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Ostnor utvecklar, tillverkar och tillhandahåller sanitetsarmaturer samt  
när liggande koncept, tjänster och service. Den röda tråden i verksamheten  
är ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet.  
Mark  nads föring sker via de starka och väletablerade produktvarumärkena 
Mora Armatur och FM Mattsson. Styrkan i dessa varumärken är en av 
koncernens mest värdefulla tillgångar.

För att till fullo utnyttja styrkan i de två produktvarumärkena pågår en 
långsiktig 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 trygghet, hållbarhet och funktion. Mora 
Armatur ska bli ett premiumvarumärke med tonvikt på design anpassad 
till modern livsstil.

Ostnor omsätter närmare 900 MSEK och har cirka 460 årsanställda. 
Verksamheten är koncentrerad till Mora, där också huvudkontoret finns.



Året i korthet

•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	860,5	MSEK	(918,6)	
•	 Rörelseresultatet	uppgick	till	38,3	MSEK	(69,6).	Rörelseresultatet	före	 

engångsposter	uppgick	till	56,4	MSEK	(75,8)	
•	 Resultat	efter	skatt	uppgick	till	32,6	MSEK	(45,7).	Resultat	per	aktie	 

var	2,85	SEK	(4,00)
•	 Kassaflödet	efter	investeringar	är	fortsatt	starkt	och	uppgick	till	67,0	MSEK	(85,3)
•	 Priveq	avyttrade	sina	aktier	till	Tibia	Konsult	AB,	LK	Finans	AB	samt	Jan	Söder

berg Förvaltning AB
•	 Styrelsen	föreslår	en	utdelning	om	2,50	per	aktie	(4,00)	

röreLSereSuLtAt
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FörSäLjNING per reGION

%

• Sverige 75 %

•  Norden (Finland, Danmark  
och Norge) 17 %

• Internationellt (inkl. Island) 8%

NettOOMSättNING

Mkr

1211100908

995
936 919915

861

Åren 2009–2012 upprättade enligt IFRS Åren 2009–2012 upprättade enligt IFRS

NYckeLtAL
koncernen, MSek 2012 2011 2010

Nettoomsättning 860,5 918,6 936,0
Rörelseresultat 38,3 69,6 113,5
Resultat efter finansiella poster 34,7 64,9 110,8
Balansomslutning 663,5 692,3 705,2
Soliditet, % 49 49 48
Kassaflöde efter investeringar 67,0 85,3 115,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9 16 26
Avkastning på eget kapital, % 10 14 26
Medelantal anställda 459 504 510
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2012
Som en följd av konjunkturutvecklingen präglades många av våra marknader av 
vikande efterfrågan under 2012. I Sverige minskade såväl nybyggnationen som den 
mer	stabila	ROT-sektorn.	Mönstret	var	likartat	i	Finland	och	Danmark,	medan	den	
norska marknaden visade en viss tillväxt. Sammantaget avspeglas detta i att vår 
omsättning	minskade	med	6,3	procent	till	860,5	MSEK	(918,6).	Vi	bedömer	att	 
detta motsvarade den allmänna marknadsutvecklingen och att vi därmed behöll våra 
marknadsandelar.

Vad gäller resultatet kunde vi notera en positiv trend under året i takt med att  
våra	kostnadsanpassningar	fick	genomslag.	Tack	vare	kostnadsanpassningar	har	 
vi lyckats parera volymminskningen. För helåret uppgick rörelseresultatet till  
38,3	MSEK	(69,6)	respektive	56,4	MSEK	(75,8)	före	engångskostnader.

tillväxt
I Sverige har vi en mycket stark position, med höga marknadsandelar för FM Mattsson 
och	Mora	Armatur.	Jag	är	övertygad	om	att	vi	kan	växa	snabbare	än	marknaden	även	
från denna höga utgångsnivå. Det ska vi bland annat göra genom att öka fokus på ett 
antal segment och målgrupper där vår position idag inte är fullt lika stark som på 
marknaden generellt. Även i de övriga nordiska länderna har tillväxt hög prioritet. 

För att effektivisera vår marknadsföring och försäljning implementerade vi under 
året en ny, plattare försäljningsorganisation. Med en försäljningschef ansvarig för alla 
fyra länderna i Norden får vi ett mer enhetligt arbete och snabbare beslutsvägar. Vi 
sammanförde också ansvaret för våra två varumärken FM Mattsson och Mora Arma
tur i en gemensam organisation för att på ett effektivare och mer samordnat sätt kunna 
driva den fortsatta utvecklingen av varumärkena, där produktportföljerna ännu tydli
gare ska komplettera varandra.

På de internationella marknaderna utanför Norden har vi ett helt annat utgångs
läge, och därmed andra strategier. Där är vi en nischspelare inriktad på segment där  
vi har speciellt bra erbjudanden. Vi är också öppna för att söka strategiska samarbeten 
för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar. Ambitionen är att ha en 
högre tillväxttakt internationellt än för bolaget totalt. 

teknik och design
Vår konkurrenskraft är i hög grad beroende av att vi fortsätter att utveckla högklas
siga produkter i teknikens framkant, med attraktiv design. Från och med 2013 ökar vi 
därför våra satsningar i forskning och utveckling. Det kommer bland annat att resul
tera i att vi med tätare mellanrum kan lansera nya innovativa produkter och produkt
serier. En viktig del av vår FoU är den kontinuerliga materialutvecklingen och att vi 
hela tiden strävar efter att utveckla miljö och hälsovänliga produkter. 

VD har ordet

vd-ord
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effektivitet
De senaste åren har Ostnor uppnått avsevärda effektivitetsförbättringar i produktio
nen.	Även	under	2012	förbättrades	vår	produktivitet,	till	stor	del	tack	vare	att	vi	flexi
belt	lyckades	balansera	bemanningen	mot	variationer	i	volymerna.	Jag	är	övertygad	
om	att	det	fortsatta	LEAN-arbetet	ytterligare	kommer	att	stärka	vår	konkurrenskraft.

Ledarskap och medarbetare
För långsiktig framgång krävs också ett effektivt ledarskap som på alla nivåer förmår 
utveckla	och	motivera	medarbetarna.	Under	året	lanserade	vi	dokumentet	”Ledarskap	
för goda prestationer”, med riktlinjer och stöd för just detta. 

2013
Inför 2013 råder en betydande osäkerhet om utvecklingen i vår omvärld. Ostnor står 
dock väl rustat genom starka varumärken och marknadspositioner, samtidigt som 
våra kostnader är anpassade till fortsatt utmanande marknadsförhållanden.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för deras värdefulla 
insatser och stora engagemang under året.

Claes Seldeby

VD 

vd-ord
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Affärsidé, mål och strategier

Affärsidé
Vår affärsidé bygger på att utveckla, tillverka och till
handahålla sanitetsarmaturer samt närliggande koncept, 
tjänster och service med högt kundvärde. Vårt erbju
dande till marknaden och våra kunder baseras på attrak
tiv design, miljö och hälsovänliga produkter samt hög 
kvalitet och innovation.

Vision
Vår vision är att med svenskt ursprung aspirera på  
en ledande position som global premiumleverantör  
av sanitetsarmaturer.

Värdegrund

•	 kundvärde: Vi finns till för våra kunder och för kun
dernas kunder. Vi producerar, marknadsför och säl
jer produkter och lösningar, som är attraktiva för 
användarna och våra samarbetspartners. Vi är 
lyhörda	för	kundernas	önskemål.	Ju	större	värde	vi	
kan ge kunden, desto större möjlighet har vi att 
hävda vår prisbild.

•	 engagemang: Att vara engagerad i sitt arbete är 
viktigt för alla människor. Vi vill att varje medarbe
tare ska använda och utveckla sin kompetens fullt ut 
och känna att Ostnor är en intressant och utveck
lande arbetsplats.

•	 respekt: Vi är alla olika. Det är en tillgång. Vi vär
desätter olika åsikter. Vi visar respekt för varandras 
integritet och situation. Vi behandlar arbetskamrater, 
kollegor, kunder och ägare som vi själva vill bli 
behandlade.

Finansiella mål

•	 organisk tillväxt på fem till åtta procent per år i net
toomsättning	(över	en	konjunkturcykel),

•	 en	rörelsemarginal	(EBIT)	om	12	procent	(över	en	
konjunkturcykel),

•	 den årliga utdelningen ska ske med belopp mot
svarande	50	procent	av	vinsten	efter	skatt	dock	för
utsatt att soliditeten inte får understiga 30 procent 
efter utdelning, samt

•	 en soliditet på 40 procent.

AFFärsidé, MåL oCH strAtegier
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Strategier
För att uppnå målen har Ostnor definierat ett 
antal strategiska områden.

Tillväxt

•	 Ostnor strävar efter att skapa en långsiktig 
och lönsam tillväxt. En viktig del i detta är en 
vidareutveckling av varumärkena FM Matts
son och Mora Armatur med syfte att bygga 
två kompletterande och konkurrenskraftiga 
produktportföljer med högt kundvärde, hög 
lönsamhet samt tydliga positioner på mark
naden.

•	 I Sverige ska Ostnor utveckla sin ställning som 
marknadsledare. Ostnor ska nå positionen som 
klar tvåa på marknaderna i Norge och Finland 
samt utöka marknadsandelen i Danmark. Utö
ver detta strävar Ostnor efter lönsam tillväxt på 
utvalda exportmarknader genom en nischstra
tegi med inriktning på offentliga miljöer.

Effektivitet

•	 Ostnor ska utveckla produktionen genom ett 
fortsatt intensivt förbättringsarbete med 
inriktning på höjd produktivitet, förbättrat 
kapitalutnyttjande	och	flexibla	arbetsformer.

•	 Ostnor ska fortsätta att förbättra logistik och 
inköp genom att minska genomloppstiden 
och öka inleveransprecisionen av insatsvaror 
till produktionen. 

•	 IT-strukturen	ska	vara	optimalt	anpassad	till	
processerna.

Teknik och design

•	 Ostnor strävar efter en kontinuerlig förbättring 
av produktutvecklingen med förkortade 
utvecklingstider och högre lanseringsprecision 
av nya produkter.

•	 Produktutvecklingen ska fokusera på design 
och kundvärde. Arbetet ska fortsatt ske med ett 
internt designboard och i samarbete med 
externa designers.

•	 Ostnor ska främja innovation och utveckla de 
främsta produkterna på blandarmarknaden. 
Bolaget ska kontinuerligt bedriva teknologiut
veckling inom elektronik, energi och vatten
besparing, inbyggnadsteknik och insatsteknik.

•	 Ostnor ska aktivt arbeta för att utveckla miljö 
och hälsovänliga produkter. Ostnor vill vara 
den aktör som starkast förknippas med miljö 
och hälsovänliga produkter.

Ledarskap och medarbetare

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

•	 Ledarskap	på	samtliga	nivåer	inom	organisa
tionen ska främja goda prestationer och medar
betarna ska utföra det dagliga arbetet på basis 
av en gemensam värdegrund.

AFFärsidé, MåL oCH strAtegier
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Marknad
– klar marknadsledare i Sverige

Australien

MArkNADStreNDer

Design allt viktigare
Trenden	är	att	användaren	får	allt	
större	inflytande	över	valet	av	blan
dare. Därmed blir design allt vikti
gare, framförallt bland privatpersoner, 
eftersom blandaren ses som en viktig 
inredningsdetalj i kök och badrum. 
Detta avspeglas i att design blivit en 

allt viktigare del i Ostnors utveck
lingsarbete.

ökat miljöfokus
Efterfrågan ökar på produkter som är 
miljövänliga. På detta område är 
Ostnor sedan länge branschledande. 
Användningen av Ostnors produkter 
ger stora positiva effekter ur ett håll
barhetsperspektiv genom både energi 

och vattenbesparing. Några exempel 
är keramisk tätning som hindrar dropp 
från kranarna, ecostrålsamlare som 
begränsar	flödet	och	mjukstängning	
som ökar livslängden på både kran 
och rör. Energimyndigheten införde 
under 2012 ett energiklassningssys
tem för blandare. Systemet liknar det 
som finns för vitvaror.

MArKnAd oCH FörsäLjning
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MArkNAD OcH FörSäLjNING
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	ROT-sektorn.	ROT-sek
torn svarar för den största delen av försäljningen och stod för 
cirka	85	procent	av	antalet	sålda	blandare	i	Norden	under	2012.	
Den	nordiska	ROT-sektorn	är	mindre	konjunkturberoende	än	
nybyggnationssektorn. Det gäller både kommersiella lokaler 
och bostäder.

Marknaden kan också indelas i kundsegment som exempel
vis privata bostäder, fastighetsbolag, industri och offentlig sek
tor. Ostnor styr marknadsföringsinsatserna mot de olika seg
menten på ett strukturerat sätt. 

Under året infördes en ny, plattare försäljningsorganisation i 
de nordiska länderna. Avsikten är att genom kortare beslutsvä
gar skapa förutsättningar för en effektivare bearbetning av kon
sumenter samt slutkunder i offentlig miljö och fastighetsbolag.

Sverige
Ostnor är, genom koncernens båda varumärken FM Mattsson 
och Mora Armatur, klar marknadsledare i Sverige. Den höga 
marknadsandelen gör att försäljningen naturligt täcker samtliga 
kundsegment.	Trots	den	mycket	starka	marknadspositionen	
bedömer Ostnor att det finns möjlighet att ytterligare öka mark
nadsandelen, bland annat genom riktade insatser mot kundgrup
per där positionerna inte är lika starka som generellt i landet.

Försäljningen går så gott som helt via grossister. Dessa säljer 
sedan produkterna vidare till installatörer, fastighetsbolag, 
byggbolag, bostadsrättsföreningar m.m. Grossistledet består av 
drygt 20 företag, men domineras av ett fåtal stora aktörer av 
vilka de största är Ahlsell, Dahl och Onninen. 

Ostnor fortsätter att stärka varumärkena genom att behålla 
och utveckla konkurrensfördelar inom både teknik och design. 

Under senare år har nya försäljningskanaler vuxit sig star
kare och Ostnor följer denna utveckling noga. Exempel på 
sådana kanaler är ehandel och Gördetsjälvbutiker. Dessa 
kanaler står idag för en liten del av Ostnors omsättning men 
andelen bedöms öka under kommande år.

Norden utanför Serige
I Norge, Danmark och Finland är Ostnor en utmanare till de mark
nadsledande tillverkarna. Generellt sett är marknadspositionerna 
väletablerade i respektive land med välkända varumärken med 
lokal anknytning och därmed starka kontakter i branschen. Ostnor 
är näst största aktör i Norge och Finland. Den danska blandar
marknaden är betydligt mer fragmenterad än de övriga markna
derna i Norden.

I Norge, som är Ostnors näst största marknad, riktas mark
nadsföring mot samtliga kundsegment. I Finland och Danmark 
koncenteraras marknadsföringen i första hand mot ett mindre 
antal segment.

Tillväxtpotentialen	och	möjligheten	att	ta	marknadsandelar	
bedöms som god i samtliga tre länder. 

Den norska marknaden visade en viss tillväxt under 2012 
medan marknaderna i Finland och Danmark försvagades något 
som en följd av det allmänna konjunkturläget.

Internationellt
På marknader utanför Norden är Ostnor en nischaktör, och arbe
tar i huvudsak med lokala distributörer, OEM och samarbets
partners.	Verksamhet	finns	för	närvarande	i	Tyskland,	Ryssland,	
Belgien, Holland, Storbritannien, Australien och Island. På 
dessa marknader är Ostnors positioner betydligt mindre etable
rade med undantag för Island där marknadsandelen är hög. 

 Den internationella marknadsutvecklingen var svag under 
året, men som nischaktör är Ostnor betydligt mindre beroende 
av den allmänna marknadsutvecklingen jämfört med i Sverige 
och övriga Norden. Försäljningen påverkas istället främst av 
bolagets förmåga att öka varumärkeskännedomen och att pene
trera specifika nischer av marknaden. 

Försäljning per region, %
 marknadsledare i Sverige
 tillväxtpotential i övriga Norden
 nischaktör internationellt

75

17

8

MArKnAd oCH FörsäLjning
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Varumärkesstrategi
– bredd och konkurrenskraft

Blandarmarknaden kan generellt sett definieras utifrån pris
nivå, kvalitet, funktion och design. Baserat på dessa katego
rier har Ostnor identifierat tre segment: ekonomi, medium 
och premium.

Ekonomisegmentet är blandare med lägre pris och kvali
tet än marknadsgenomsnittet. Mediumsegmentet utgörs i 
huvudsak av funktionella blandare med god kvalitet som 
tillgodoser	de	flesta	kunders	behov.	Premiumsegmentet	är	
livsstilsdrivet och säljs ofta på design och kända formgiva
res namn och renommé. 

Mediumsegmentet är det klart största på den svenska 
marknaden. Premiumsegmentet har den lägsta volymen, 
men är näst största segment mätt i värde.

Ostnors varumärkesstrategi bygger på att behålla FM 
Mattssons mycket starka ställning i mediumsegmentet och 
att vidga Mora Armaturs varumärke till att även adressera 
premiumsegmentet. Med denna inriktning skapas ett bre
dare och mer konkurrenskraftigt erbjudande. 

Konceptet EcoSafe är en viktig del av båda varumärkenas 
identititet. EcoSafe är ett samlingsnamn för en rad miljö
mässiga egenskaper som bidrar till betydande besparingar 
av energi och vatten. 

Nöjda kunder är en del av Ostnors framgångsrecept. FM 
Mattssons och Mora Armaturs NKIvärden på den svenska 
blandarmarknaden är 79 för FM Mattsson och 77 för Mora 
Armatur, vilket innebär mycket nöjda kunder.

Under 2012 genomfördes en omorganisation som sam
lade varumärkesarbetet för Mora Armatur och FM Mattsson 
i en gemensam organisation. Syftet är att förbättra samord
ningen, öka effektiviteten och underlätta samarbetet med 
säljkåren. I samband med detta har ansvaret för produktled
ning	flyttats	till	utvecklingsavdelningen.

Ostnors produkter säljs under två varumärken: FM Mattsson och Mora Armatur. 
Styrkan i dessa varumärken är en av koncernens värdefullaste tillgångar. 

79
NKIvärde för FM Mattsson.  

Mora Armatur hade ett NKI på 77. 
Båda resultaten är ett mått på 

mycket nöjda kunder.

vArUMärKesstrAtegi
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Mora Armatur
 – kvalitetstid

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.

Mora Armatur kännetecknas av hög kvalitet och upplevt 
värde inom det övre mediumsegmentet och premium
segmentet. 

Mora Armaturs framgång på marknaden är ett resul
tat av mångåriga och välvårdade kundrelationer. Detta 
är något som Ostnor känner stor stolthet över och värnar 
om. Mora Armatur ska vara ett livsstilsvarumärke som 
långsiktigt attraherar kundgrupper som arkitekter, inre
dare och designintresserade konsumenter. 

Kombinationen av ett gediget ingenjörskunnande 
och ledande designkompetens är en grundförutsättning 
för Mora Armaturs fortsatta utveckling.

Mora Armaturs nuvarande produktportfölj spänner 
över segmenten medium och premium. Produktserierna 
präglas av driven design, innovationshöjd och miljö
medvetenhet. Målsättningen för varje produkt är att 
”under dess innovativa och stilfulla yttre, finns all nöd
vändig teknologi – och en känsla av precision”. 

Produktportföljen kommer fortsatt att utvecklas i en 
mer upp levelsebaserad riktning, för att fullt ut leverera 
på kundlöftet om en ”modern skandinavisk design – att 
använda varje dag.”

Marknadsföring och kommunikation inriktar sig på 
att spegla den tid som läggs på tillverkningen i förhål
lande till den tid – kvalitetstid  konsumenten upplever i 
närheten av produkten i kök och badrum.

vArUMärKesstrAtegi
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FM Mattsson
– proffsens val

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 är marknadsledare på den svenska blandarmark
naden. Även i övriga nordiska länder är varumärket FM Matts
son väletablerat.

FM Mattssons starka ställning i Sverige bygger på långva
riga och nära kundrelationer där fastighetsbolag och privata 
bostäder tillsammans med lojala rörinstallatörer utgör de vikti
gaste	kundgrupperna.	Teknik,	produktkvalitet	och	tillförlitlighet	
är styrkefaktorer som driver varumärket. FM Mattsson har 
genom åren byggt sitt rykte kring teknisk briljans, robust kvali
tet och funktionalitet som spar energi och skapar säkerhet. 
Funktioner som mjukstängning innebär ökad livslängd och dub
belverkande termostatinsats gör att vattnet får en jämn tempera

tur och ger användaren bästa upplevda komfort. 
FM Mattsson erbjuder ett brett produktsortiment inom medi

umsegmentet. Varumärket är marknadsledande i Sverige, med 
god potential att öka i volym på övriga marknader.

Det befintliga sortimentet, framförallt 9000Eserien och till
hörande	installationsprodukter,	täcker	de	flesta	behov	av	blan
dare i bostäder och offentliga byggnader. Genom den lojalitet 
svenska yrkesgrupper visat varumärket genom åren kommer 
FM Mattsson under 2013 att manifestera sig som ett givet val 
för alla proffs och semiprofessionella. Det vill säga de konsu
menter som gärna väljer varumärke genom att lita till sakkun
skap och erfarenhet. 

FM MAttsson
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Design och innovation
– kraftigt ökade resurser

Ostnors utvecklingsarbete är inriktat dels på 
design, dels på utveckling av ny funktionalitet och  
ny teknik inom exempelvis energieffektivitet,  
vattenbesparing, elektronik och nya material. 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick under 
2012 till cirka 3 procent av omsättningen. Från och med 
2013 ökas satsningarna på forskning och utveckling. 
Ökningen är en indikation på den stora betydelse som 
design och innovationsarbetet har för koncernens lång
siktiga utveckling.

De ökade resurserna ska bland annat användas till att 
utveckla nästa generation av blandare, samt till att ytter
ligare förkorta utvecklingstiden från projektstart till mark
nadslansering. Under 2012 förkortades utvecklingstiden 
med omkring 3 månader. Med kortare utvecklingstider ökar 
också inriktningen mot tätare lanseringar av nya produkter.

Vi mäter nyckeltal som innovationstakt och lanserings
precision.

Under året lanserades bland annat FMM 9000E Vägg
hängd	ettgreppsblandare,	FMM	9000E	II	Tvättställs	blan-
dare och Mora MMIX Vägghängd ettgreppsblandare.  
I februari 2013 lanserades Mora Cera 2, en komplett blandar

serie med kök, tvätt och termostatblandare samt duschar.
Ostnor är sedan länge ledande inom energieffektivise

ring och vattenbesparing. Kraven inom dessa områden  
fortsätter att öka från såväl myndigheter som konsumenter. 
Ostnors produktprogram är mycket väl positionerat för att 
med bibehållen funktionalitet möta dessa krav. Ett fortsatt 
aktivt arbete för att i ännu högre grad göra produkterna 
miljö och hälsovänliga har hög prioritet. Ostnor lägger 
också stor vikt vid att utveckla nya material som kan ge 
lägre kostnader, mindre miljöpåverkan eller förbättrad  
funktion. 

Design är en allt viktigare faktor i slutkundernas besluts
process, och har en central roll för utvecklingen av varumär
kena FM Mattsson och Mora Armatur. Designarbetet styrs 
genom Ostnors Designboard där både interna representanter 
och	externa	designers	ingår,	bland	andra	Thomas	Sandell	
och	Niclas	Jacob.	Den	grundläggande	inriktningen	mot	
skandinavisk design kompletteras med studier av globala 
trender och designpreferenser på olika internationella mark
nader. Samarbetet med Designhögskolan i Umeå stärktes 
ytterligare under året, bland annat genom projekt inriktade 
på framtidens elektroniska blandare samt produkter som är 
lätta för installatörerna att arbeta med.

FM MAttsson
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termostatblandare med tryckstyrning. 
innerkropp i mässing med skal i 
polymer minimerar mijöbelastningen 
genom mindre mässing och mindre 
energikrävande moment i tillverkningen. 

ettgreppsinsats med 
mjukstängning och Mora ess 
energisparsystem.

Ostnors produkter säljs under två varu
märken: FM Mattsson och Mora Armatur. 
Styrkan i dessa varumärken är en av kon
cernens värdefullaste tillgångar. 

FM MAttsson
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Produktion
– fortsatt stort antal förbättringar

Ostnor har under en rad år kontinuerligt effektiviserat 
produktionsanläggningen i Mora. Denna utveckling 
fortsatte under 2012.

Under året tillämpades ett system där arbetstiden förlängdes 
med en halvtimme per dag i 16 veckor under våren, och förkor
tades	på	motsvarande	sätt	under	hösten.	Dessutom	ökade	flexi
biliteten genom en ökad användning av inhyrd personal. Detta 
bidrog positivt till produktiviteten eftersom bemanningen blev 
bättre anpassad till variationer i beläggningen. Sammantaget 
förbättrades produktiviteten något, trots en minskad volym.
Medarbetarna fortsatte att visa ett starkt engagemang i förbätt
ringsarbetet,	vilket	bland	annat	resulterade	i	att	1	815	förbätt
ringar genomfördes.

Under 2012 infördes ett nytt system för materialförsörjning i 
produktionen. Genom att råmaterial och halvfabrikat levereras 
till arbetsstationer med kortare intervaller kunde lagernivåerna 
minskas. Vidare genomfördes betydande förbättringar av 
omställningseffektiviteten, det vill säga den tid det tar att byta 
från en produkt till en annan i bland annat gjutericellerna.

Arbetet med att minska kvalitetsbristkostnaderna fortsatte, 
bland annat genom ökat fokus på ”rätt från mig”, 6Sigmapro
jekt samt förbättrad feleffektanalys för att identifiera potentiella 
felrisker vid uppstart av nya produktserier. Vidare fortsatte 
utvecklingssamarbetet med kunder och leverantörer för att opti
mera logistiklösningar och förkorta ledtiderna från order till 
leverans.

Förbättringsarbetet	baseras	på	Lean	Production	och	metoder	
som	5S,	förbättringsgrupper	(Kaizen),	SMED	samt	6-sigma.	
Ostnors Produktionssystem kan kort beskrivas i 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.

Produktionen sker i egen fabrik i Östnor, några kilometer nord
väst om Mora. Anläggningen har en hög automatiseringsgrad 
och är välinvesterad avseende maskinell utrustning, medan 
monteringen till stor del sker manuellt.

Mässinggjuteriet är ett av Europas modernaste, med två hel
automatiserade gjutceller. Under året installerades ytterligare en 
gjutcell som företrädesvis används för testkörning av nya pro
dukter och material. Även kärntillverkningen är automatiserad. 
Det moderna gjuteriet ger hög kapacitet med begränsad beman
ning, möjlighet till lägre kvalitetsbristkostnader samt energibe
sparing. Det finns potential att öka produktionen inom befintliga 
lokaler.

Ostnor har under året tagit hem tillverkning från Kina tack 
vare besparingspotential genom förbättrad produktivitet i vår 
produktion.

ProdUKtion
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”Rätt från mig” innebär att varje medarbetare ansvarar för att leverera produkter, 
här termostatblandaren Mora MMIX, som motsvarar kundens krav.

Tydlighet och synlighet präglar ledarskapet 
inom produktionen. Varje morgon sker en 
kort genomgång av föregående dags utfall, 
och planeringen för den kommande produk
tionsdagen. Sven Olsson, produktionsledare.

Montör Fatime Berisha packar termostatblandaren 
FMM 9000E. Ostnors medarbetare fortsatte att visa 
ett starkt engagemang i förbättringsarbetet, vilket 
bland annat resulterade i att 1815 förbättringar 
genomfördes under 2012.

Säljaren Torgny Mogren demonstrerar blandaren 
9000E flexi, som är ett bra exempel på Ostnors 
användarvänliga produkter.

ProdUKtion

ostnor årsredovisning 2012 – 17



Hållbarhet
– omtanke om miljön 

INköp
Ostnors mest betydande inköp är insatsmaterial till produktio
nen,	exempelvis	mässing,	zinkgjutgods	och	plastkomponenter.	
Totalt	har	bolaget	cirka	500	leverantörer	i	Europa	och	Asien,	
men en mindre andel av dessa representerar merparten av 
Ostnors inköp. 

Leverantörer	av	direkt	material	går	igenom	revisioner	där	
framförallt teknisk förmåga men även miljöarbete och arbets
förhållanden granskas. 

Ostnor minskar successivt antalet leverantörer – tätare sam
arbete med färre affärspartners förväntas ge ömsesidiga förde
lar. I den urvalsprocessen har bland annat leverantörernas 
öppenhet och vilja till samverkan samt ambitioner på miljöom
rådet beaktats. 

prODuktutVeckLING OcH prODuktION 
Ostnors produkter är certifierade enligt gällande miljö och häl
sokrav. Då dricksvatten klassificeras som livsmedel regleras det 
i lag på nationell och EUnivå. Ostnor utvecklar sina processer 
och produkter för att uppfylla gällande myndighets och mark
nadskrav. 

resurshushållning i fokus 
Ostnor fäster stor vikt vid resurshushållning och att minska till
verkningens miljöpåverkan. Fokus ligger på råvaruanvändning, 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp, kemikalieförbrukning, 
utsläpp till vatten samt avfall. Bolaget har kommit förhållandevis 
långt när det gäller energi; exempelvis var Ostnor tidiga med att 
ta tillvara spillvärme. En utredning som gjordes 2011 visade på 
en energisparpotential på enbart 3–4 procent. Däremot kan före
taget förbättra hanteringen av sand som används i gjutprocessen. 

Kontinuerlig översyn av tillverkningsprocesserna ger inte 
bara bättre produkter utan också ekonomiska och miljövinster. 
Insatserna	utgår	delvis	från	Lean	Production-konceptet.	En	av	
principerna som Ostnor tillämpar är att minimera slöseri såsom 
överproduktion, onödiga arbetsmoment samt transporter och 
lager. Genom att minska antalet fel, behovet av omarbetning och 
antalet kassationer bidrar olika resurser till framställningen av 
ändamålsenliga produkter istället för att slösas bort. 

tillståndspliktig verksamhet 
Ostnors huvudsakliga verksamhet är tillståndspliktig enligt 
miljö balken. Företaget har två tillstånd; ett för Södra fabriken 
och ett vilande för Norra fabriken där ingen tillståndspliktig 
verksamhet bedrivs. Ostnor har ett heltäckande och samordnat 
ledningssystem.	Ledningssystemet	uppfyller	kraven	som	ställs	
bland	annat	i	ISO-standarden	för	yttre	miljö	(14001)	och	för	
kvalitet	(9001).	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 delvis förorenad. Detta beror på industriell 
användning under lång tid. Markproverna visade på höga 
metallhalter och Ostnor planerar en sanering 2013 av Norra 
fabrikens markområde.

DIStrIButION
Effektiv och klimatsmart distribution handlar bland annat om att 
välja rätt transportleverantör och transportmedel, transportera 
med hög fyllnadsgrad samt reducera produktvikt och embal
lage. Den absoluta merparten av Ostnors transporter sker med 
lastbil. Bolaget testar för närvarande båtfrakt via Gävle istället 
för via Göteborg. Om testet faller väl ut kan det leda till viss 
övergång från väg till båttransport, vilket förväntas resultera i 
minskad miljöpåverkan. 

Ostnor arbetar också för att effektivisera logistiken genom 
ökad samordning mellan leverantörer samt genom att söka  
leverantörer nära Mora. Exempelvis har transportbehovet, och 
därmed miljöpåverkan, minskat i och med att bolaget ersatt 
kinesiska partners med svenska.  

Omtanke om miljön står högt på Ostnors agenda. För Ostnor betyder det framförallt 
att utveckla produkter som hjälper till att spara vatten och energi. Det kräver att 
bolaget är framsynt och använder resurser på ett effektivt sätt. Ostnor tänker och 
agerar hela vägen när det gäller miljö – från leverantörer och produktion till 
distribution och kunder. Våra produkters långa livslängd bidrar till en låg livscykel 
kostnad och en lägre förbrukning av ändliga resurser. 

HåLLBArHet
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ANVäNDNING
Under året har Ostnor, tillsammans med bland annat bransch
kollegor, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter, gjort 
det lättare att välja bra blandare ur både miljö och kostnadssyn
punkt. Dessa aktörer har utvecklat ett klassnings och märk
ningssystem för blandare som baseras på standardiserade labo
ratorietester och certifieringsregler. Energiklasserna är indelade 
från A till G och etiketten liknar den som finns på vitvaror.

Ostnor har länge prioriterat miljöhänsyn i produktutveck
lingen. Den som använder blandare från FM Mattsson eller 
Mora Armatur sparar både energi och vatten jämfört med många 
av alternativen. Bland de positiva miljöegenskap erna i dagens 
sortiment märks:

•	 Keramisk tätning gör så att blandarna inte droppar, vilket 
sammantaget spar stora mängder vatten.

•	 Ecostrålsamlare sänker automatiskt vattenförbrukningen 
genom	att	begränsa	flödet.	Användaren	märker	knappt	skill
naden, men sparar tusentals liter vatten varje år.

•	 Kallstart gör att då blandaren öppnas med spaken rakt fram 
kommer enbart kallvatten istället för blandat kallt och varmt 
som på en konventionell blandare. Detta ger betydande ener
givinster. 

•	 Mjukstängning innebär att blandaren stängs med en liten för
dröjning. Det gör att tryckstötar i rören undviks och att livs
längden på både blandare och rör ökar.

•	 Produkterna är till 99 procent helt återvinningsbara.
•	 Stor vikt läggs vid att öka FM Mattsson och Mora Armatur

konsumenternas kunskap om vad Ostnor gör för att förbättra 
produkterna ur miljösynpunkt, och vad konsumenten själv kan 
göra för att minska miljöpåverkan ytterligare. 

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.

99
Produkterna är till 99 procent 

helt återvinningsbara.

HåLLBArHet
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För att Ostnor ska nå de uppsatta målen krävs ett tydligt och 
effektivt ledarskap baserat på företagets värdegrund. Under 
2012	implementerades	en	ledarskapsstandard	kallad	”Ledar
skap för goda prestationer”, som innehåller riktlinjer och stöd 
för utveckling av ledare och medarbetare. Dokumentet innefat
tar en rad olika aspekter på ledarskap, som exempelvis kommu
nikation, beslutfattande, tillgänglighet, förbättringsarbete samt 
hälsa, miljö och säkerhet. 

Under året genomfördes ett ledarseminarium inriktat på den 
mätning av ledarskapet som genomfördes i samband med med
arbetarundersökningen under hösten. Genom denna mätning 
klargjordes vilka behov av kompetensutveckling som föreligger 
inom ledarskapsområdet.

Ostnor strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som ger 
medarbetare möjlighet att utvecklas inom företaget. Kompe
tenskartläggning och regelbunden dialog mellan chef och med
arbetare ska säkerställa att talanger har individuella utvecklings
planer och stannar inom företaget. 

Den årliga medarbetarundersökningen som omfattar samt
liga medarbetare visade övergripande resultat som var bättre 
eller i nivå med föregående års undersökning. Samtidigt identi
fierades ett antal förbättringsområden, som medarbetarsamtal 
och tvärfunktionella kontakter. Mot bakgrund av undersök
ningen inleddes cirka 120 förbättringsaktiviteter.

Vid	årets	slut	uppgick	antalet	medarbetare	till	459	personer	
(487).	För	att	anpassa	bolagets	omkostnader	till	rådande	kon
junkturläge genomfördes en personalneddragning omfattande 
21 personer på tjänstemanasidan.

Under året tillämpades ett system där arbetstiden förlängdes 
med en halvtimme per dag i 16 veckor under våren, och förkor

tades på motsvarande sätt under hösten. Detta bidrog till att 
bemanningen blev bättre anpassad till säsongsvariationen i pro
duktionen.

Den långsiktiga positiva trenden för sjukfrånvaron fortsatte 
även	under	2012	(se	diagram).	

Samverkanspuls innebär att ledning och företrädare för IF 
Metall och Unionen träffas varje morgon för en kort genomgång 
av aktuella ärenden och aktiviteter, vilket har rationaliserat 
MBL-förfarandet	på	ett	högst	påtagligt	sätt.	Under	året	infördes	
ett nytt forum, Skyddskommittepulsen. Detta ersätter den tradi
tionella skyddskommittéverksamheten och innebär att företag 
och fack tar upp frågor om hälsa och arbetsmiljö varje dag, och 
har en lite längre Skyddskommittepuls en gång i veckan. Detta 
har inneburit att en mängd frågor inom det systematiska arbets
miljöarbetet blir åtgärdade på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Ostnors värdegrund
Ostnors värdegrund är en gemensam plattform för alla medarbe
tare att utgå från i sitt dagliga arbete. Den gäller både mot kun
der och internt. Värdegrunden ska genomsyra hela bolaget och 
bygger på tre värdeord:

respektengagemangkundvärde

Medarbetare
– ledarskap för goda prestationer
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SONNY SöDerSteN

Född 1985
Smärgling och polerare
Anställd 2004

”Jag har jobbat på Ostnor sedan 
2004. Jag började direkt efter gymna
siet. Det sista året i skolan hade vi 
praktik och jag sökte mig till FMM.  
Vi är tre från min gamla gymnasie
klass som fick jobb här och vi är kvar 
allihop. Det är en av anledningarna 
att man trivs så bra, många av mina 
barndomskamrater arbetar här. 
Sedan är jobbet utvecklande. Jag bör
jade i monteringen och efter ett år 
flyttade jag till smärgling och polering 
där jag jobbar nu. 
 Vi har flextider både i början och 
slutet av dagen vilket gör att arbetet 
ger en större frihetskänsla och möj
ligheter att utnyttja sin fritid på bästa 
sätt. Jag trivs väldigt bra på jobbet.  
Jag är glad över att jag satsade på 
Ostnor.”

OScAr eDFOrS

Född 1985
Säljare, distrikt mellan
Anställd 2012

”Jag är fortfarande en rookie i företa
get, i april har jag jobbat på Ostnor i 
ett år. Sammanhållningen i arbets
gruppen och bland kollegorna gör att 
det känns som man varit här mycket 
längre. Som ny känns det också extra 
tryggt med en professionell ledning 
som ger raka direktiv och har en  
tydlig målsättning. Det gör det enkelt  
att styra sitt eget arbete. Vi säljare 
har stort ansvar men också en stor 
frihet.  
 Det är en stor förmån att arbeta 
med försäljning i ett företag som gör 
allt i samma hus. Här har man insyn 
genom hela utvecklings och tillverk
ningsprocessen. Det  
skapar extra trovärdighet i relatio
nen med kunderna.”

DeNNIS kLANGeBO

Född 1991
Verktygsmakare
Anställd 2011

”Det här är min första heltidsanställ
ning. Direkt efter högskolan började 
jag som sommarjobbare i monte
ringen men nu är jag fast anställd på 
verktygsavdelningen. Jag jobbar mest 
med CAMberedning. Halva arbets
tiden går till att sitta vid datorn och 
resten av tiden går åt att rigga och 
köra programmet i NCfräsen. Ingen 
dag är den andra lik. Man ställs inför 
nya utmaningar varje dag. 
 Jag sporras av att lära mig nya 
saker. Därför tar jag varje tillfälle att 
lära mig, och tillfällena är många 
eftersom jag har väldigt kompetenta 
arbetskamrater med lång yrkeser
farenhet.”

• 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. Styr
ning, ledning och kontroll av Ostnor fördelas mellan aktieägare, 
styrelse, verkställande direktör och koncernledning enligt svensk 
aktiebolagslag, årsredovisningslagen, bolagsordningen och sty
relsens arbetsordning. Eftersom Ostnor inte är noterat omfattas 
bolaget inte av Svensk kod för bolagsstyrning, Ostnor tillämpar 
dock till största del Kodens regleringar.

Aktier, ägarförhållanden
Det	totala	antalet	aktier	i	Ostnor	uppgår	till	11	445	100,	varav	 
2	060	200	A-aktier	med	10	röster	och	9	384	900	B-aktier	med	 
1	röst	vardera.	Bolaget	hade	per	årsskiftet	(2012/2013)	164	aktieä
gare.	Den	tidigare	huvudägaren	Priveq	Investment	(med	knappt	30	
procent	av	antal	aktier	och	röster)	ersattes	i	november	2012	av	tre	
nya	ägare:	Tibia	Konsult	AB,	LK	Finans	AB	och	Jan	Söderberg	För
valtning AB. Sedan hösten 2003 är Ostnor ett så kallat avstämnings
bolag vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear, sedan årsstäm
man 2011 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. Bolagsstäm
man väljer styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslu
tar hur vinstmedlen ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet 
för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har 
också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktie
bolagslagen och bolagsordningen. 

I enlighet med bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma 
genom	annonsering	i	Post-	och	Inrikes	Tidningar	samt	genom	att	
kallelsen hålls tillgänglig på Ostnors webbplats. Att kallelse skett 
annonseras	i	Svenska	Dagbladet	och	Mora	Tidning.

På	den	ordinarie	årsstämman	den	14	maj	2012	i	Mora	deltog	115	
aktieägare,	representerande	92,8	procent	av	det	totala	antalet	aktier	
och 93,7 procent av det totala antalet röster. Vid stämman var 
huvuddelen av styrelsen, tf verkställande direktören och revisor när
varande. Protokoll från årsstämman och gällande bolagsordning 
finns	tillgänglig	på	Ostnors	hemsida	(www.ostnor.com).	

På stämman beslutades om en ändring av bolagsordning inne
bärande en reduktion av röstvärdet på Aaktier villkorat av en 
marknadsnotering före utgången av 2012. Då någon notering inte 
genomfördes har bolagsordningsändringen förfallit. 

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

extra bolagsstämma
Arbetet med en marknadsnotering av Baktien på OMX Small Cap 
hade i princip slutförts hösten 2012 men då varken de marknadsspe
cifika eller de bolagsspecifika förutsättningarna var gynnsamma för 
en notering togs en alternativ lösning fram innebärande en senare
läggning	av	noteringen	och	en	ägarförändring	såvitt	avsåg	Priveq,	
som sedan länge velat avyttra sitt innehav eftersom den aktuella 
fonden var stängd. Denna lösning genomfördes genom en extra 
bolagsstämma	den	15	november	2012.	

Inför	stämman	begärde	Priveq	omvandling	av	ca	1/3	av	sina	
Aaktier till Baktier. På stämman beslutades om inlösen av Pri

veqs	kvarvarande	A-aktier	för	35,82	kr	per	aktie	samt	om	nyemis
sion	av	motsvarande	antal	A-aktier	till	Tibia	Konsult	AB	och	LK	
finans	AB.	Teckningskursen	var	35,82	kr	per	aktie	och	aktierna	
tecknades	vid	stämman.	Efter	ovanstående	åtgärder	och	Priveqs	
avyttrande	av	sina	B-aktier,	innehar	Tibia	Konsult	AB	14,9	pro
cent	av	aktierna	(12,6%	av	röstetalet),	LK	Finans	AB	10,0	procent	
av	aktierna	(10,7%	av	röstetalet)	och	Jan	Söderberg	AB	5,0	pro
cent	av	aktierna	(1,9%	av	röstetalet).	

På stämman var 122 aktieägare representerade motsvarande 
97,0 procent av aktiekapitalet och 96,4 procent av rösterna. 

Allba Invest AB har under februari 2013 förvärvat motsva
rande	3,5	procent	av	aktierna	av	aktieägarna	som	i	höstas	anmälde	
att de ville sälja. Medlemmar i styrelsen och ledningen har ökat 
sitt nettoinnehav i samband med detta.

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 för
slag redovisas i kallelse till årsstämman. 

Årsstämman väljer ledamöterna vilka så långt möjligt ska åter
spegla ägandet i bolaget. Valberedningen består för närvarande av 
Åsa	Mattsson	(ordf),	Lena	Hermansson,	Johan	Eriksson	och	
Christer	Lenner.		

Styrelsens sammansättning
Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska enligt bolagsordningen 
bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Det finns i övrigt ingen 
begränsning i bolagsordningen avseende tillsättande och entledi
gande av styrelseledamöter eller ändring av bolagsordningen.

På	årsstämman	beslutades	att	styrelsen	utgörs	av	Christer	Len
ner	(ordförande),	Erik	Eriksson,	Magnus	Hardmeier,	Mats	Her
mansson,	Johnny	Alvarsson	(nyval),	Hans	Åke	Norås	och	Pernilla	
Wigren. I december 2012 begärde Magnus Hardmeier utträde ur 
styrelsen	med	anledning	av	att	Priveq	avyttrat	samtliga	sina	aktier.	
Styrelsen är av denna anledning inte fulltalig förrän ny bolags
stämma avhållits och beslut fattats i frågan.   

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

På ordinarie styrelsemöte behandlas verkställande direktörens 
och ledningens rapport avseende affärsläget, prognoser, ekono
miska och finansiella rapporter, funktionella verksamhetsrappor
ter, 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 utvärdering av verk
ställande direktörens arbete, utvärdering av styrelsens arbetsfor
mer och beslutsrutiner. 

På ett styrelsemöte under året beslutas om strategisk plan inne
fattande bland annat vision, affärsidé och strategi. Vid verksam
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hetsårets sista styrelsemöte behandlas och fastställs budget för 
nästkommande år. 

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

Utöver ett konstituerande möte har styrelsen under 2012 haft 
sex ordinarie möten och sex extra telefonmöten i anledning av 
VDbyte, noteringsprocessen och extra stämma. Vid samtliga 
ordinarie styrelsemöten har alla ledamöter varit närvarande. Vid 
tre telefonmöten har några ledamöter ej kunnat närvara, men 
beslut har förankrats i efterhand. Ett telefonmöte avsåg ersättning 
till två ledamöter för extra arbete i samband med den extra stäm
man; de två ledamöterna deltog inte i mötet. Utöver styrelsen är 
verkställande	direktör	och	ekonomidirektör	(CFO)	alltid	närva
rande, CFO är också styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i 
bolaget deltar i styrelsemöten såsom föredragande av särskilda 
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.	Revisorn	har	närvarat	och	rapporterat	vid	två	tillfällen	
under 2012.

ersättningskommitté
Styrelsen har tillsatt en Ersättningskommitté som ska bestå av ord
förande och två stämmovalda ledamöter. Uppgiften är att bereda 
VD:s lön och övriga villkor. Ersättningskommittén skall också 
bereda utvärdering av VD. Kommittén ska ta del av och godkänna 
avtal som VD träffar med ledande befattningshavare i företaget. 
Ersättningskommittén	har	bestått	av	Christer	Lenner,	Erik	Eriks
son och Magnus Hardmeier fram till den sistnämndes utträde ur 
styrelsen.

revisonsutskott
Styrelsen har inte något revisionsutskott eftersom styrelsen i sin 
helhet fullgör de uppgifter som ankommer på revisionsutskottet 
enligt aktiebolagslagen.

VD och övriga ledande befattningshavare
VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för Ostnors 
löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och 
instruktionen för VD. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informe
rad om utvecklingen av Ostnors verksamhet, omsättningens stor
lek, Ostnors vinst och finansiella ställning, likviditets och kredit
situation, viktiga affärshändelser samt andra viktiga omständighe
ter.	Claes	Seldeby	utsågs	till	ny	VD	den	25	maj	2012	efter	Håkan	
Olson som varit VD sedan december 2006.

riskhantering
Finansiella risker
Ostnors verksamhet är utsatt för olika slags finansiella risker som 
marknadsrisker avseende valutor och räntor samt likviditets och 
kapitalrisker. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet med bola
gets finanspolicy som årligen uppdateras och fastställs av styrel
sen.	En	utförlig	beskrivning	finns	i	not	3.	Säkringar	görs	för	50	
procent	av	prognosticerade	valutaflöden	under	en	rullande	
12månaders period. Finansiell exponering på valutakonton regle
ras.	Ränteswappar	används	för	att	minska	ränterisk	avseende	upp
låning. Placeringar kan endast göras kortfristigt i papper med hög 
kreditrating.

Råvaruprisrisker
Av Ostnors totala kostnader för direkt material utgörs ca en tredje
del av metallråvara ingående i egentillverkade och köpta kompo

nenter. I allt väsentligt är kostnaden för metallråvaror relaterat till 
legeringen mässing som består av ca 60 procent koppar och 40 
procent	zink.	Koncernen	har	därmed	en	betydande	riskexponering	
mot dessa metaller. 

Riskhantering	avseende	råvarupriser	inriktas	mot	att	undvika	
spekulationsrisker och skapa förutsägbarhet. För det egna behovet 
av mässing görs detta genom korta avtal och löpande finansiella 
säkringar	motsvarande	70	–	80	procent	av	följande	års	behov	i	
enlighet med bolagets mässingspolicy som årligen uppdateras och 
fastställs av styrelsen. Policyn ändrades i slutet av 2012 p.g.a. osä
kerhet gällande volymer till att säkringar ska göras motsvarande 
50	–	60	procent	av	följande	års	behov.	För	köpta	komponenter	
söks avtal som ger låg frekvens vad gäller prisuppdateringar.

Säkringsredovisning är infört fr.o.m. 1 januari 2012, vilket 
innebär att marknadsvärdering av mässingsderivat inte kommer 
att påverka rörelseresultatet förutsatt att gjorda säkringar är till
räckligt effektiva. De senaste årens kraftiga svängningar i mark
nadspriser	på	koppar	och	zink	ställer	höga	krav	på	bolagets	kom
petens att mäta årlig kostnad för mässing, inte minst inför prisför
handlingar med kunder och analys av bolagets resultat. 

Verksamhetsrisker
Utöver finansiella risker identifierar och hanterar Ostnor verksam
hetsrelaterade risker. Dessa risker delas upp i operativa risker, 
marknadsrisker samt legala och regulatoriska risker. 

Operativa risker 
Huvuddelen av Ostnors produkter är egentillverkade vid produk
tionsanläggningen i Mora. Produktionen är främst exponerat mot 
olika risker inom materialförsörjning, hälsa och säkerhet, drifts
miljö	och	yttre	miljöfaktorer.	Riskhantering	sker	genom	den	dag
liga produktionsstyrningen och genom ett årligt förbättringspro
gram som identifierar nya risker och hanteringen av dessa. Bola
get	är	exponerat	mot	risker	i	materialflödet	av	insatsvaror	exem
pelvis mässing, och komponenter som hänför sig till externa leve
rantörer. Samtliga leverantörer utvärderas och granskas av bolaget 
i syfte att säkerställa en tillfredsställande material och kompo
nenttillförsel. 

Utvecklingsverksamheten är exponerad mot risker som kan 
leda	till	återkallande	och/eller	utbyte	av	levererade	och	installe
rade produkter p.g.a. bristande materialkvalitet i inköpta eller 
egentillverkade komponenter och konstruktionsfel.

Beroende av nyckelpersoner är en annan risk eftersom högre 
tjänster och specialister är svårrekryterade.

Marknadsrisker
Ostnors försäljning är beroende av få marknader och starkt knuten 
till	dominerande	grossistaktörer	i	Sverige	och	Norden.	Renove
ring	och	tillbyggnadssektorn	(ROT)	utgör	den	största	drivkraften	
för marknadens utveckling och styrs bl.a. av prisutvecklingen på 
småhus och bostadsrätter. Förändringar i marknadsräntor, huspri
ser 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 dricksvattenlagar. 
Förändrade krav och gränsvärden kan påverka materielinnehåll 
och konstruktionslösningar i vattenkranar. Ostnor bedriver egna 
och branschgemensamma utvecklingsprojekt inom materialut
veckling samt deltar i policyarbete tillsammans med bransch  
och myndighetsorganisationer.
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Ledande	befattningshavare

Claes Seldeby
VD, Marknads- och försäljningsdirektör, anställd 2011
Född 1969
Civilekonom
B-aktier: 20 500

Anne-Charlotte Eggwertz
Ekonomi- och finansdirektör, anställd 2008
Född 1951
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm 
B-aktier: 10 000

Morgan Nilsson
Produktionsdirektör, anställd 2008
Född 1952
Maskiningenjör
B-aktier: 8 000

Niclas Brandshage
Försäljningsdirektör Norden
Anställd 1999 
Född 1967 
Civilekonom 
Baktier: 200

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: 6 000

Aktieinnehav per den 28 februari 2013.
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Styrelse

Christer Lenner
Styrelseordförande sedan 2009
Född 1947 
Ingenjörs- och marknadsutbildning. Övriga uppdrag: 
Koncernchef i Siljan Group AB, styrelseordförande i 
Scanmast AB, Scanmast Holding AB, AB Nybrogrus, 
Håkan & Anders Brodyr AB, Mattsson Metal AB, Siljan 
Skog AB, Siljan Energi AB och Västerviks Företagsgrupp 
Ekonomisk förening samt även styrelseledamot i Gun-
nebo Industrier AB, Mora Trading Christer Lenner AB, 
Stenbåkkan Konsult AB, Tjustgalan Ekonomisk förening, 
H Lenner Förvaltning AB, Blyberg Sveg Timber AB samt 
Siljan Wood Products AB.  
B-aktier: 40 600 via bolag

Erik Eriksson
Ledamot sedan 2003
Född 1959 
4-årigt tekniskt gymnasium. VD Mattsson Metal AB och 
styrelsesuppleant i Bröderna Eriksson Metallfabrik AB. 
Styrelseuppdrag i ideella föreningar.  
A-aktier: 41 200 B-aktier: 28 900 

Mats Hermansson
Ledamot sedan 2003
Född 1940
Byggnadsingenjör. (fd VD i Mora Armatur AB)
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Rots 
Övre Kraftverk. AB.  
A-aktier: 61 600 B-aktier: 103 600

Johnny Alvarsson
Ledamot sedan 2012
Född 1950 
Civilingenjör, Managementutbildning Övriga uppdrag: 
VD och koncernchef Indutrade AB. Styrelseordförande i 
Pentronic AB, ETP Transmission AB, Colly Company 
AB, Filterteknik Sverige AB, Strålprofil PK AB, Dasa 
Control Systems AB, Indutrade Flödesteknik AB, AB 
Elektronik-Konstruktion Innovation, Strålprofil PK 
Invest AB, Damalini AB, Flintec Group AB och Manava 
Konsult AB samt styrelseledamot i VBG Group AB och 
Gedevelop AB.  
B-aktier: 10 000

Hans Åke Norås
Ledamot sedan 2009
Född 1944 
Civilekonom. HHG och VD i CNN Clarhäll Norås & 
Norås Consulting AB. Övriga uppdrag: Styrelseordfö-
rande i Proplate AB, Proplate Oxelösund AB och Has-
selkobbens Fastighetsägarförening ek. för samt styrelse-
ledamot i CNN Clarhäll Norås & Norås Consulting AB, 
Norped AB och Söderbergföretagen J AB samt styrelse-
suppleant i Brännholmen Capital AB.  
B-aktier: 77 000 via bolag

Pernilla Wigren
Ledamot sedan 2007
Född 1964
Civilingenjör. VD Kopparstaden AB och  
Kopparstaden Förvaltning AB. Styrelseledamot  
i Almi Företagspartner GävleDala AB och  
Koppar staden Förvaltning AB.   
B-aktier: 1 000

Kenneth Östlund
Arbetstagarrepresentant (Unionen) sedan 2012
Född 1966 
Unionen

Staffan Gryting
Arbetstagarrepresentant (IF Metall) sedan 2005
Född 1968  
IF Metall

reVISOrer:
öhrlings pricewaterhouse  
coopers AB

Huvudansvarig revisor

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
Född 1962
Huvudansvarig revisor i Ostnor sedan 2011
Andra revisionsuppdrag:
Scandic, Dometic, Acando, Addnode mfl.

Aktieinnehav per den 28 februari 2013.
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Finansiell översikt

Flerårsöversikt 2008–2012
Tabellen	visar	koncernens	ekonomiska	utveckling	i	sammandrag.

kONcerNeN

MSek 2012 2011 2010 2009 20081)

Nettoomsättning 860,5 918,6 936,0 915,0 994,8
Resultat efter avskrivningar, före  
goodwillavskrivning 2) 38,3 69,6 113,5 91,7 38,9
Rörelseresultat 2) 38,3 69,6 113,5 91,7 32,3
Resultat efter finansiella poster 2) 34,7 64,9 110,8 92,2 16,2
Balansomslutning 663,5 692,3 705,2 655,0 618,3
Soliditet, % 49 49 48 41 32
Nettoskuld 11,8 17,6 46,4 141,9 196,0
Rörelsekapital 96,4 110,9 137,4 155,8 161,3
Investeringar 22,5 23,9 34,6 36,6 47,8
Kassaflöde efter investeringar 67,0 85,3 115,3 104,3 –15,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9 16 26 22 9
Avkastning på eget kapital, % 10 14 26 29 5
Medelantal anställda 459 504 510 553 623
Utdelning SEK/aktie 2,50 4,00 4,00 1,25 0

1)  År 2008 är inte upprättade enligt IFRS principer.
2)  Engångsposter ingår med –18,1 MSEK (2011: –6,2, 2010: 4,7) Se not 5 sid 51.

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.
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Aktien och ägare

ägare
Ostnor	har	drygt	160	aktieägare,	huvudsakligen	från	grundar	familjerna	och	de	tre	nya	aktieägarna	Tibia	Konsult,	LK	Finans	
och	Jan	Söderberg	Förvaltning	som	förvärvade	Priveq	Investments	aktiepost	hösten	2012.	 
Tabellen	nedan	utvisar	de	tio	största	ägarna	i	bolaget	per	31.12.2012.

Namn
Antal aktier   

totalt
Antal aktier  

av serie A
Antal aktier  

av serie B
Andel av  

aktiekapital, %
Andel av  
röster, %

Tibia Konsult AB 1 710 500 229 000 1 481 500 14,94 12,58
LK Finans AB 1 144 510 228 900 915 610 10,00 10,69
Mats Mattsson 674 500 134 900 539 600 5,89 6,30
Anna MattsonSvensson 594 000 118 800 475 200 5,19 5,55
Jan Söderberg Förvaltning AB 565 990 0 565 990 4,95 1,89
Ulla Hermansson 445 500 89 100 356 400 3,89 4,16
Rosebo Kapital AB 342 000 0 342 000 2,99 1,14
Decent AB 300 000 0 300 000 2,62 1,00
Gunnar Eriksson 251 200 50 300 200 900 2,19 2,35
Rolf Eriksson 240 300 48 100 192 200 2,10 2,24
Övriga 5 176 600 1 161 100 4 015 500 45,24 52,10

11 445 100 2 060 200 9 384 900 100,00 100,00

Allba Invest AB har under februari 2013 förvärvat 400 032 aktier motsvarande 3,5 procent av aktiekapitalet (1,3 procent av rösterna) av aktieägare som  
i höstas anmälde att de ville sälja.
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Förvaltningsberättelse 2012
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 2012.

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	med	75	(75)	procent	av	koncernens	försäljning	i	Sverige	
och	17	(17)	procent	i	övriga	Norden.	I	Sverige	har	Ostnor	en	
stark ställning bland kunderna i det dominerande grossistledet. 
Ostnor	har	även	en	mindre	utomnordisk	exportandel	på	8	(8)	
procent.  

Händelser under 2012
Marknadsutveckling 
Ostnors marknader under 2012 karaktäriserades generellt sett 
av en vikande efterfrågan. Förklaringen var till stor del den 
finansiella oron i Europa. Framförallt föll investeringsviljan hos 
privatkonsumenterna under andra halvåret. På den professio
nella sidan var efterfrågan mer stabil. Den norska marknaden 
visade däremot viss tillväxt.

Marknadstillväxten drivs av nybyggnation samt reparationer, 
om-	och	tillbyggnader,	den	så	kallade	ROT-sektorn.	ROT-sek
torn har blivit en allt större del av marknaden, då nybyggnatio
ner	fortsatte	att	minska	under	året.	ROT-sektorn	drivs	av	prisut
vecklingen på bostäder och det så kallade Consumer Confidence 
Index	(CCI).	Detta	gäller	främst	i	Sverige	men	även	på	flera	av	
Ostnors övriga prioriterade marknader.

Design och produktutveckling
Ostnor bedrev ett intensivt utvecklingsarbete under 2012. Under 
året lanserades bland annat FMM 9000E Vägghängd ettgrepps
blandare,	FMM	9000E	II	Tvättställsblandare	och	Mora	MMIX	
Vägghängd ettgreppsblandare. I februari 2013 lanserades Mora 
Cera 2, en komplett blandarserie med kök, tvätt och termostat
blandare samt duschar. Design och konceptutveckling för en ny 
generation blandare pågick under hela året 2012 och fortsätter 
under 2013. 

Produktion
Under året fortsatte implementeringen av Ostnors Produktions
system	som	är	en	tillämpning	av	Lean	Production.	Bland	annat	
genomfördes	1815	förbättringsförslag,	flödesgrupper	imple
menterades, daglig styrning utvecklades och omställningstider 
minskades.	Lagret	minskade	med	16	MSEK	trots	lägre	volymer.	
Säsongsanpassad arbetstid samt viss andel inhyrd personal för
bättrade Ostnors möjligheter att snabbt verkställa anpassningar 
till volymförändringar. 

Fokus var fortsatt att minska kvalitetsbristkostnaderna bland 
annat genom ökat fokus på ”rätt från mig’, 6 – sigmaprojekt 

samt	förbättrad	feleffektanalys	(FMEA)	för	att	identifiera	poten
tiella felrisker vid uppstart av nya produktserier.

Utvecklingssamarbete fortsatte med kunder och leverantörer 
för att optimera logistiklösningar och nedkorta ledtider från 
order till leverans.

Investeringar gjordes i ändformnings och rörbockningsutrust
ning, polerutrustning, kärnbakningsmaskin, svarvcell samt gjut
cell. Streckkoder för produktionsrapportering har delvis införts. 

Sälj- och marknadsorganisation med kundfokus
För att effektivisera Ostnors marknadsföring och försäljning 
infördes under året en ny och plattare försäljningsorganisation. 
En försäljningsdirektör för Norden utsågs som ansvarig för alla 
fyra länderna för att göra arbetet mer enhetligt och korta besluts
vägarna. 

Ansvaret för marknadskommunikation för Ostnors två varu
märken FM Mattsson och Mora Armatur sammanfördes i en 
gemensam organisation för att få största möjliga samordnings
vinst	inom	koncernen	när	det	gäller	marknadsföring	och	PR.	
Den fortsatta utvecklingen av varumärkena, där produktportföl
jerna ännu tydligare ska komplettera varandra, kommer att 
främjas av denna samordning. 

Arbetet med att segmentera prioriterade exportmarknader 
fortsatte under 2012. Målsättningen med detta arbete är att 
kunna utveckla dedikerade lösningar och tjänster för attraktiva 
kundsegment utomlands. Ostnor är en nischspelare på de inter
nationella marknaderna inom till exempel sjukhus, hotell och 
sportanläggningar.

Inom International byttes ett antal distributörer under året. 
Effekten av dessa byten förväntas bli synliga inom ett par år.

Ny verkställande direktör
Claes	Seldeby	utsågs	till	ny	VD	den	25	maj	2012	efter	Håkan	
Olson som varit VD sedan december 2006.

Nettoförsäljning och resultat
Nyckeltal

MSek 2012 2011
Nettoomsättning 860,5 918,6
Rörelseresultat 38,3 69,6
Rörelsemarginal, % 4,5 7,6
Resultat efter finansiella poster 34,7 64,9
Kassaflöde efter investeringar 67,0 85,3
Avkastning på eget kapital, % 9,9 13,6

Nettoomsättningen	uppgick	till	860,5	MSEK	(918,6)	vilket	
motsvarade en minskning med 6,3 procent jämfört med föregå
ende år. I volym minskade försäljningen med 9,2 procent jäm
fört med föregående år vilket förklaras av en fortsatt avvaktande 
efterfrågan	i	flertalet	av	bolagets	marknader.	December	var	en	
svag månad i branschen. Nybyggnationen på den svenska mark
naden	mattades	av	ytterligare	under	hösten.	ROT-sektorn	var	
fortsatt stabil men påverkades svagt negativt av det allmänna 
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konjunkturläget, bankernas ökade krav på kontantinsats vid 
fastighetsköp samt att antalet genomförda fastighetsaffärer avta-
git något. Utvecklingen på de övriga nordiska marknaderna var i 
linje med den svenska. Undantaget var den norska marknaden 
som hade en positiv tillväxt i början av 2012, men mattades av 
under senare delen av året. Europa präglades generellt av fort-
satt svag efterfrågan. Valutakursförändringar påverkade netto-
omsättningen negativt med –4,2 MSEK.

En omstrukturering genomfördes inom International i syfte 
att åstadkomma en nystart för Ostnors närvaro på internationella 
marknader. Ostnor ser fortsatta marknadsmöjligheter internatio-
nellt. I ett första steg skall lönsamhet uppnås genom marknads-
segmentering och bearbetning för ökad tillväxt inom attraktiva 
kundsegment. På längre sikt kommer tillväxten att stödjas 
genom utveckling av nya produkter anpassade för olika segment 
och marknader. Därigenom kan Ostnor långsiktigt stärka sin 
nischposition på de internationella marknaderna.  

Rörelseresultatet uppgick till 38,3 MSEK (69,6). Exklusive 
engångsposter uppgick rörelseresultatet till 56,4 MSEK (75,8). 
Rörelsemarginalen (exkl. engångsposter) var 6,6 procent (8,3).  
Bruttoresultatet blev 19,7 MSEK lägre än förra året på grund av 
lägre volym. Bruttomarginalen var däremot oförändrad 32 pro-
cent. Mässingskostnaden var stabil under året och blev ca 3 MSEK 
lägre än under 2011. Kostnaden 2011 var 23 MSEK högre än 
under 2010.

Bolaget arbetar aktivt med att kontrollera omkostnadsnivån i 
syfte att balansera fluktuationer i försäljningsutvecklingen och 
därför blev 21 personer på tjänstemannasidan erbjudna pen-
sionslösning, omplacerade eller uppsagda. Dessutom minska-
des andelen av inhyrd produktionspersonal, rekryteringar sena-
relades och inköpta konsulttjänster reducerades. Däremot fort-
satte marknadssatsningarna vilket förklarar huvuddelen av 
ökningen av rörelsekostnader mellan åren liksom fortsatta sats-
ningar på utveckling av nya produkter. Dessa marknads-
satsningar omfattade bland annat deltagande i Nordbyggmässan 
i Stockholm, satsningar på ökad exponering i grossistbutiker, 
större byggvaruhus och VVS-handeln samt extra satsningar på 
varumärket Mora Armatur. Under november månad premiärvi-
sades den nya serien Mora Cera under varumärket Mora Arma-
tur. Försäljningsstart sker under första kvartalet 2013.

Under andra kvartalet belastades resultatet med 3 MSEK för 
en uppgörelse med tidigare distributör i Holland. Reserv för 
omstrukturering av den ryska verksamheten uppgår till 5 MSEK 
(5). Omstruktureringen beräknas vara genomförd under första 
halvåret 2013.

Säkringsredovisning av mässingskontrakt är infört per 1 janu-
ari 2012, vilket innebär att marknadsvärdering av mässingskon-
trakt inte har påverkat rörelseresultatet eftersom gjorda säkringar 
var tillräckligt effektiva (–10,3 MSEK). Rörelseresultatet är 
belastat med engångskostnader på –18,1 MSEK (–6,2) hänförliga 
till förberedelser för börsintroduktion –6,7 MSEK (–6,2), kostnad 
för VD-byte –5,8 MSEK, pensionslösning m.m. i samband med 
neddragning av personal –7,5 MSEK och återbetalning av pen-
sionspremier från FORA avseende 2007–08 med 1,9 MSEK. 

Varulagret minskade med 15,9 MSEK (–13,1). I linje med den 
under första kvartalet införda flexibla arbetstiden var arbetstids-
uttaget något högre under våren. Denna effekt jämnade ut sig 
under hösten.

Finansiell ställning
Finansiella instrument – mässingsderivat
Säkringsredovisning har införts från och med 1 januari 2012 
och därför har marknadsvärdering av utestående mässingsderi-
vat under året inte påverkat resultatet eftersom gjorda säkringar 
har varit tillräckligt effektiva (–10,3 MSEK). Priset på mässing 
vid årsskiftet var 36,18 kr per kg (36,25 kr).

Finansiella poster 
Finansnettot uppgick till –3,6 MSEK (–4,7) främst beroende på 
valutakursförändringar. 

inkomstskatt 
Årets inkomstskatt reducerades med 8,4 MSEK på grund av 
sänkt skattesats i Sverige från 26,3 till 22,0 procent från och 
med 2013.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 88,6 MSEK 
(108,3). Försämringen beror på det lägre resultatet samt en 
sämre utveckling av rörelsekapitalet. Kassaflödet för fjärde 
kvartalet uppgick till 34,7 (45,8). Skattebetalningar uppgick till 
–13,7 MSEK (–25,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick 
till 67,0 MSEK (85,3). Kassaflödet från investeringsverksamhe-
ten uppgick till –21,6 MSEK (–23,0). Utdelning har skett med 
45,8 MSEK (45,8).

investeringar
Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar till 7,8 MSEK (12,2). Dessutom leasades till-
gångar för 9,4 MSEK (7,4). Koncernens investeringar i immate-
riella anläggningstillgångar uppgick till 14,7 MSEK (11,7), och 
avsåg huvudsakligen aktivering av utvecklingskostnader.

avskrivningar
Totalt uppgick koncernens avskrivningar till 46,5 MSEK (42,6), 
varav avskrivningar på immateriella tillgångar 16,2 MSEK 
(13,5).

Balansräkning
Nettoskulden uppgick till 11,8 MSEK (17,6). Likvida medel 
inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 102,0 MSEK 
(98,8). Amortering av lån inklusive finansiell leasing gjordes 
planenligt med 18,1 MSEK (16,7). 

Balansomslutningen vid periodens slut var 663,5 MSEK 
(692,3). Varulager uppgick till 136,6 MSEK (152,6). Kortfris-
tiga fordringar uppgick till 125,9 MSEK (125,6) varav kund-
fordringar 103,8 MSEK (109,1). 
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Soliditeten	var	48,5	procent	(48,6).	
Eget	kapitalet	vid	periodens	slut	var	321,8	MSEK	(336,3),	

vilket	motsvarar	28,12	SEK	per	aktie	(29,39).
Avkastning	på	eget	kapital	var	9,9	procent	(13,6).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet årsanställda medarbetare till 
459	(487).	Medelantalet	anställda	under	perioden	var	459	(504).	
Under våren 2012 skedde en neddragning av 21 tjänstemän för att 
anpassa kostnadsmassan till den vikande efterfrågan.

risker och osäkerhetsfaktorer
Ostnors verksamhet är utsatt för olika marknadsrisker när det 
gäller färdiga produkter och råvaror, samt sedvanliga finansiella 
risker	beträffande	valutor	och	räntor.	Riskerna	hanteras	i	enlig
het med bolagets finanspolicy som årligen uppdateras och fast
ställs av styrelsen. Koncernen har en betydande riskexponering 
mot	metallerna	koppar	och	zink	som	är	råvara	för	legeringen	
mässing. Av Ostnors totala kostnader för direkt material utgörs 
cirka en tredjedel av den mässingsmetall som ingår i egentillver
kade och köpta komponenter.

Riskhantering	avseende	råvarupriser	inriktas	mot	att	undvika	
spekulationsrisker och skapa förutsägbarhet. För det egna beho
vet av mässing görs detta genom korta avtal och löpande finan
siella	säkringar	har	gjorts	motsvarande	70	–	80	procent	av	föl
jande års behov. På grund av osäkerhet i volymer sänktes säk
ringsgraden	till	50	–	60	procent	vid	slutet	av	året	vilket	tillämpas	
för kommande säkringar. För köpta komponenter söks avtal som 
ger låg frekvens vad gäller prisuppdateringar. 

Ytterligare beskrivning av Ostnors risker finns på sid 23 samt 
i not 3 Finansiell riskhantering.

Marksanering
Undersökningar har visat att delar av marken kring Ostnors 
anläggningar är delvis förorenad. Detta beror på industriell 
användning under lång tid. Markproverna visade på höga 
metallhalter och Ostnor planerar en sanering av Norra fabrikens 
markområde under 2013. En reserv finns avseende denna sane
ring	om	6,5	MSEK	(6,5).

Beskrivning av miljöfrågor och hållbarhet finns på sidorna 
18–19.	

ändrade redovisningsregler
Nya redovisningsregler enligt IAS 19 ”Ersättningar till anställda” 
ska	tillämpas	från	och	med	den	1	januari	2013	(se	not	2.1).	Om	
dessa regler varit implementerade under räkenskapsåret 2012, 
hade det inneburit att Ostnors pensionsavsättning per den 31 
december 2012 hade ökat med 21,4 MSEK, avsättning för sär
skild löneskatt med 4,6 MSEK samt att eget kapital hade minskat 
med 20,2 MSEK. 

koncernstruktur
Koncernredovisningen 2012 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 moderbo
laget. Utöver produktion, forskning & utveckling, försäljning på 
den svenska marknaden, vissa utländska marknader samt till 
dotterbolag, så tillhandahåller moderbolaget också tjänster 
inom	management,	administration	och	IT	till	dotterbolag	i	kon
cernen.

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 797,7 MSEK 
(859,2),	varav	export	av	varor	utgör	144,3	MSEK	(159,4).	
Rörelseresultatet	uppgick	till	22,0	(52,0)	MSEK.	Moderbola
gets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
7,6	MSEK	(10,7).	

I moderbolaget har kundfordringar på det ryska dotterbola
get	om	9,8	MSEK	och	en	lånefordran	om	1,8	MSEK	skrivits	
bort för att återställa det egna kapitalet i det ryska dotterbolaget. 
Förlusterna har belastat koncernresultatet tidigare år.  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen	föreslår	att	en	utdelning	om	2,50	kr	(4,00)	per	aktie	
utbetalas till de aktieägare som är registrerade på avstämnings
dagen den 13 maj 2013 och att återstoden av fritt kapital över
förs i ny räkning.
Belopp	att	utdelas	till	aktieägare	 28	612	750,00
Belopp att överföra i ny räkning 66	788	121,78
Totalt	fritt	eget	kapital	i	moderbolaget			 95	400	871,78

Till	grund	för	sitt	förslag	till	utdelning	har	styrelsen	enligt	18	
kap.4 § i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncer
nens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i 
övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncer
nens	soliditet	uppgår	enligt	årsredovisningen	till	48,5%.	Styrel
sen har också tagit hänsyn till moderbolagets resultat och eko
nomiska ställning och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen 
har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan ha bety
delse för moderbolagets och koncernbolagens ekonomiska ställ
ning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets inves
teringsförmåga eller likviditetsbehov och det är styrelsens 
bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt 
moderbolagets och koncernens kapitalbehov. 

Resultatet	av	koncernens	och	moderbolagets	verksamhet	2012,	
samt ställningen vid räkenskapsårets utgång 31 december 2012 
framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tkr Not 2012 2011

Nettoomsättning 6 860 517 918 569
Kostnad sålda varor 9, 10 –585 971 –624 339
Bruttoresultat 274 546 294 230

Försäljningskostnader 9, 10 –178 733 –170 337
Administrationskostnader 8 ,9, 10 –33 189 –26 777
Forsknings och utvecklingskostnader 9, 10 –27 653 –25 409
Övriga rörelseintäkter 11 13 134 10 281
Övriga rörelsekostnader 11 –9 756 –5 554
Andra vinster/förluster – netto 12 0 3 500
Finansiella instrument mässing 21 0 –10 303
rörelseresultat 5 38 349 69 631

Finansiella intäkter 13 4 456 3 995 
Finansiella kostnader 13 –8 104 –8 717
Finansiella poster – netto 13 3 648 –4 722
resultat före skatt 34 701 64 909

Inkomstskatt 14 –2 083 –19 160
årets resultat 32 618 45 749

övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser –250 85
Säkring av mässing –1 400
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 308
övrigt totalresultat för året, netto efter skatt –1 342 85
Summa totalresultat för året 31 276 45 834

resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie)   
Resultat per aktie 15 2,85 4,00

Summa totalresultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernens balansräkning

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

tILLGåNGAr
Anläggningstillgångar  

Immateriella tillgångar 16
Immateriella tillgångar under utveckling 50 390 50 812
Övriga immateriella tillgångar – IT 2 063 3 186
Goodwill 92 604 92 604
Summa immateriella tillgångar 145 057 146 602

Materiella anläggningstillgångar 17
Byggnader och mark 50 914 52 902
Maskiner och andra tekniska anläggningar 63 916 69 848
Inventarier, verktyg och installationer 23 623 28 823
Pågående nyanläggningar 4 092 4 731
Summa materiella anläggningstillgångar 142 545 156 304

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 2
Övriga fordringar 20 4 715 4 866
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 717 4 868

Uppskjutna skattefordringar 18 6 600 7 655
Summa anläggningstillgångar 298 919 315 429

Omsättningstillgångar  

Varulager
Råvaror och förnödenheter 9 699 10 875
Varor under tillverkning 72 339 81 418
Färdiga varor och handelsvaror 54 607 60 291
Summa varulager 136 645 152 584

Kundfordringar 20, 22 103 805 109 070
Skattefordringar 10 691 7 610
Övriga fordringar 20 5 920 2 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 274 6 039
Derivatinstrument 20, 21 253 662
Likvida medel 20, 23 101 991 98 752
Summa omsättningstillgångar 364 579 376 925
SuMMA tILLGåNGAr  663 498 692 354
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Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

eGet kApItAL   
eget kapital som kan hänföras till  
moderbolagets aktieägare 24  
Aktiekapital 11 445 11 445
Reserver –726 615
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat 311 103 324 265
Summa eget kapital 321 822 336 325

SkuLDer  
Långfristiga skulder  
Upplåning 20, 25 18 580 25 992
Derivatinstrument 20, 21 216 240
Uppskjutna skatteskulder 18 40 886 50 805
Pensionsförpliktelser 26 82 991 77 397
Avsättningar 28 25 553 22 952
Summa långfristiga skulder 168 226 177 386

kortfristiga skulder  
Upplåning 20, 25 16 867 17 841
Leverantörsskulder 20 62 687 62 743
Aktuella skatteskulder 1 090 1 112
Derivatinstrument 20, 21 2 053 4 814
Övriga skulder 20 10 427 14 333
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 80 326 77 800
Summa kortfristiga skulder 173 450 178 643
SuMMA eGet kApItAL OcH SkuLDer  663 498 692 354

Ställda säkerheter 30 80 707 80 855
Ansvarsförbindelser 31 1 348 1 294

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 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

Ingående balans per 1 januari 2012 11 445 615 324 265 336 325

totalresultat
Årets resultat 32 618 32 618
Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser –250 –250
Säkring mässing –1 400 –1 400
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 308 308

Summa totalresultat –1 342 32 618 31 276

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 –45 780 –45 780
utgående balans per 31 december 2012 11 445 –726 311 103 321 822
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Belopp i tkr Not 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Rörelseresultat före finansiella poster 38 349 69 631
Avskrivningar 10 46 482 42 632
Övriga ej likviditetspåverkande poster 36 8 421 3 188

Erhållen ränta 4 233 4 006
Betald ränta –7 814 –8 477
Betalda inkomstskatter –13 710 –24 993
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring i rörelsekapitalet 75 961 85 987

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager 15 939 13 115
Ökning/minskning av rörelsefordringar 2 981 14 404
Ökning/minskning av rörelseskulder –6 250 –5 180
Summa förändring av rörelsekapital 12 670 22 339
Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 631 108 326

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 16 –14 668 –11 678
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 17 –7 127 –12 246
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 45 0
Placeringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 151 936
Kassaflöde från investeringsverksamheten –21 599 –22 988

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 67 032 85 338

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit 0 –1 698
Amortering av skuld –18 013 –16 719
Utbetald utdelning –45 780 –45 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –63 793 –64 197

Minskning/ökning av likvida medel 3 239 21 141
Likvida medel vid årets början 23 98 752 77 611
Likvida medel vid årets slut 23 101 991 98 752

Koncernens	rapport	över	kassaflöden
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i tkr Not 2012 2011

Nettoomsättning 6, 7 797 651 859 229
Kostnad för sålda varor 9, 10 –591 588 –628 155
Bruttoresultat 206 063 231 074

Försäljningskostnader 9, 10 –125 937 –114 844
Administrationskostnader 8, 9, 10 –37 846 –41 734
Forsknings och utvecklingskostnader 9, 10 –23 538 –20 780 
Övriga rörelseintäkter 11 12 970 10 127
Övriga rörelsekostnader 11 –9 688 –5 078
Andra vinster/förluster – netto 12 3 500
Finansiella instrument mässing 21 –10 303
rörelseresultat 22 024 51 962

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag 4 023
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 34 –67 –251 
Finansiella intäkter 13 4 191 4 060
Finansiella kostnader 13 –6 266 –7 209
Summa resultat från finansiella poster 1 881 –3 400
Resultat efter finansiella poster 23 905 48 562

Bokslutsdispositioner 35 4 400 –27 844
Skatt på årets resultat 14 –10 939 –8 022
årets resultat 17 366 12 696

2012 2011
årets resultat 17 366 12 696
Säkring av mässing –1 400
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 308
Summa totalresultat 16 274 12 696
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

tILLGåNGAr   
Anläggningstillgångar

Goodwill 16 66 148 72 762

Materiella anläggningstillgångar 17
Byggnader och mark 50 914 52 902
Maskiner och andra tekniska anläggningar 32 802 41 442
Inventarier, verktyg och installationer 21 984 26 696
Pågående nyanläggningar och förskott 4 092 4 731
Summa materiella anläggningstillgångar 109 792 125 771

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 19 8 178 8 178
Fordringar hos koncernbolag 3 077 5 926
Uppskjutna skattefordringar 18 3 248 4 546
Övriga långfristiga fordringar 4 451 4 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 954 23 250
Summa anläggningstillgångar 194 894 221 783

Omsättningstillgångar  

Varulager
Råvaror och förnödenheter 9 699 10 875
Varor under tillverkning 72 339 81 418
Färdiga varor och handelsvaror 48 064 51 212
Summa varulager 130 102 143 505

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 76 067 81 179
Fordringar hos koncernbolag 10 522 22 944
Skattefordringar 10 674 7 610
Övriga fordringar inkl derivat 21 5 588 2 146
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 180 4 821
Summa kortfristiga fordringar 107 031 118 700

Likvida medel 
(Avtalad checkräkningskredit 120 000 tkr (120 000)

23 93 257 85 008

Summa omsättningstillgångar 330 390 347 213
SuMMA tILLGåNGAr  525 284 568 996
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Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

eGet kApItAL OcH SkuLDer   
eget kapital 24  

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

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 78 035 112 211
Årets resultat 17 366 12 696
Summa fritt eget kapital 95 401 124 907
Summa eget kapital 152 690 182 196

Obeskattade reserver 33 131 403 135 802

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 27, 28 72 070 69 568
Garantiåtaganden 28 16 450 14 700
Övriga avsättningar 28 6 500 6 500
Summa avsättningar 95 020 90 768

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 0 7 500
Övriga 21 216 240
Summa långfristiga skulder 216 7 740

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 7 500 10 000
Leverantörsskulder 59 022 58 363
Skulder till koncernbolag 4 343 2 908
Övriga skulder inkl derivat 21 9 678 16 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 65 412 65 027
Summa kortfristiga skulder 145 955 152 490
SuMMA eGet kApItAL OcH SkuLDer  525 284 568 996

Ställda säkerheter 30 80 707 80 855
Ansvarsförbindelser 31 21 869 24 377
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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 2011 11 445 45 844 157 992 215 281

totalresultat
Årets resultat 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

Ingående balans per 1 januari 2012 11 445 45 844 124 907 182 196

totalresultat
Årets resultat 17 366 17 366
Övrigt totalresultat –1 092 –1 092

transaktioner med aktieägare
Utdelning 37 –45 780 –45 780
utgående balans per 31 december 2012 11 445 45 844 78 035 17 366 152 690
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Moderbolagets	kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Rörelseresultat före finansiella poster 22 024 51 962
Avskrivningar 10 29 460 29 378
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 4 852 8 269

Erhållen ränta 8 284 4 060
Betald ränta –6 403 –7 460
Betald inkomstskatt –12 395 –23 098
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  45 822 63 111

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager 13 403 16 093
Ökning/minskning av rörelsefordringar 19 271 5 064
Ökning/minskning leverantörsskulder 659 4 023
Ökning/minskning av rörelseskulder –8 423 –10 313
Summa förändring av rörelsekapital 24 910 14 867
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 732 77 978

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 17 –6 867 –10 660
Sålda materiella anläggningstillgångar 17 16 12
Minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar 148 941
Kassaflöde från investeringsverksamheten –6 703 –9 707

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld –10 000 –10 000
Utbetald utdelning –45 780 –45 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –55 780 –55 780
Årets kassaflöde 8 249 12 491

Likvida medel vid årets början 23 85 008 72 517
Likvida medel vid årets slut 23 93 257 85 008
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Noter

 NOt 1  ALLMäN INFOrMAtION

Den 26 februari 2013 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
Koncernredovisningen för Ostnorkoncernen har upprättats i enlighet 
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 2012 har 
ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i 
kraft och vilka är tillämpliga för Ostnor. Nedan följer en preliminär 
bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara relevanta för 
Ostnor:  
• I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts ändringar 

avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den 
ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i ”övrigt totalre
sultat” 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. 

• IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verk
ligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att 
standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa 
i IFRS till verkliga värdevärderingar och tillhörande upplysningar. 
Standarden ger vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag 
av tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella. Kraven utö
kar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men 
tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS 
redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. Ostnor har 
ännu inte utvärderat den fulla effekten av IFRS 13 på de finansiella 
rapporterna. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standar
den det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013. 

• 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 verkligt 
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 2015 och har ännu inte utvärderat 
effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

• IAS 19 ”Ersättningar till anställda” ändrades i juni 2011 och ska till
lämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2013 eller senare. 
IAS 19 kräver bland annat att företag regelbundet fastställer nuvär
det av förmånsbestämda pensionsplaner och det verkliga värdet av 
förvaltningstillgångar och redovisar nettot av dessa som en avsätt
ning för pensioner. Den nuvarande möjligheten i IAS 19 att använda 
den så kallade korridormetoden avseende aktuariella vinster och 
förluster, som Ostnor använder idag, försvinner i samband med den 
ändrade standarden. Alla aktuariella vinster och förluster relaterade 
till pensionsavsättningar och förvaltningstillgångar ska istället redovi
sas när de uppstår i övrigt totalresultat. Om dessa regler varit imple
menterade under räkenskapsåret 2012, hade det inneburit att 
Ostnors pensionsavsättning per den 31 december 2012 hade ökat 
med 21,4 mkr, avsättning för särskild löneskatt med 4,6 mkr samt att 
eget kapital hade minskat med 20,2 mkr efter skatt.   

• 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. 

• 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.

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 rörelseför
värv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt 
värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av 
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar 
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eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpe
skilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Iden
tifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje för
värv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade bolaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets pro
portionella andel av det förvärvade bolagets nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestäm
mande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktiein
nehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara för
värvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understi
ger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, i händelse 
av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rappor
ten över totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vin
ster 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
Ostnor AB är ett onoterat bolag och behöver därför inte tillämpa  
segmentrapportering.

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. Valutakursvin
ster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktio
ner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultat
räkningen.  

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 förele
gat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt total
resultat.

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 
uppfyller följande kriterier:  
• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan 

användas,
• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller 

sälja den,

• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska 

fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns 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 efterföl
jande 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.

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
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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. 
Avskrivningar på övriga tillgångar, görs linjärt enligt följande:

 
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 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
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 åter
vinningsvärde. 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).  

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 (valutaterminer och ränteswappar) klassificeras som att de 
innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Ostnor 
tillämpar säkringsredovisning avseende råvaruderivat. Kapitalförsäk
ringar är tillgångar som Ostnor har valt att placera i denna kategori (fair 
value option) med avseende på att minska inkonsekvenser i redovis
ningen då motsvarande pensionsavsättning löpande påverkar resultatet.

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. Säkring av räntebetalningar redovisas inom 
finansnettot och säkringar av transaktioner inom rörelsen redovisas 
inom rörelseresultatet. Se 2.8.5. nedan avseende redovisning när säk
ringsredovisning enligt IAS 39 tillämpas vid säkring av råvarupris.

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 
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återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 
resultaträkning.

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 redovi
sas 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. 

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. Den effektiva delen av föränd
ringar i verkligt värde på terminskontrakten som uppfyller kraven på 
säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller för
lust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i 
resultaträkningen inom rörelseresultatet.

När det säkrade prognosticerade inköpet av mässing redovisas i 
varulagret, överförs de vinster och förluster som tidigare redovisats i 
övrigt totalresultat och därmed ackumulerats i eget kapital, från eget 
kapital och övrigt totalresultat och inkluderas i anskaffningsvärdet för 
mässingen. Dessa tillgångsförda belopp kommer senare att redovisas i 
”kostnader för sålda varor”. 

När ett säkringsinstrument förfaller eller säljs eller när säkringen inte 
uppfyller kriterierna för säkringsredovisning avbryts säkringsredovis
ning. Detta innebär att belopp som redovisats som övrigt totalresultat 
från perioden när säkringen var effektiv kvarstår som post i eget kapital 
och återförs från övrigt totalresultat samtidigt som det säkrade inköpet 
av mässing sker. När en prognosticerad transaktion (säkrat föremål) 
inte längre förväntas ske, överförs den ackumulerade vinst eller förlust 
som redovisats i eget kapital omedelbart till rörelseresultatet i resultat
räkningen.

Säkringsredovisning enligt IAS 39 började tillämpas 1 januari 2012.

Säkring av rörliga räntebetalningar
Ostnor säkrar räntebetalningar genom ränteswap där rörliga räntebe
talningar 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 posterna Övriga rörelsein
täkter och Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen inom rörelse
resultatet.

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 kostnaden för råmaterial, 
direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverk
ningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet) justerat för 
effekterna av säkringsredovisning. Lånekostnader ingår inte. Anskaff
ningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut metoden 
(FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskost
nader. Råvaror, komponenter och andra förnödenheter som innehas 
för användning i tillverkningen av varor skrivs inte ned under anskaff
ningsvärdet, om den slutprodukt i vilken de ingår förväntas kunna säljas 
till ett pris som motsvarar eller överstiger anskaffningsvärdet.

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 däref
ter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränteme
toden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

2.11 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över  
kassaflöden, 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 förefal
ler 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 skat
tepliktiga 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 
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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 transak
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.15 ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionspla
ner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken kon
cernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgif
ter 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 förmånsbe
stämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. 
Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för 
den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen 
baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktel
sen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstill
gångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och för
luster 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 stats och bostadsobligationer som 
är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i 
med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.

Förändringar i förpliktelsernas nuvärde som beror på ändrade 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 
beräknas 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 
till största delen 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. Betalningar 
som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden. 

Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal 
där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet klassificeras som finansiell leasing. Vid lea
singperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det 
lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgif
terna. 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 
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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 kostna
der 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. Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprin
ciper 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. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterbolag minskat i 
värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i 
posterna ”Resultat från andelar i 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  
anpassning och installation av programvarulicenser kostnadsförs i 
moderbolaget.

Goodwill
Goodwill i moderbolaget avser förvärvsgoodwill som redovisas i 
moderbolaget efter en fusion. Goodwill skrivs av linjärt över den 
beräknade nyttjandeperioden 20 år.

Segmentrapportering
Information lämnas endast om nettoomsättningens fördelning på geo
grafiska marknader.

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

Koncernbidrag som moderbolaget erhåller från dotterbolag redovi
sas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterbolag 
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 kom
mer att krävas en betalning för att reglera ett åtagande, görs en avsätt
ning.

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. 

 NOt 3  FINANSIeLL rISkHANterING

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 huvud
sakligen ett inflöde av NOK och ett netto utflöde av EUR och USD. 
Detta innebär att koncernen kontinuerligt är exponerad för transak
tionsrisk. 50 procent av kontrakterade flöden och/eller prognostise
rade flöden under en rullande 12-måndaders period säkras ekonomiskt 
per valuta. Finansiell exponering på valutakonton i Ostnor får enligt 
policy inte överstiga motvärdet av 5 mkr per valuta och total nettoex
ponering får inte överstiga 10 mkr.  

Omräkningsrisk
Koncernen har en risk vid omräkning av utländska dotterbolags netto
tillgångar till konsolideringsvalutan svenska kronor (SEK). Utländska 
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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: 

2012 2011
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 180 2 269
Finansnetto 0 –746
Totalresultat (omräkningsdifferens) –250 85
Summa 1 930 1 608

Koncernen har följande balansexponering för kundfordringar och 
andra fordringar:

2012 2011
NOK 13 099 14 763
DKK 6 490 5 804
EUR 8 213 10 510
USD 13 34
Andra valutor 4 031 2 471
Summa 31 846 33 582

Koncernen har följande balansexponering för leverantörsskulder och 
övriga skulder:

2012 2011
NOK 3 912 3 261
DKK 219 320
EUR 9 574 16 860
USD 2 035 987
Andra valutor 5 805 283
Summa 21 545 21 711

Koncernen har följande balansexponering för likvida medel och check
kredit:

2012 2011
NOK 8 659 10 828
DKK 4 711 4 103
EUR 2 408 4 837
USD 1 225 –102
Andra valutor 1 898 1 921
Summa 18 901 21 587

Valutaterminer per valuta

Lokalvaluta 1 000 Prognos flöde 2013 Säkrat 2012-12-31 Säkrat 2011-12-31
EUR –4 000 –2 000 –2 500
USD –1 800 –900 –900
NOK 50 000 25 000 20 000

Känslighetsanalys rörelseresultat 

tkr Totalt nettoflöde 

resultateffekt av 10% 
förändring mot Sek 

med 50% säkring

EUR –34 000 –1 700
USD –12 000  –600
NOK 58 000 2 900

(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 2012 och 2011 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) 18 mkr (35) av den rän
tebärande skulden på ca 35 mkr (44). Koncernen är därmed exponerad 
för viss ränterisk. 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 1 020 tkr (988) respektive minskning med 177 tkr (89) 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
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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. Policyn ändrades i slutet av 2012 p.g.a. osäkerhet gäl
lande volymer till att säkringar ska göras motsvarande 50 – 60 procent 
av följande års behov. Gjorda säkringar under 2012 ligger kvar.

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 förbrukning på 1200 ton plus i någon mån de ca 700 ton 
mässing som ingår i komponenter som köps externt, är då exponerade 
för metallmarknadens utveckling. 

b) Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell 
transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Ostnors kre
ditrisk 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. Pla
ceringar kan göras kortfristigt i svenska statsskuldväxlar eller K1–res
pektive A1 papper för statliga bolag, svenska banker och svenska kom
muner. 

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 analy
seras även nuvarande betalningssituation och historik. I de fall som kre
ditupplysning eller betalningshistorik visar brister erbjuder koncernen 
att leverans genomförs efter det att förskottsbetalning har erhållits.
För koncernens kreditförluster se not 22, några väsentliga kreditrisker 
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. Likviditetsbe
hovet beräknas i likviditetsprognoser. Ostnors strategi är att reducera 
extern upplåning, minimera rörelsekapitalet samt skapa en likviditetsre
serv. Koncernens likviditetsreserv kan bland annat skapas genom 
bekräftade kreditfaciliteter och ska uppgå till minst 10% av omsätt
ningen samt vara tillräcklig för att täcka likviditetsbehovet för minst 12 
månader framåt. 

Per den 31 december 2012 har koncernen likvida medel om 101 191 
tkr (98 752) som består av banktillgodohavanden inklusive kortfristiga 
placeringar. Koncernen har kreditfaciliteter och extern upplåning. 
Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörs
skulder och övriga kortfristiga skulder. Framtida likviditetsbelastningar 
följs upp genom löpande prognoser.  

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:

 2012 2011
Rörlig ränta:
–  löper ut inom ett år  (checkräkningskredit) 136 910 135 679
– löper ut efter mer än ett år 20 613 21 261
Fast ränta:
– löper ut inom ett år
 157 523 156 940

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 2012 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Upplåning (exkl. finansiell leasing) 7 500
Skulder avseende finansiell leasing 9 725 7 737 12 123 524
Derivatinstrument 2 053 216
Leverantörsskulder och andra skulder 62 735

82 013 7 953 12 123 524

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
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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. 

 

2012 2011
Total upplåning (not 25) 35 446 43 833
Pensionsskuld  78 316 72 539
Avgår: Likvida medel (not 23) –101 991 –98 752
Nettoskuld 11 771 17 620
eget kapital 321 822 336 325

Skuldsättningsgrad 3,8% 5,2%

3.3 Beräkning av verkligt värde
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar 
och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder för
utsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är kort
fristiga 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.

 NOt 4   VIktIGA uppSkAttNINGAr OcH 
 BeDöMNINGAr 

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. 

Prövningarna av goodwill genomförda per 31 december 2012 uppvi
sade inte något nedskrivningsbehov. Som diskonteringsränta är räntan 
för 10årig statsobligation per årsskiftet använd 1,5 procent (1,6). En 
förändring av diskonteringsräntan med 3%enheter eller minskning av 

rörelsemarginalen med 3%enheter förändrar inte resultatet av pröv
ningarna. 

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 pensionsför
pliktelserna. Vid fastställande av lämplig diskonteringsränta beaktar 
koncernen räntorna för stats och bostadsobligationer 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 förelig
ger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga under
skottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen ifall det är tillämpligt 
att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemäs
siga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för 
underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot 
framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära 
skillnader. Ostnor har redovisat uppskjuten skattefordran för det 
underskottsavdrag som finns i Tyskland då det bedöms sannolikt att 
detta underskottsavdrag kan nyttjas mot framtida överskott. 

Ej värderade underskottsavdrag per den 31 december 2012 uppgår 
till 1 000 tkr (968), 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 1,9% av nettoomsättningen 
per den 31 december 2012 (1,6%).

Avsättningar för bortforsling och återställande av mark
Ostnor kan i framtiden sannolikt komma att behöva vidta saneringsåt
gärder, 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 2012 uppgår till 6 500 tkr (6 500) och 
avser sanering av Norra fabrikens markområde som planeras 2013. 

 NOt 3  FOrtS.
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 NOt 5  eNGåNGSpOSter 

Engångsposter:

2012 2011

Kostnader för börsförberedelser 6 681 6 185
Kostnader för VDbyte 5 757
Personalkostnader i samband med personalminskningar 7 554
Återbetalning FORA –1 893
koncernen totalt 18 099 6 185

 NOt 6   NettOOMSättNINGeNS FörDeLNING

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt  följande:

kONcerNeN 2012 2011
Norden 788 638 846 059
Europa exkl Norden 53 144 60 889
Övriga marknader 18 735 11 621
koncernen totalt 860 517 918 569

Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:

kONcerNeN 2012 2011
Försäljning av varor 853 213 909 533
Försäljning av tjänster 2 514 1 148
Övriga intäkter 4 790 7 888
koncernen totalt 860 517 918 569

MODerBOLAGet 2012 2011
Försäljning av varor 780 861 842 332
Försäljning av tjänster 9 743 9 210
Övriga intäkter 7 047 7 687
Moderbolaget totalt 797 651 859 229

 NOt 7   MODerBOLAGetS FörSäLjNING tILL  
OcH INköp FråN kONcerNBOLAG

Moderbolaget har under året fakturerat dotterbolagen 125 862 tkr 
(141 075 ) för varor och koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets 
inköp från koncernbolag har uppgått till 596 tkr (879) 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 2012 2011
pwc 
Revisionsuppdrag 476 503
Revisionsverksamhet utöver  revisionsuppdraget 340 321
Skatterådgivning 74 167
Övriga tjänster 726 1 988
övriga revisorer 
Revisionsuppdraget 271 229
Revisionsverksamhet utöver  revisionsuppdraget
Skatterådgivning 8 7
Övriga tjänster 45 33
koncernen totalt 1 940 3 248

MODerBOLAGet 2012 2011
pwc
Revisionsuppdraget 430 476
Revisionsverksamhet utöver  revisionsuppdraget 340 321
Skatterådgivning 74 167
Övriga tjänster 726 1 988
Moderbolaget totalt 1 570 2 952
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 NOt 9  erSättNINGAr tILL ANStäLLDA M M

kONcerNeN  2012 2011

Löner och andra ersättningar 183 046 179 373
Sociala avgifter 53 388 52 008
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer (not 26) 11 017 7 209
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 16 741 13 250
koncernen totalt 264 192 251 840

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2012 2011

Löner och andra 
ersättningar  

(varav tantiem) pensions kostnader

Löner och andra 
ersättningar  

(varav tantiem) pensions kostnader
Styrelseledamöter, verkställande  direktörer och 
andra ledande  befattningshavare 13 597 4 799 12 883 3 311

(0) (0)
Övriga anställda 169 449 22 959 166 490 17 148

 (91) (0)
koncernen totalt 183 046 27 758 179 373 20 459

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

2012 2011

Antal på  balansdagen Varav män Antal på  balansdagen Varav män
Styrelseledamöter 18 61% 19 58%
Verkställande direktör och övriga  
ledande befattningshavare 12 92% 12 92%
koncernen totalt 30 31

MODerBOLAGet 2012 2011

Löner och andra ersättningar 158 988 156 083
Sociala avgifter 50 836 49 319
Pensionskostnader– förmånsbestämda planer 2 886 8 764
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 15 297 11 868
Moderbolaget totalt 228 007 226 034  

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2012 2011

Löner och andra 
ersättningar  

(varav tantiem) pensions kostnader

Löner och andra 
ersättningar  

(varav tantiem) pensions kostnader
Styrelseledamöter, verkställande  direktörer och 
andra ledande  befattningshavare 8 937 4 142 8 201 2 689

(0) (0)
Övriga anställda 150 051 14 041 147 882 17 943

(0) (0)
Moderbolaget totalt 158 988 18 183 156 083 20 632
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Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2012 2011

Medelantal anställda Varav kvinnor Medelantal anställda Varav kvinnor
Sverige 413 125 456 138
Ryssland 6 3 5 3
Summa moderbolag 419 128 461 141

Dotterbolag
Danmark 6 1 5 1
Finland 10 4 9 3
Norge 12 1 11 1
Tyskland 10 3 12 4
Ryssland 2 1 6 3
Summa dotterbolag 40 10 43 12
koncernen totalt 459 138 504 153

könsfördelning i moderbolaget

2012 2011

Antal på  balansdagen Varav män Antal på  balansdagen Varav män
Styrelseledamöter 8 88% 9 78%
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 6 83% 6 83%
Moderbolaget totalt 14 15

 NOt 10  AVSkrIVNINGAr per FuNktION

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
Kostnad sålda varor 25 407 24 300 18 151 18 281
Försäljningskostnader 522 1 045 354 687
Administrationskostnader 4 867 4 241 10 306 9 834
Forsknings och utvecklingskostnader 15 687 13 046 649 576
Summa avskrivningar 46 483 42 632 29 460 29 378

 NOt 11  öVrIGA röreLSeINtäkter/öVrIGA röreLSekOStNADer

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
övriga rörelseintäkter
Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 45 16
Valutakursdifferenser 11 564 7 550 11 445 7 457
Statliga stöd 34 70 34 70
Valutaterminer 967 967
Övriga rörelseintäkter 1 491 1 694 1 475 1 633
övriga rörelseintäkter 13 134 10 281 12 970 10 127

övriga rörelsekostnader
Valutakursdifferenser –9 384 –5 281 –9 316 –4 813
Valutaterminer –372 –372
Övriga rörelsekostnader –273 –265
övriga rörelsekostnader –9 756 –5 554 –9 688 –5 078

 NOt 9  FOrtS.
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 NOt 12  ANDrA VINSter OcH FörLuSter – NettO

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
Avsättning sanering 0 3 500 0 3 500
Summa 0 3 500 0 3 500

 NOt 13   FINANSIeLLA INtäkter / FINANSIeLLA kOStNADer

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
Finansiella intäkter
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 1 679 1 989 1 513 1 881
Ränteintäkter från koncernbolag 124 161 
Valutakursvinster 2 556 1 902 2 403 1 914
Verkligt värde vinst på ränteswappar 70 104 104
Övriga finansiella intäkter 151 151
Finansiella intäkter 4 456 3 995 4 191 4 060

Finansiella kostnader
Räntekostnader på upplåning –4 426 –4 467 –3 581 –4 335
Räntekostnader på finansiell leasing –613 –832
Valutakursförluster –2 556 –2 648 –2 176 –2 648
Verkligt värde förlust på ränteswappar –240
Övriga finansiella kostnader –509 –530 –509 –226
Finansiella kostnader –8 104 –8 717  –6 266 –7 209

 NOt 14  INkOMStSkAtt/SkAtt på åretS reSuLtAt

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat –10 642 –16 784 –8 745 –14 958
Justeringar avseende tidigare år 35 –142 –587 –224
Summa aktuell skatt –10 607 –16 926 –9 332 –15 182

uppskjuten skatt (se not 18) 8 524 –2 234 –1 607 7 160 
Inkomstskatt –2 083 –19 160 –10 939 –8 022

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

2012 2011 2011 2010
Resultat före skatt 34 701 64 909 28 305 20 718
Inkomstskatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande  
för resultat i respektive land. 26,3% i moderbolaget. 26,5% 27,0% 26,3% 26,3%
Skatteeffekter av:

Ej skattepliktiga intäkter –0,1% 0,9% –5,3% –2,3%
Ej avdragsgilla kostnader 12,7% 2,6% 14,6% 12,6%
Ändrad skattesats –22,2% 2,1%

Koncernjusteringar utan skatteeffekt –10,9%
Skattekostnad hänförlig till tidigare år 0,2% 0,9% 0,3%
Justering avseende tidigare år 0,6% 1,8%
effektiv skatt 6,0% 29,5% 38,6% 38,7%

Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen är 26,5% (27,0%). Skattesats för moderbolaget uppgår till 26,3% för samtliga år.
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 NOt 15  reSuLtAt per AktIe

Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestå
ende stamaktier under perioden.

2012 2011
Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare 32 618 45 749
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 11 445 100 11 445 100

resultat per aktie (kr) 2,85 4,00

 NOt 16  IMMAterIeLLA tILLGåNGAr

kONcerNeN 

Immateriella 
 tillgångar under 

utveckling

övriga  
immateriella 

 tillgångar – It Goodwill Summa

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

räkenskapsåret 2012
Ingående redovisat värde 50 812 3 186 92 604 146 602
Inköp/upparbetning 14 616 52 14 668
Avskrivningar –15 038 –1 176 –16 214
utgående redovisat värde 50 390 2 063 92 604 145 057

per 31 december 2012
Anskaffningsvärde 97 500 15 580 132 288 245 368
Ackumulerade avskrivningar –47 110 –13 518 –39 684 –100 312
redovisat värde 50 390 2 063 92 604 145 057

Goodwill 

MODerBOLAGet 2012-12-31 2011-12-31
per 1 januari 
Anskaffningsvärde 105 832 105 832
Ackumulerade avskrivningar –33 070 –26 456
redovisat värde 72 762 79 376

under räkenskapsåret 
Ingående redovisat värde 72 762 79 376
Årets avskrivningar –6 614 –6 614
utgående redovisat värde 66 148 72 762

prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE). Ned
skrivning har skett 2011 av återstående 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 företags
ledningens strategiplan som täcker en femårsperiod. Kassaflöden 
bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. 
Tillväxttakten överstiger inte den långsiktiga tillväxttakten för den 
bransch inom vilken Ostnor verkar. 

Dessa antaganden har använts för att analysera den kassagenererande 
enheten. Ledningen har fastställt den budgeterade rörelsemarginalen 
baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutveck
lingen. Den diskonteringsränta som används anges före skatt och åter
speglar specifika risker som gäller för den kassagenererande enheten.

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 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

räkenskapsåret 2012
Ingående redovisat värde 52 902 69 848 28 823 4 731 156 304
Inköp 396 10 263 2 479 4 055 17 193
Försäljning och utrangeringar
Omklassificeringar 40 1 448 2 528 –4 694 –678
Omräkningsdifferenser –6 –6
Avskrivningar –2 424 –17 643 –10 201 –30 268
utgående redovisat värde 50 914 63 916 23 623 4 092 142 545

per 31 december 2012
Anskaffningsvärde 121 921 450 382 113 895 4 092 690 290
Ackumulerade avskrivningar –71 007 –386 466 –90 272 –547 745
redovisat värde 50 914 63 916 23 623 4 092 142 545
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MODerBOLAGet 
Byggnader  

och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
 verktyg och 

installationer
pågående 

 nyanläggningar Summa

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

räkenskapsåret 2012
Ingående redovisat värde 52 902 41 442 26 696 4 731 125 771
Inköp 396 875 2219 4055 7 545
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar 40 1 448 2 528 –4 694 –678
Avskrivningar –2 424 –10 963 –9 459 –22 846
utgående redovisat värde 50 914 32 802 21 984 4 092 109 792

per 31 december 2012    
Anskaffningsvärde 121 921 387 359 106 583 4 092 619 955
Ackumulerade avskrivningar –71 007 –354 557 –84 599 –510 163
redovisat värde 50 914 32 802 21 984 4 092 109 792

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

2012 2011
Anskaffningsvärden – aktiverad finansiell leasing 56 915 47 527
Ackumulerade avskrivningar –25 801 –19 121
redovisat värde 31 114 28 406

Koncernen leasar ett antal maskiner enligt icke uppsägningsbara leasingavtal. Leasingperioderna är 7 år. (se vidare not 32 Leasingavtal)
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 NOt 18  uppSkjuteN SkAtt

kONcerNeN MODerBOLAGet

2012 2011 2012 2011
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader –2 220 –3 033 –1 373
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 3 938 8 122 –1 298 8 533
Obeskattade reserver 6 806 –7 323
Summa uppskjuten skatt i resultaträkningen 8 524 –2 234 –1 298 7 160

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 2011 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

Redovisat i resultaträkningen 495 –2 660 0 0 –6 806 –948 –9 919
per 31 december 2012 949 11 540 0 75 28 909 –587 40 886

uppskjutna skattefordringar Byggnader
pensions-

förpliktelser Avsättningar
Skattemässiga 

underskott
Derivat-

instrument övrigt Summa
Per 1 januari 2011    473 5 070 2 630 1 176 291 185  9 825

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

Redovisat i resultaträkningen –77 330 –280 –317 –711 0   –1 055
per 31 december 2012 396 4 069 1 430 262 443 0   6 600
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MODerBOLAGet

uppskjutna skatteskulder  Byggnader
Immateriella 

tillgångar
Derivat-

instrument Varulager
Obeskattade 

reserver övrigt  Summa
Per 1 januari 2011  3 705 0 1 600 1 503 0 475     7 283
Redovisat i resultaträkningen –3 705 0 –1 600 –1 503 –475 –7 283
per 31 december 2011 0 0 0 0 0 0            0

Redovisat i resultaträkningen
per 31 december 2012 0 0 0 0 0 0            0

uppskjutna skattefordringar Byggnader
pensions-

förpliktelser Avsättningar
Skattemässiga 

underskott
Derivat-

instrument övrigt Summa

Per 1 januari 2011 473 1 275 2 630 0 291 0     4 669
Redovisat i resultaträkningen 0 –66 –920 0 863       –123
per 31 december 2011  473 1 209 1 710 0 1 154 0     4 546

Per 1 januari 2012 473 1 209 1 710 0 1 154 0     4 546
Redovisat i resultaträkningen –77 –230 –280 0 –1 019 0    –1 606
Redovisat i Övrigt totalresultat 308        308
per 31 december 2012 396 979 1 430 0 443 0      3 248    

 NOt 19  ANDeLAr I kONcerNBOLAG

MODerBOLAGet 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 8 178 8 178
utgående redovisat värde 8 178 8 178

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag:

reDOVISAt VärDe 

Namn Organisationsnummer Säte kapitalandel Antal aktier 2012 2011
Ostnor Danmark A/S CVR nr 12758081 Köpenhamn, Danmark 100% 40 6 489 6 489
Ostnor Norge AS 980347745 Oslo, Norge 100% 5 000 537 537
Ostnor Finland Oy FO–nr 1796012–0 Helsingfors, Finland 100% 10 924 924
Mora GmbH HRB 4708 Hamburg, Tyskland 100% 225 225
Mora Armatur Ltd 5067847410978 S:t Petersburg, Ryssland 100% 3 3
Summa 8 178 8 178

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

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

2012–12–31
Kundfordringar 103 805 103 805
Övriga fordringar 5 4 452 5 791 10 248
Derivatinstrument 253 253
Likvida medel 101 992 101 992
Summa 5 4 705 211 588 216 298

kONcerNeN

Skulder i balansräkningen

Finansiella skulder  
 värderade till verkligt värde  

via  resultaträkningen
Övriga finansiella 

 skulder Summa

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

2012–12–31
Upplåning (exkl. finansiell leasing) 7 500 7 500
Skulder avseende finansiell leasing 27 947 27 947
Leverantörsskulder 62 687 62 687
Övriga skulder 48 48
Derivatinstrument 2 269 2 269
Summa 2 269 98 182 100 451
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 NOt 21  DerIVAtINStruMeNt 

2012 2011

kONcerNeN OcH MODerBOLAGet tillgångar Skulder tillgångar Skulder
Valutaterminskontrakt 162 596 370 407
Terminssäkring av råvaror 91 1503 292 4 407
Ränteswappar 170 240
Summa 253 2 269 662 5 054

kortfristig del 253 2 053 662 4 814

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 2012 till 52 119 tkr (52 136).  
Vinster och förluster på valutaterminskontrakt per 31 december 2012, redovisas i rörelseresultatet som Övriga rörelseintäkter/Övriga  
rörelsekostnader (not 11).

(b) terminssäkring av råvaror

2012 2011

ton

Nominellt värde  
ute stående  

derivat

Marknads- 
värde  

12–12–31 ton

Nominellt värde  
ute stående  

derivat

Marknads- 
värde  

11–12–31
Koppar 493 26 967 25 556 582 34 261 30 929
Zink 349 4 833 4 784 388 5 854 5 070

842 31 800 30 340 970 40 115 35 999

Värdeförändring –1 460                                                –4 116 
Årets resultateffekt
Övriga rörelseintäkter 25
Finansiella instrument mässing                                 0 –10 303                                              

Säkringsredovisning är införd från och med 1 januari 2012.  

(c) ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswapavtal uppgick per 31 december 2012 till 17 700 tkr (34 900).  
Per den 31 december 2012 varierar de fasta räntorna mellan 2,51% och 2,67% (2,51% och 2,67%). Den rörliga räntan baseras på STIBOR.  
Vinster och förluster på ränteswappar redovisats i finansnettot (not 13).

 NOt 22  kuNDFOrDrINGAr

kONcerNeN 2012 2011
Kundfordringar 105 327 112 430
Minus: reservering för osäkra  fordringar –1 522 –3 360
kundfordringar – netto 103 805 109 070

Per den 31 december 2012 var kundfordringar, efter beaktande av 
reserv för osäkra fordringar, uppgående till  26 510 tkr (24 329)  
förfallna. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare 
inte haft några betalningssvårigheter. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

2012 2011
1–30 dagar 25 782 23 992
31–60 dagar 675 316
> 61 dagar 53 21
Summa förfallna kundfordringar 26 510 24 329

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

2012 2011
per 1 januari 3 360  6 199
Reservering för osäkra fordringar 735 1 263
Fordringar som har skrivits bort under året 
som ej indrivningsbara –1562 –2 713
Återförda outnyttjade belopp –1011 –1 389
per 31 december 1 522 3 360

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kund
fordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen. Den 
maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade 
värdet för kundfordringar enligt ovan. Några säkerheter eller andra 
garantier 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 2012 2011
Kortfristiga placeringar 59 717 29 815
Kassa och bankmedel 42 274 68 937
koncernen totalt 101 991 98 752

MODerBOLAGet 2012 2011
Kortfristiga placeringar 59 717 29 815
Kassa och bankmedel 33 540 55 193
Moderbolaget totalt 93 257 85 008

 NOt 24   AktIekApItAL OcH öVrIGt tILLSkjutet 
kApItAL

MODerBOLAGet A-aktier B-aktier
Antal 
aktier

Aktie - 
kapital

per 31  
december 2010 22 890 91 561 114 451 11 445
per 31  
december 2011 2 289 000 9 156 100 11 445 100 11 445
Omvandling –228 800 228 800 11 445 100
Inlösen –457 900 –457900 –458
Emission 457 900 457900 458
per 31  
december 2012 2 060 200 9 384 900 11 445 100 11 445

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 2012 2011
Långfristig  
Banklån 7 500
Skulder avseende finansiell leasing  
(Se not 32) 18 580 18 492

kortfristig  
Banklån 7 500 10 000
Checkräkningskredit (Avtalad kredit 137 310 
tkr (137 838)) 0 0
Skulder avseende finansiell leasing  
(se not 32) 9 366 7 841

Summa upplåning 35 446 43 833

Covenant finns avseende koncernens soliditet som inte får understiga 
25 procent.

MODerBOLAGet 2012 2011
Långfristig  
Banklån 7 500

kortfristig  
Banklån 7 500 10 000
Checkräkningskredit (Avtalad kredit  
120 000 tkr (120 000) 0 0

Summa upplåning 7 500 17 500

 NOt 26  peNSIONSFörpLIkteLSer kONcerNeN

kONcerNeN 2012 2011
Förpliktelser i balansräkningen för:
Pensionsförmåner förmånsbestämda  78 315 72 538
Redovisning i resultaträkningen  avseende:
Kostnader för förmånsbestämda 
 pensionsplaner (inkl särskild löneskatt) 11 017 7 209

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 balansrap
porten i kombination med pensionskreditförsäkring.

kONcerNeN 2012 2011
Nuvärdet av fonderade förpliktelser 9 782 7 688
Oredovisade aktuariella vinster –2 364 –738
Verkligt värde på förvaltningstillgångar –7 224 –6 339
Nettoskuld avseende fonderade för-
pliktelser 194 611

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 97 158 91 957
Oredovisade aktuariell förlust –19 037 –20 030
Nettoskuld i balansräkningen 78 121 71 927

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är 
 följande:

kONcerNeN 2012 2011
Vid årets början 99 645 80 686
Kostnader för tjänstgöring under  
innevarande år 5 380 3 430
Räntekostnader 3 820 3 285
Aktuariella förluster(+)/vinster(–) 393 14 257
Valutakursdifferenser 10 98
Utbetalda ersättningar –2 309 –2 111
Vid årets slut 106 939 99 645
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Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är 
 följande:

kONcerNeN 2012 2011
Vid årets början 6 338 6 078
Förväntad avkastning på förvaltnings
tillgångar 258 244
Aktuariella förluster(–)/vinster(+) –808 234
Valutakursdifferenser 86 –478
Avgifter från arbetsgivaren 1 350 260
Vid årets slut 7 224 6 338

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

kONcerNeN 2012 2011
Tjänstgöring under  innevarande år 6 055 3 440
Räntekostnader 3 820 3 285
Förväntad avkastning på förvaltnings
tillgångar –360 –339
Särskild löneskatt 1 502 823
Summa  
(ingår i personalkostnader, not 9) 11 017 7 209

Den totala kostnaden 11 017 tkr (7 209) ingår i posterna Kostnad för 
sålda varor, Försäljningskostnader, Administrationskostnader, Forsk
nings och utvecklingskostnader samt Finansiella poster.

2012 2011
Den faktiska avkastningen på förvaltnings tillgångar 
uppgick till: 3,6% 4,0%

För 2012 redovisas förväntad avkastning 

De viktigaste aktuella antaganden som användes var följande:

2012 2011
Diskonteringsränta, % 3,5 3,5–4,0
Förväntad avkastning på förvaltnings
tillgångar, % 3,6 5,4
Framtida löneökningar, % 3,0 3,0–4,0
Framtida pensionsökningar, % 2,0 1,3–2,0

Livslängd
Antaganden beträffande livslängd baseras på offentlig statistik och  
erfarenheter i varje land.

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

2012 2011
Män 23 23
Kvinnor 25 25

Förvaltningstillgångarna består av följande:

kONcerNeN 2012 2011
Aktier 462 406
Räntebärande värdepapper 5 310 4 614
Egendom 1 206 1 115
Övrigt 246 203
Summa 7 224 6 338

 NOt 27  peNSIONSFörpLIkteLSer MODerBOLAGet

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

Specifikation av belopp som redovisas i balansräkningen: 

2012 2011
Förpliktelsernas nuvärde  
(beräknade enligt svenska principer)  
avseende ofonderade pensionsplaner 67 395 64 710
Nettoskuld i balansräkningen (–) 
(exklusive obeskattade reserver  
hänförliga till pensions förpliktelser) 67 395 64 710

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

2012 2011
Nettoskuld vid årets början avseende  
pensionsåtaganden 64 710 56 979
I resultaträkningen redovisad kostnad för 
pensionering i egen regi 5 097 9 842
Pensionsutbetalningar –2412 –2 111
Nettoskuld vid årets slut 67 395 64 710

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

Avsättningar för pensioner fördelas enligt följande:

2012 2011
Avsättningar enligt tryggandelagen
– FPG/PRIpensioner 67 395 64 710
– övriga 4 675 4 858
Avsättningar utanför Tryggandelagens  
regelverk 0 0
Summa avsättningar  
för  pensioner 72 070 69 568
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Specifikation över periodens kostnader och intäkter avseende  pensioner:

2012 2011
pension i egen regi 
Kostnad för intjänande av pensioner m m 2 323 7 104
Räntekostnad (beräknad diskonteringseffekt) 2 774 2 738
Resultateffekt av inlösen av  
förpliktelser m m 0 0
kostnad för pensionering i egen regi 
exkl skatter 5 097 9 842

pension genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande 3 515 718
redovisad nettokostnad hänförlig till 
pensioner, exkl skatter 8 612 10 560

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

2012 2011
Kostnad sålda varor 1 954 2 971
Försäljningskostnader 2 129 3 227
Administrations samt forsknings och 
utvecklingskostnader 1 755 1 624
Finansiella poster 2 774 2 738
redovisad nettokostnad 8 612 10 560

De viktigaste aktuariella antagandena som användes var följande:
Diskonteringsränta 3,5% (3,5).

Åtagandena är beräknade baserat på lönenivå gällande per respektive 
balansdag.

Nästa års förväntade utbetalning avseende förmånsbestämda pen
sionsplaner uppgår till 2 575 tkr.

 NOt 28  AVSättNINGAr

kONcerNeN Garantier
Bortforsling och  

återställande av mark
Löneskatt  

pensions förpliktelser övrigt Summa

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

per 1 januari 2012 14 700 6 500 1 752 0 22 952
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 1 750 851 2601
– återförda outnyttjade belopp
Utnyttjat under året
per 31 december 2012 16 450 6 500 2 603 25 553

kONcerNeN

Avsättningarna består av: 2012 2011
Långfristig del 25 553 22 952
Summa 25 553 22 952

 NOt 27  FOrtS.
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MODerBOLAGet Garantier
återställande  

av mark
pensions-

förpliktelser övrigt Summa
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

per 1 januari 2012 14 700 6 500 69 568 0 90 768
Redovisat i resultaträkningen:
– tillkommande avsättningar 1 750 2 502 0 4 252
– återförda outnyttjade belopp
Utnyttjat under året
per 31 december 2012 16 450 6 500 72 070 0 95 020

Garantier
Koncernen prövar kontinuerligt värdet av avsatta reserver i relation till 
beräknat behov. Reservering görs utifrån historisk statistik över felaktiga 
produkter. Garantireserven utgjorde 1,9% (1,6) av nettoomsättningen 
per den 31 december 2012. 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: 2012 2011
Långfristig del 95 020 90 768
Summa 95 020 90 768

 NOt 29   uppLupNA kOStNADer OcH FörutBetALDA  
INtäkter

kONcerNeN 2012 2011
Upplupna löner 4 393 5 232
Upplupna semesterlöner 21 697 21 213
Upplupna sociala avgifter 7 860 8 220
Upplupna räntekostnader 13 35
Övriga poster inkl. kundbonus och rabatter 46 363 43 100
koncernen totalt 80 326 77 800

MODerBOLAGet 2012 2011
Upplupna löner 4 158 4 787
Upplupna semesterlöner 19 607 19 339
Upplupna sociala avgifter 7 596 7 981
Upplupna räntekostnader 13 35
Övriga poster inkl. kundbonus och rabatter 34 038 32 885
Moderbolaget totalt 65 412 65 027
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 NOt 30  StäLLDA SäkerHeter 

kONcerNeN OcH  MODerBOLAGet 2012 2011
Avseende avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser
– Övriga långfristiga fordringar 4 447 4 595
Avseende skulder till kreditinstitut
– Fastighetsinteckningar 17 750 17 750
– Företagsinteckningar 58 510 58 510
koncernen och moderbolaget totalt 80 707 80 855

I samband med förlängning av bolagets kreditförsäkring hos Försäk
ringsbolaget PRI Pensionsgaranti för bolagets pensionsskuld, har säker
het ställts för försäkringen. Säkringen utgörs av överhypotek i  före
tagsinteckningsbrev och överhypotek i pantbrev i fast egendom.

 NOt 31  ANSVArSFörBINDeLSer

kONcerNeN 2012 2011
Övriga ansvarsförbindelser 1 348 1 294
koncernen totalt 1 348 1 294

MODerBOLAGet 2012 2011
Ansvarsförbindelse till förmån för övriga 
koncernbolag 20 521 23 083
Övriga ansvarsförbindelser 1 348 1 294
Moderbolaget totalt 21 869 24 377

 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 rän
tekostnader och amortering på den utestående skulden. Variabla avgif
ter 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 2012 2011
Inom ett år 9 366 7 841
Senare än ett men inom fem år 16 556 17 951
Senare än fem år 2 024 541
koncernen totalt 27 946 26 333

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 2012 2011
Inom ett år 7 405 7 356
Senare än ett men inom fem år 14 469 9 628
Senare än fem år 0 161
koncernen totalt 21 874 17 145

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskaps
året uppgått till 13 511 tkr (13 705).

MODerBOLAGet 2012 2011
Inom ett år 4 762 4 029
Senare än ett men inom fem år 8 285 4 383
Senare än fem år 0 0
Moderbolaget  totalt 13 047 8 412

Kostnader för operationell leasing i Moderbolaget har under räkenskaps
året uppgått till 8 288 tkr (7 779).

 NOt 33  OBeSkAttADe reSerVer

MODerBOLAGet 2012 2011
Ackumulerade skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan:
– Byggnader och markanläggningar 19 124 19 058
– Maskiner och inventarier 30 348 32 740
Periodiseringsfond 81 931 84 004
Moderbolaget totalt 131 403 135 802

 NOt 34   reSuLtAt FråN öVrIGA VärDepApper  
OcH FOrDrINGAr SOM är ANLäGGNINGS-
tILLGåNGAr

MODerBOLAGet 2012 2011
Valutakursdifferenser –137 –11
Verkligt värde förlust ränteswappar 70 –240
Moderbolaget totalt –67 –251

 NOt 35  BOkSLutSDISpOSItIONer

MODerBOLAGet 2012 2011
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 2 327 –14 986
Avsättning till periodiseringsfond –11 827 –18 958
Upplösning av periodiseringsfond 13 900 6 100
Moderbolaget totalt 4 400 –27 844
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 NOt 36  öVrIGA ej LIkVIDItetSpåVerkANDe pOSter

kONcerNeN 2012 2011
Vinst/förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar –45 265
Avsättning till pensioner 5 593 3 035
Övriga avsättningar 2 601 –4 340
Derivatinstrument 616 4 392
Övrigt –344 –164
koncernen totalt 8 421 3 188

MODerBOLAGet 2012 2011
Vinst/förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar –16 265
Avsättning till pensioner 2 502 6 741
Övriga avsättningar 1 750 –3 300
Derivatinstrument 616 4 392
Övrigt – 171
Moderbolaget totalt 4 852 8 269

 NOt 37  trANSAktIONer MeD NärStåeNDe 

Priveq ägde fram till och med november 2012 knappt 30% av aktierna  
i Ostnor och bedöms ha haft betydande inflytande över Ostnor. Andra 
närstående parter är samtliga dotterbolag inom koncernen samt 
ledande befattningshavare i koncernen, det vill säga 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 

2012 2011
Varuförsäljning:
– Mattsson Metal AB 597 465
Summa 597 465

Utöver ovanstående har varor, till ej väsentliga belopp, sålts till närstå
ende enligt gällande personalköps policy.

(b) köp av varor och tjänster

2012 2011
Köp av varor:
– Mattsson Metal AB 2 263 2 255
Köp av tjänster:
–  Närstående till styrelseledamot (anställda i 

bolaget) 968 953
Summa 3 231 3 208

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

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

2012 2011
Löner och andra kortfristiga 
 ersättningar 9 632 8 806
Ersättningar vid uppsägning 3 832  
Ersättningar efter avslutad anställning 4 142 2 689
Summa 17 606 11 495

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

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningsha
vare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. 
Med andra ledande befattningshavare avses de 5 personer som tillsammans 
med verkställande direktören utgör koncernledningen. 

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion 
till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören 
är den rörliga ersättningen maximerad till 50% av grundlönen. För andra 
ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 
25–35% av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhål
lande 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% av fast lön. 
Mellan bolaget och verkställande direktören i moderbolaget gäller en 
uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida och 6 
månader vid uppsägning från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida 
är VD berättigad till lön och övriga anställningsförmåner under 12 måna
der, 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% av fast lön.

Bonus
För verkställande direktören baseras bonus till 60% på koncernens 
rörelseresultat och till 40% på koncernens kassaflöde. Bonusbeloppet 
för 2012 motsvarade 0% av grundlönen (0).

För andra ledande befattningshavare baseras bonus till 60% på koncer
nens rörelseresultat och till 40% på koncernens kassaflöde. Bonusbelop
pet för andra ledande befattningshavare utgår för 2012 med motsvarande 
0% av grundlönen (0).
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ersättningar och övriga förmåner 2012

Grundlön/ 
Styrelse- 

arvode
rörlig 

 ersättning*
övriga 

 förmåner **
pensions- 

kostnad
övrig  

ersättning Summa
Styrelseordförande Christer Lenner 429 429
Styrelseledamot Erik Eriksson 110 110
Styrelseledamot Magnus Hardmeier 110 110
Styrelseledamot Hans Åke Norås 310 310
Styrelseledamot Mats Hermansson 110 110
Styrelseledamot Pernilla Wigren 110 110
Styrelseledamot EvaLotta Kraft (t. o. m. 2012.05) 60 60
Styrelseledamot Johnny Alvarsson (fr. o. m. 2012.05) 70 70
VD Håkan Olson (t. o. m. 2012.05) 922 0 158 1 023 3 832 5 935
VD Claes Seldeby (fr. o. m. 2012.06) 1 072 0 61 346 1 479
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 5 634 0 476 2 773 8 883
Summa 8 937 0 695 4 142 3 832 17 606

ersättningar och övriga förmåner 2011 

Grundlön/ 
Styrelse- 

arvode
rörlig 

 ersättning*
övriga 

 förmåner **
pensions- 

kostnad
övrig  

ersättning 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 befattningshavare (5 personer) 4 962 0 446 2 013 7 421
Summa 8 201 0 605 2 689 0 11 495

Ersättningar är angivna exklusive sociala avgifter.
Under 2012 har styrelsens ordförande Christer Lenner utöver ordinarie styrelsearvode erhållit ersättning för extra arbete och restid  

med totalt 264 tkr (210). Ersättning för extra arbete har även utgått till styrelseledamöterna Hans Åke Norås med 200 tkr (70) och Magnus  
Hardmeier 0 tkr (70).

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

 NOt 38  HäNDeLSer eFter BALANSDAGeN

Nya redovisningsregler enligt IAS 19 ” Ersättningar till anställda” ska 
tillämpas från och med 1 januari 2013 (se not 2.1). Om dessa regler 
varit implementerade under räkenskapsåret 2012, hade det inneburit 
att Ostnors pensionsavsättning per den 31 december 2012 hade ökat 
med 21,4 mkr, avsättning för särskild löneskatt med 4,6 mkr samt att 
eget kapital hade minskat med 20,2 mkr.

Allba Invest AB har förvärvat aktier av ägare som i höstas anmälde 
att de ville sälja och innehar 3,5 procent av aktierna. Medlemmar i  
styrelsen och ledningen har ökat sitt nettoinnehav av aktier.

 NOt 37  FOrtS.
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Koncernens resultat och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 20130507 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 20130226

Christer Lenner Claes Seldeby
Styrelseordförande  Verkställande direktör

Erik Eriksson Johnny Alvarsson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Mats Hermansson Hans Åke Norås
Styrelseledamot Styrelseledamot

Pernilla Wigren
Styrelseledamot

Kenneth Östlund  Staffan Gryting
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 20130312

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 utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen	för	Ostnor	AB	(publ)	för	år	2012.	Bolagets	årsredo
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen  
av	detta	dokument	på	sidorna	28–69.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en	rättvisande	bild	enligt	International	Financial	Reporting	
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel
aktigheter, 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  
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i  
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande  
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

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	2012	och	av	dess	finansiella	resultat	och	kassaflö
den för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan
siella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella 
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resultat	och	kassaflöden	för	året	enligt	International	Financial	
Reporting	Standards,	såsom	de	antagits	av	EU,	och	årsredovis
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis
ningens och koncernredovisningens 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 utfört en revision av förslaget till dispositio
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande	direktörens	förvaltning	för	Ostnor	AB	(publ)	för	
år 2012.

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 eller förlust har vi granskat 

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie
bolagslagen.

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 har 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 12 mars 2013
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

1800-talet 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 Finland OY
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Mora GmbH
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