella anläggningstillgångar 5 804 – 5 804
Uppskjutna skattefordringar (h) 3 136 6 689 9 825
Varulager (i) 159 976 5 723 165 699
Kundfordringar och andra fordringar 119 537 – 119 537
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (f) 6 242 –525 5 717
Derivatinstrument (j) – 6 467 6 467
Likvida medel 77 611 – 77 611
summa tillgångar 605 473 99 685 705 158

avstämning av eget kapital 31/12-2010

31 decemBer 2010

tkr noter

uB  
(efter justering för rättelser 

 av fel) enligt tidigare 
 redovisningsprinciper (a)

total effekt av 
 övergång till Ifrs enligt Ifrs

skulder Och eget kapItal
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets ägare (k)
Aktiekapital 11 445 – 11 445
Reserver 219 860 –219 330 530
Balanserad vinst inkl. årets resultat 70 934 253 362 324 296
summa eget kapital 302 239 34 032 336 271

långfristiga skulder
Upplåning (f) 17 500 18 927 36 427
Derivatinstrument (j) – – –
Uppskjutna skatteskulder (h) 36 472 14 269 50 741
Pensionsförpliktelser (l) 62 827 11 535 74 362
Avsättningar (l), (m) 14 500 12 792 27 292

kortfristiga skulder
Upplåning (f) 11 698 6 742 18 440
Leverantörsskulder och andra skulder (inkl. upplupna 
 kostnader och förutbetalda intäkter) 160 237 – 160 237
Derivatinstrument (j) – 1 388 1 388
summa eget kapital och skulder 605 473 99 685 705  158
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avstämning av summa totalresultat per 2009 och 2010

2009 2010

summa totalresultat  
tkr noter

resultaträkning 
(efter justering för 

rättelser av fel) 
enligt tidigare redo-
visningsprinciper (a)

total  
effekt av 

övergång 
till Ifrs

enligt  
Ifrs noter

resultaträkning 
(efter justering för 

rättelser av fel) 
enligt tidigare redo-
visningsprinciper (a)

total  
effekt av 

övergång 
till Ifrs

enligt  
Ifrs

Nettoomsättning (n) 954 496 –39 521 914 975 (n) 985 848 –49 829 936 019
Kostnad sålda varor (f), (g), (n) –641 416 30 006 –611 410 (f), (g), (n) –646 351 37 617 –608 734
Bruttoresultat 313 080 –9 515 303 565 339 497 –12 212 327 285
Försäljningskostnader (l), (n) –195 823 5 255 –190 568 (l), (n) –191 707 15 276 –176 431
Administrationskostnader (b), (d), (e), (l) –34 888 9 072 –25 816 (b), (d), (e), (l) –37 061 9 941 –27 120
Forsknings och utvecklings
kostnader (c) –16 398 5 756 –10 642 (c) –21 551 3 287 –18 264
Övriga rörelseintäkter 15 289 98 15 387 11 690 – 11 690
Övriga rörelsekostnader –13 707 – –13 707 –6 759 –1 102 –7 861
Andra vinster/förluster  
netto (m) – –10 000 –10 000
Finansiella instrument 
 mässing (i), (j) – 23 447 23 447 (i), (j) – –2 838 –2 838
Resultat från andelar i 
koncern bolag – – – 7 053 – 7 053
rörelseresultat 67 553 24 113 91 666 101 162 12 352 113 514
Finansnetto (f), (j) 1 779 –1 204 575 (f), (j) –2 534 –208 –2 742
resultat före skatt 69 332 22 909 92 241 98 629 12 144 110 773
Inkomstskatt (h) –20 225 –4 271 –24 496 (h) –29 346 –1 451 –30 797
årets resultat 49 107 18 638 67 745 69 282 10 693 79 975
övrigt totalresultat 
 (valutakursdifferenser) – 1 039 1 039 –509 –509
summa totalresultat  
för året 49 107 19 677 68 784 69 282 10 184 79 466

Ifrs-övergångens effekt på rörelseresultat och totalresultat för helåren 2009 och 2010

januarI–decemBer 2009

tkr not rörelseresultat
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) 1 114 213
Omvärdering varulager (i) –6 091 –4 489
Verkligt värde derivatinstrument (j) 23 545 17 441
Förmånsbestämda pensioner (l) 1 426 686
Avsättning för nedmontering & bortforsling (m) –10 000 –7 370
Omklassificering intäkter (n) – –
total effekt av övergång för perioden 24 113 18 638
årets resultat enligt Ifrs 91 666 67 745
Valutakursdifferenser – 1 039
summa totalresultat enligt Ifrs 91 666 68 784
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januarI–decemBer 2010

tkr not rörelseresultat
summa  

totalresultat

enligt tidigare tillämpade principer 101 275 69 903
Rättelse av fel (a) –113 –621
enligt tidigare tillämpade principer efter rättelse av fel 101 162 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 113 514 79 975
Valutakursdifferenser –509
summa totalresultat enligt Ifrs 113 514 79 466

effekten av tillämpning av Ifrs på koncernens eget kapital 

tkr not 2009-01-01 2009-12-31 2010-12-31

eget kapital enligt tidigare tillämpade principer enligt 
 fastställd balansräkning 195 836 246 118 301 208
Rättelse av fel (a) 1 800 1 652 1 031
eget kapital enligt tidigare tillämpade principer efter 
 rättelse av fel 197 636 247 770 302 239

ackumulerad effekt av Ifrs övergång i tidigare perioder 4 692 23 342

effekt av övergång till redovisning enligt Ifrs inkl 
 uppskjuten skatt
Aktiverade utgifter för IT (b), (h) 792 915 1 290
Aktiverade utgifter för utveckling (c), (h) 8 826 4 242 2 423
Återläggning avskrivning goodwill (d) – 6 662 6 657
Komponent avskrivning byggnader (e), (h) 9 582 338 458
Finansiell leasing (f), (h) –54 213 329
Ändrad nyttjandeperioder maskiner (g), (h) – – 1 327
Omvärdering varulager (i), (h) 8 647 –4 489 60
Verkligt värde derivatinstrument (j), (h) –11 195 17 441 –2 503
Förmånsbestämda pensioner, inkl valutakursdifferenser (l), (h) –11 906 698 650
Avsättning för nedmontering & bortforsling (m), (h) – –7 370 –
total effekt balanserad vinst inkl. årets resultat av 
 övergång för perioden 4 692 18 650 10 691
total effekt på eget kapital av övergång till Ifrs 4 692 23 342 34 033

eget kapital enligt Ifrs 202 328 271 112 336 271
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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. 

ii) Värdering av Kapitalförsäkringar
Kapitalförsäkringar som tidigare inte har redovisats har identifierats. Det verkliga värdet på dessa kapitalförsäkringar har bokats upp som en lång
fristig fordran och som en avsättning. Därutöver har särskild löneskatt redovisats. Eftersom den långfristiga fordran och avsättningen alltid redovi
sas 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

b) Immateriella tillgångar – It
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper aktiverades utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats till kon
cernens 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 kriteri
erna i IAS 38. Ostnor har separat förvärvade tillgångar i form av licenser och konsultkostnader för anpassning av dataprogram som uppfyller kriteri
erna 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 till
kommer 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 aktive
rade och separat förvärvade tillgångar uppgår till 755 tkr (2009: 647 tkr). Detta ger en total justering av immateriella tillgångar per 20101231 
uppgående till 4 067 tkr (1075+1 242+1 750=4 067 tkr) och per 20091231 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 20101231 uppgående till 1 707 tkr (2009:792 tkr) och totalresultat uppgående till 1 290 tkr (2009: 915 tkr). 
Total effekt på eget kapital per 20101231 uppgående till 2 997 tkr (2009: 1 707 tkr).

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 kriteri
erna är uppfyllda. Vid övergång till redovisning enligt IFRS har dels fler utvecklingsprojekt aktiverats, dels ytterligare direkt hänförbara utgifter iden
tifierats. 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.  

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 31/12 2010 

Ingående justering från tidigare perioder 11 976 17 732
Återläggning av tidigare kostnadsförda kostnader för utveckling  13 513 8 528 7 385
Tillkommande avskrivningar –1 537 –2 772 –4 098
periodens förändring (totalresultat) 11 976 5 756 3 287
Immateriella tillgångar  11 976 17 732 21 019

Ingående justering från tidigare perioder – 3 150  4 664
Förändring under året – 1514 864
uppskjuten skatteskuld 3 150 4 664 5 528

periodens förändring (totalresultat) – 4 242 2 423
Balanserad vinst inkl totalresultat 8 826 13 068 15 491
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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 nedskrivnings
behov 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 där
för 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. Detta ger en total justering av goodwill per 20101231 uppgående till 13 319 tkr (2009: 6 662 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 redovisningsprin
ciper. Den del av Ostnors materiella anläggningstillgångar där komponentavskrivning blir tillämpligt är byggnader. Tillämpning av komponentavskriv
ning 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. 

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

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.  

Följande poster i balansräkningen har påverkats av redovisning av finansiell leasing.

tkr

maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar 

förutbetald 
kostnad (åter-

läggning av lea-
singavgifter)

långfristig 
finansiellskuld

kortfristig 
finansiellskuld

uppskjuten 
skatteskuld eget kapital

total påverkan på öppningsbalansen 35 473 –551 28 254 6 545 177 –54
Påverkan 2009 (amortering/avskrivning) –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

finansiell leasing, påverkan på totalresultat 2009 2010 

KSV, återläggning av leasingavgift  5 973 6 071
KSV, avskrivningar –4 858 –4 932
total påverkan ksV 1 115 1 139
Räntekostnader –846 –683
Uppskjuten skatt –56 –127
total påverkan på totalresultat 213 329

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. För
ändringen av nyttjandeperioder har inte fått någon effekt på öppningsbalansen, perioden 2009 och balansen per 20091231. Under 2010 har denna 
förändring haft en positiv effekt på kostnad sålda varor för helåret uppgående till 1 801 tkr därutöver tillkommer en uppskjuten skattekostnad för 
helåret uppgående till 474 tkr. Total effekt på summa totalresultat för 2010 uppgår till 1 327 tkr. Uppskjuten skatteskuld tillkommer då det skatte
mässiga värdet på maskiner ännu inte är påverkat av de förändrade avskrivningstiderna.
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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

Verkligt värde, derivatinstrument (j) 3 995 170 291
Förmånsbestämda pensioner (l) 4 270 4 003 3 768
Avsättningar (m) – 2 630 2 630
total 8 265 6 803 6 689

total påverkan på totalresultat – –1 462 –114

uppskjuten skatteskuld  
tkr 2009-01-01 2009-12-31 2010-12-31

Aktiverade utgifter för IT (b) 283 610 1 070
Aktiverade utgifter för utveckling (c) 3 150 4 664 5 528
Komponent avskrivning byggnader (e) 3 420 3 541 3 705
Finansiell leasing (f) 177 233 360
Omvärdering varulager (i) 3 086 1 484 1 505
Verkligt värde derivatinstrument (j) 2 400 1 627
Ändrad nyttjandeperiod maskiner (g) – – 474
total 10 116 12 932 14 269

total påverkan på totalresultat –2 816 –1 337

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

Aktiverade utgifter för IT (b) –327 –460
Aktiverade utgifter för utveckling (c) –1 514 –864
Komponent avskrivning byggnader (e) –121 –164
Finansiell leasing (f) –56 –127
Ändrad nyttjandeperioder maskiner (g) – –474
Omvärdering varulager (i) 1 602 –21
Verkligt värde derivatinstrument (j) –6 224 893
Förmånsbestämda pensioner (l) –262 –234
Avsättning för nedmontering & bortforsling (m) 2 630 –
total inkomstskatt –4 272 –1 451
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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). Samtliga råvaror ingående i råvarulagret används i tillverkningen av 
varor och skrivs inte ned under anskaffningsvärdet om den slutprodukt i vilken den ingår förväntas kunna säljas till ett pris som motsvarar eller 
överstiger anskaffningsvärdet. 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

total påverkan på öppningsbalansen 11 733 –3 086 8 647 –
Särredovisning terminskontrakt (råvarulager 
redovisas till anskaffningsvärdet) –6 091 1 602 –4 489 –4 489
total påverkan 2009-12-31 5 642 –1 484 4 158
Särredovisning terminskontrakt (råvarulager 
redovisas till anskaffningsvärdet) 81 –21 60 60
total påverkan 2010-12-31 5 723 –1 505 4 218

j) derivatinstrument
Derivatinstrument ska värderas till verkligt värde. Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades inte derivatinstrument i balans
räkningen. I öppningsbalansen justeras förändringar i verkligt värde mot balanserad vinst, därefter påverkar redovisningen till verkligt värde total
resultatet.

Ostnor har, valutaterminer, koppar och zinkterminer samt ränteswappar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Dessa redovi
sas som derivatinstrument och klassificerats som kortfristig och långfristig fordran respektive skuld beroende på det verkliga värdet och förfallotid
punkten. Uppskjuten skatt redovisas på dessa justeringar.

Ostnor uppfyller inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39. I resultaträkningen redovisas ränteswapparna i ”finansnetto” då dessa trans-
aktioner härrör från finansieringsverksamheten och valutaterminer som ”övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader” och terminssäkring av 
 råvaror som ”finansiella instrument mässing” i rörelseresultatet då de är en del av rörelseverksamheten.

tkr

derivat-
instrument 

(omsättnings-
tillgång)

derivat-
instrument 
(långfristig 

skuld)

derivat-
instrument 
(kortfristig 

skuld)

uppskjuten 
skatt (netto,  

+ fordran/ 
–skuld) eget kapital totalresultat

Koppar och zinkterminer 6 14 428 3 793 –10 629 –
Ränteswappar 768 202 –566 –
total påverkan på öppnings-
balansen 6 768 14 428 3 995 –11 195 –
Koppar och zinkterminer 9 025 – – –2 374 6 651 17 280
Valutaterminer 104 – 6 –26 72 72
Ränteswappar – – 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  –2 092
Valutaterminer 180 – 1 184 264 –740 –812
Ränteswappar – – 104 27 –77 401
total påverkan 2010-12-31 6 467 – 1  388 –1 336 3 743 –2 503
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k) Omklassificeringarinomegetkapital
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 20091231 kommer i sin helhet att 
bestå av valutakursdifferenser avseende omräkning av dotterbolag.

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 391Fria reserver 56 987 –56 987

Årets Resultat 10 452 –10 452
Reserver  

(valutakursdifferenser)
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 aktuarieberäk
ningar genomförs. Förmånsbestämda pensioner finns i Sverige och Norge. Uppskjuten skatt tillkommer med 26,3 % i Sverige och 28 % i Norge.

tkr pensionsskuld

särskild 
 löneskatt 

(avsättning)
uppskjuten 

skattefordran eget kapital totalresultat

övrigt total-
resultat (valuta-

kursdifferens)

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

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 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) Omklassificeringavintäkter
”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 inne
börd inte kan förstås utan beaktande av hela serien med transaktioner. Därför redovisas dessa transaktioner tillsammans. Enligt nuvarande tilläm
pade 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

Nettoomsättning, provisioner –4 538 –15 233
Nettoomsättning, spånförsäljning –34 983 –34 596
KSV, spånförsäljning 34 983 34 596
Bruttoresultat –4 538 –15 233
Försäljningskostnader, provisioner 4 538 15 233
total påverkan rörelseresultatet – –

 nOt 40  fOrts.
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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 kapi
tal. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts. Eget kapital är uppdelat i aktiekapital, reserver samt balanserad vinst inklusive perio
dens resultat. I nuläget finns inga poster som ingår i övrigt tillskjutet kapital.

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 ”Finan
siella intäkter”, och ”Räntekostnader och liknande resultatposter” benämns ”Finansiella kostnader”. Vidare benämns posten ”Skatt på årets resul
tat” 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.

noter
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Koncernens resultat och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 20120514 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning 
och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Mora 20120228

Christer Lenner Håkan Olsson
Styrelseordförande  Verkställande direktör

Erik Eriksson Magnus Hardmeier
Styrelseledamot Styrelseledamot

Mats Hermansson EvaLotta Kraft
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans Åke Norås Pernilla Wigren
Styrelseledamot Styrelseledamot

PerOlof Wallin Staffan Gryting
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 20120312

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
till årsstämman i Ostnor aB (publ.) org nr 556051-0207

rappOrt Om årsredOVIsnIngen Och  
kOncernredOVIsnIngen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Ostnor AB (publ.) för år 2011. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta doku
ment	på	sidorna	28–82.	

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder 
IFRS,	såsom	de	antagits	av	EU,	och	årsredovisningslagen,	och	
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt	International	Standards	on	Auditing	och	god	revisionssed	
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta
lande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i sty
relsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio
nen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31	december	2011	och	av	dess	finansiella	resultat	och	kassaflö
den för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovis
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 
resultat	och	kassaflöden	enligt	internationella	redovisningsstan
darder,	såsom	de	antagits	av	EU,	och	årsredovisningslagen.	För
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon
cernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

rappOrt Om andra kraV enlIgt lagar Och 
andra författnIngar
Utöver	vår	revision	av	årsredovisningen	och	koncernredovis
ningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträf
fande bolagets vinst samt styrelsens och verkställande direktö
rens förvaltning för Ostnor AB (publ.) för år 2011.

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

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst har vi granskat styrelsens 
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utö
ver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Mora den 20120312
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström 
Auktoriserad revisor
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Historik

I	byn	Östnor	strax	utanför	Mora	växte	Frost	Matts	Mattsson	upp	i	mitten	på	1800
talet. Där fanns på den tiden en lång hantverkstradition framför allt inom 
mässingsgjuteri. Man tillverkade spännen och beslag, Moraklockor och symaskiner.
 Frost Matts blev gelbgjutare (mässingsgjutare) och registrerade år 1865 ett litet 
gelbgjuteri där han främst tillverkade detaljer till Moraklockor. När Moraklockan 
hamnade i kris på grund av utökad konkurrens gällde det att hitta nya födkrokar.  
 År 1876 gjöt Frost Matts sin första kran, en pannmurskran i mässing. Driftig som 
han	var	såg	han	till	att	involvera	fler	bybor	i	sitt	nyfunna	projekt.	Verksamheten	växte	
och när Frost Matts dog år 1914 efterlämnade han en mindre fabrik, FM Mattsson 
AB, och ett 20tal anställda till sina båda söner, Karl och Anders. 

1865
FM Mattsson  grundades

1876
Första kranen göts

1915

1920

1927
Mora Armatur  grundades

1935

1967

1968
Mora Armatur först i Sverige 
med ettgreppsblandare

1972
Mora Armatur först i Sverige 
med termostatblandare

fm mattsson 
 grundades

mora armatur 
 grundades

1800talet 1900talet
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1927 startade Karl ytterligare ett armaturföretag, Mora Armatur AB. De båda kran
företagen utvecklades parallellt och sporrade varandra till nyttig konkurrens som 
bidrog till båda varumärkenas framgångar under åren. FM Mattsson och Mora 
 Armatur kom att helt dominera den svenska marknaden för sanitetsarmatur. 
 2003 skapades Ostnor AB. 2007 fusionerades FM Mattsson och Mora Armatur in 
i Ostnor AB, jämte Ostnor Production AB. Samtliga svenska verksamheter samlades 
därmed i en gemensam juridisk struktur, Ostnor AB.

1981
FM Mattsson först med 
 keramisk tätning

1985
FM Mattsson först med mjuk
stängande ettgreppsblandare

1988
FM Mattsson först med träd
gårdskranar som inte fryser

1989

1993
FM Mattsson först med säker
hetsblandare

1999
Mora Armatur tilldelades 
Stora Energi priset 1999

2002
Beslut om samgående,
Ostnor bildas

2007
De två bolagen upphör som 
separata bolag

2008

2011

Beslut om samgående, 
Ostnor bildas

2000talet
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Ostnor Norge AS
sinsenveien 53d
no-0585 oslo, norge
tel +47 22 09 19 00
Fax +47 22 09 19 01

Ostnor Danmark A/S
odinsvej 9, 
dK-2600 glostrup, danmark
tel +45 43 43 13 43
Fax +45 43 43 13 46

Ostnor Finland OY
PL 266 (postadress)
sahaajankatu 24 (sågargatan) 
(besöksadress)
Fi-00811 Helsingfors, Finland
tel +358 207 411 960
Fax +358 97 55 52 48
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