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SinterCast resultat juli-september 2008 
 
• Periodens omsättning: 6,0 MSEK (4,7 MSEK). Niomånadersperioden: 17,4 MSEK (17,3 MSEK). 
• Resultat efter skatt: -0,4 MSEK (-1,8 MSEK). Niomånadersperioden: 18,1 MSEK (-3,8 MSEK). 
• Resultat per aktie: -0,1 SEK/aktie (-0,3 SEK/aktie). Niomånadersperioden: 3,3 SEK/aktie (-0,7 SEK/aktie).  
• Kassaflöde: -2,9 MSEK (-1,0 MSEK). Niomånadersperioden: -7,5 MSEK (-0,2 MSEK).  
• Serieproduktionen ökade med 15 % i september 2008 till 750 000 motorekvivalenter omräknat till årstakt  
• Ny serieproduktionsorder från DAF Trucks med start av gjuteriproduktion i oktober 2008 
• Da Shiang Precision Foundry i Kina förbereder utökad serieproduktion 
• Hydrogen Engine Center i USA lanserar ny SinterCast-CGI vätgasdriven motor  

 
Lanseringen av nya serieproduktionsprogram kommer att ge en fortlöpande tillväxttrend för Sintercast, 
trots eventuella effekter av den globala ekonomiska krisen på nybilsförsäljningsvolymerna. Ändringar 

 av gjuteriernas investeringsstrategier har kortfristiskt senarelagt vissa beslut avseende installationer av  
System 2000, vilket påverkar målsättningen på neutralt kassaflödet för helåret 2008. 

 
Pågående produktion och marknadsutsikter 
Tack vare den fortsatta ökningen av serieproduktionen inom sektorn för tunga fordon, redovisade SinterCast 
sin hittills högsta månadsproduktion under september 2008. Produktionstakten uppräknad till helårstakt, 
uppgår till över 750 000 motorekvivalenter per år (37 500 ton/år). Produktionen under september utgör en 
ökning med 15 % jämfört med den jämna produktionstakten om cirka 650 000 motorekvivalenter under de 
första åtta månaderna av 2008 och en ökning med 65 % jämfört med september 2007. 
 
Trots den globala krisen gav produktionsstatistiken för september 2008 ännu inte någon volymminskning för 
SinterCasts befintliga V-dieselmotorprogram. Även om många konsumenter kommer att välja dieselmotorer 
för att kompensera sig för stigande bränslekostnader, är det troligt att den ekonomiska situationen efterhand 
kommer att få en effekt på SinterCasts produktionsvolym av personbilar. I USA har den ekonomiska krisen 
haft en väsentlig inverkan på försäljningen av SUV:ar och pickuper. Detta kommer naturligtvis att påverka 
volymer och möjligen även tidpunkten för produktionsstarten för de SinterCast-CGI V-dieselprogram som har 
godkänts för produktionsstart under 2009. Oavsett den initiala produktionstakten så kommer lanseringen av de 
amerikanska V-dieselprogrammen och produktionsstarten avseende de andra godkända programmen att 
säkerställa en jämn tillväxttrend mot ökad produktionsvolym och ökade intäkter.  
 
I och med den i oktober 2008 aviserade starten för serieproduktion av DAF 12,9 liters motorblock och 
cylinderhuvuden vid Tupygjuteriet i Brasilien, har potentiell full volym för de befintliga 
serieproduktionsprogrammen ökat från 1,2 miljoner motorekvivalenter (30 juni 2008) till 1,3 miljoner 
motorekvivalenter. Denna ökning är en följd av den sammanlagda effekten av bidraget från DAF-programmet 
samt av den eventuella reduktionen av den befintliga produktionen av V-diesel för personbilar. Förutom de 
program som redan finns i serieproduktion, har SinterCasts gjuterikunder säkrat serieproduktionsorder för nya 
CGI-komponenter som kan ge cirka 1,0 miljoner extra motorekvivalenter per år när full volym uppnås. Detta 
värde är reducerat från 1,5 miljoner motorekvivalenter per den 30 juni 2008 och minskningen beror på att 
DAF-programmet flyttats till produktionskategorin och på ändrade prognoser inom bilindustrin. Ytterligare 3 
miljoner motorekvivalenter utvecklas för närvarande vilket i det korta perspektivet innebär en total 
marknadspotential om cirka 5,3 miljoner motorekvivalenter per år. Minskningen från 5,7 miljoner 
motorekvivalenter den 30 juni 2008 är en följd av den effekt den globala ekonomiska krisen får på den 
beräknade volymen. Sammanlagt har cirka 45 % av SinterCasts befintliga totala pool på 5,3 miljoner 
motorekvivalenter redan godkänts för serieproduktion. 
 
Parallellt med minskningen av den totala poolens volym har den senaste tidens växelkursförändringar mellan 
den svenska kronan och SinterCasts två huvudsakliga intäktsvalutor, euron och dollarn, resulterat i en positiv 
nettoeffekt på intäkter avseende serieproduktion. Baserat på befintlig verksamhet och kunskaper kan vi 
sammanfatta den närmaste tidens (<5 år) marknadsmöjligheter enligt följande: 
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 Ungefärlig årlig produktionspotential och intäkter 
 30 sept 2008 30 juni 2008 

Verksamhet KEQVS6 MSEK/år7 KEQVS6 MSEK/år7 
Aktuell serieproduktion1 

 
750 18 650 13 

Möjlig full volym2 1 300 31 1 200 24 
Säkrade produktionsorder3 1 000 24 1 500 30 
Development Pipeline4 3 000 72 3 000 60 
Marknadsmöjlighet, kort sikt5 5 300 127 5 700 114 

 
Not:  1.  Nuvarande årlig produktionstakt 
 2. Möjlig årlig full volym för befintliga program som serieproduceras (Första raden i tabellen) 
 3. Årlig full volym för program för vilka SinterCasts gjuterikunder har säkrat produktionsorder men ännu 

inte inlett serieproduktion 
 4. Full årlig volym för utvecklingsprogram som SinterCast för närvarande stöder, men som ännu inte har 

orderlagts för serieproduktion 
 5. Total marknadsmöjlighet på kort sikt (Summan av 2, 3 och 4)  
 6. KEQVS: Tusentals motorekvivalenter 
 7. Beräkningen bygger på 20 SEK/motorekvivalent den 30 juni 2008 och 24 SEK/motorekvivalent den 30 

september 2008 
 
Marknadsutveckling 
För närvarande pågår förhandlingar med gjuterier i Europa, Asien och i Nord- och Sydamerika avseende nya 
System 2000 installationer. För närvarande uppgår det sammanlagda värdet på utestående offerter avseende 
nya System 2000 installationer till ca 20 MSEK. Även om den globala ekonomiska krisen har påverkat 
gjuteribranschens investeringsplaner och det är troligt att vissa installationsbeslut försenas till 2009, är det 
fortfarande företagets uppfattning att vissa förhandlingar avseende installationer kommer att slutföras under 
2008. Den första av dessa förhandlingar har redan slutförts med Da Shiang Precision Foundry i Kina, vilket 
lett fram till att ett komplett System 2000 back-up moduler levererats under början av oktober. Back-up 
modulerna syftar till att förse Da Shiang med kapacitet att utöka verksamheten när den befintliga SinterCast-
CGI-produktionen växer från att inte bara omfatta dagens turbohus utan även stora volymer av komponenter 
för avgassystem.  
 
Under perioden lanserade Hydrogen Engine Center (HEC), Iowa, en ny 9.3 liter V8 vätgasdriven motor. 
Denna motor med gnisttändning är den största vätgasdrivna motorn som finns tillgänglig och baseras på 
SinterCast-CGI motorblock och cylinderhuvuden som tillverkas vid gjuteriet Motor Castings i Milwaukee. 
Den vätgasdrivna motorn från HEC som inte avger avgaser har utvecklats för kontinuerlig drift i system för 
elkraftsframställning och för bussar. Under sådana krävande driftvillkor ökar kompaktgrafitjärn motorns 
livslängd med över 500 %. HEC avser även att utveckla en 10.2 liters version av motorn. Även om 
marknadspotentialen för denna teknik inte kan kvantifieras i dagsläget, erbjuder HEC-tillämpningen en 
långsiktig tillväxtmöjlighet för SinterCast inom sektorn för alternativa/förnyelsebara bränslen. 
 
Finansiell sammanfattning   
 
Intäkter 
Intäkterna för SinterCast-koncernen hänför sig huvudsakligen till intäkter från serieproduktion, försäljning och 
leasing av utrustning och service. Under kvartalet juli-september 2008 ökade intäkterna från serieproduktion 
med cirka 60 % till 4,7 MSEK jämfört med samma period 2007. Denna ökning beror huvudsakligen på ökad 
serieproduktion och på ökade leveranser av mätkoppar. Periodens intäkter från försåld utrustning uppgick till 
0,7 MSEK, vilka huvudsakligen kan hänföras till försäljningen av en ny provtagningsmodul till Motor 
Castings gjuteri i USA. 
 
Hittills under året har intäkterna från serieproduktionen ökat med cirka 35 % till 13,4 MSEK, jämfört med de 
första nio månaderna 2007. Den ökade serieproduktionen har motverkat den signifikanta nedgången av 
installationsintäkter under de tre första kvartalen 2008. Därigenom har företaget kunnat vidmakthålla 
intäktsnivån hittills under året. Installationsintäkterna hittills under året är 3,3 MSEK lägre än för samma 
period 2007. Förhandlingar om installationer förväntas bli mer intensiva under det fjärde kvartalet, även om 
vissa av de aktuella installationsförhandlingarna kanske inte kommer att slutföras innan årets slut eftersom 
gjuteriernas investeringsbeslut har påverkats av den globala ekonomiska krisen. 
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Nettoomsättning per intäktsslag  juli-september januari-september 

 2008 2007 2008 2007 
Levererade mätkoppar  16 500 8 710 44 000 34 500 
Utrustning1  0,7 1,2 2,4 5,7 
Serieproduktion2 4,7 3,0 13,4 9,9 
Service3 0,5 0,5 1,5 1,6 
Annat  0,1 0,0 0,1 0,1 
Summa 6,0 4,7 17,4 17,3 
 (Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges) 
 

Notes:  1.  inkluderar intäkter från försäljning och leasing av System 2000, försäljning av Mini-System 2000 och 
reservdelar. 

 2. inkluderar intäkter från förbrukningsmateriel, produktionsavgifter och avgifter för programvarulicenser. 
 3. inkluderar intäkter utförd fältservice, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar 

 
Resultat 
Rörelseresultatet för perioden juli-september 2008 på -0,4 MSEK är 1,5 MSEK högre än samma period 2007. 
Ökningen kan huvudsakligen härledas till ökade serieproduktionsintäkter och genom de minskade kostnaderna 
från personalens aktieoptionsprogram. Nedgången för SinterCast aktiekurs från 123 SEK (30 juni 2008) till 
103 SEK (30 september 2008) medförde en omvärderingseffekt, vilket gav en intäkt på 0,9 MSEK. 
 
Rörelseresultatet hittills i år på -4,5 MSEK är 0,3 MSEK lägre än samma period 2007. Resultatet påverkas 
främst av ökade investeringar i personal, ökad säljverksamhet och relaterade resekostnader och ny 
marknadsutveckling, huvudsakligen i Indien och Kina. Efter aktiveringen av latenta skatter, uppgick resultatet 
efter finansiellt netto, extraordinära poster och skatter till 18,1 MSEK, vilket var en förbättring på 21,9 MSEK 
jämfört med samma period 2007  
 
80 MSEK (13,5 %) av SinterCasts potentiella ackumulerade underskottsavdrag har beaktats under perioden 
januari-september 2008. På grund av den potentiella effekt som den globala ekonomiska krisen kan få på 
bilindustrin, har företaget inte beaktat några ytterligare ackumulerade underskottsavdrag under perioden juli-
september 2008. Ytterligare underskottsavdrag kommer att beaktas i framtiden, efterhand som nya 
produktionsorder bekräftas och företagets femåriga skatteplaneringshorisont flyttas fram.  
 
I Sverige pågår en debatt om att minska den svenska bolagsskatten från 28 % till 26,3 % med ikraftträdande 
den 1 januari 2009. Om förslaget bifalles, kommer den lägre skattesatsen att påverka aktiverad uppskjuten 
skattefordran som för närvarande uppgår till 22,4 MSEK. Nedskrivningseffekten minskar resultatet med cirka 
1,4 MSEK och kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2008. 
 
Per den 30 september 2008, beräknas kostnaden för personaloptionsprogrammet uppgå till cirka 3,7 MSEK 
(6,0 MSEK per den 30 september 2007), baserat på en aktiekurs på 103 SEK (150 SEK den 30 september 
2007). Hittills under 2008, har 0,4 MSEK (1,3 MSEK per den 30 juni 2008) redovisats som kostnader 
relaterade till optionsprogrammet.  
 

 juli-september januari-september 
 2008 2007 2008 2007 

Omsättning 6,0 4,7 17,4 17,3 
Rörelseresultat -0,4 -1,9 -4,5 -4,2 
Resultat efter skatt  -0,4 -1,8 18,1 -3,8 
Resultat efter skatt per aktie (SEK) -0,1 -0,3 3,3 -0,7 
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges)     
 
Kassaflöde, likviditet och investeringar 
Kassaflödet under juli-september 2008 uppgick till -2,9 MSEK (-1,0 MSEK), vilket gav koncernen en 
likviditet på 8,8 MSEK den 30 september 2008 (15,3 MSEK). Kassaflödet hittills i år på -7,5 MSEK 
påverkades huvudsakligen av minskningen av installationsintäkter i kombination med stigande kostnader för 
ökat antal anställda (16 anställda mot 13 anställda under samma period 2007), rekryteringskostnader och 
kostnader för att bygga upp den nya representationsnärvaron i Kina och Indien. Kassaflödet på -7,5 MSEK och 
den relaterade likviditetsminskningen jämfört med den 31 december 2007 (16,3 MSEK), är en följd av den 
kombinerade effekten av en rörelseförlust på 2,8 MSEK och en rörelsekapitalökning på 4,7 MSEK. Ökningen 
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av rörelsekapitalet påverkar SinterCast, under innevarande övergångsperiod mot högre produktionsaktivitet, 
eftersom lagernivåer ökar, och trots att fler fakturor utfärdats, har betalning ännu inte influtit. Koncernens 
investeringar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK).  
 
 juli-september januari-september 
 2008 2007 2008 2007 
Kassaflöde från verksamhet 0.2 -0.8 -2.8 -1.4 
Kassaflöde från rörelsekapital -3,1 0,0 -4,7 1,6 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 -0,2 0,0 -0,4 
Summa kassaflöde -2,9 -1,0 -7,5 -0,2 
     
Likviditet  8,8 15,3 8,8 15,3 
Investeringar  0,0 0,2 0,0 0,4 
(Belopp i miljoner svenska kronor om inget annat anges) 
 
Med positivt resultat, ökande marknadsaktiviteter och betryggande likviditet har styrelsen beslutat att, när 
lönsamhetsnivån och likviditeten är säkrade låta överskottet av likvida medel gå tillbaka till aktieägarna som 
utdelning och/eller återköp av egna aktier. Det är styrelsens intention att föreslå en återkommande och 
progressivt ökande utdelning.  Det var initialt menat att föreslå den första utdelningen till årsstämman 2009, 
men tidpunkt och belopp på den föreslagna utdelningen eller återköpet av egna aktier kommer att bestämmas 
av rådande ekonomiska förhållanden.  
 
Marknadspenetrering och konkurrens 
Praktiskt taget varje företag möter konkurrens och SinterCast är inget undantag. En del gjuterier, exempelvis i 
Tyskland, använder företagsinterna CGI-produktionstekniker för att differentiera sig från konkurrenterna. På 
den globala marknaden åtnjuter dock SinterCast respekt från industrin som den globala marknadsledaren för 
processtyrningsteknologi och sakkunskap inom CGI. SinterCast välkomnas som en tillförlitlig och trovärdig 
teknologipartner. Teknologiskt ledarskap och god teknisk kundservice är basen till att SinterCast även i 
fortsättningen kommer att stödja ny utvecklingsverksamhet inom CGI och ytterligare öka sin andel av världens 
produktionskapacitet för motorblock och cylinderhuvuden. 
 
Global ekonomisk kris 
Sedan 2004 har SinterCast säkrat åtminstone en ny installation av System 2000 och åtminstone en ny 
installation per år av Mini-System 2000. Hittills under 2008 har inga nya installationer säkrats. Den därmed 
uppkomna minskningen av installationsintäkter har hittills under året påverkat det finansiella resultatet och 
koncernens likviditet negativt. Trots att det hittills under 2008 inte förkommit några installationer, pågår för 
närvarande förhandlingar med potentiella kunder avseende flera nya installationer. Utestående offerter 
avseende System 2000 installationer uppgår för närvarande till ca 20 MSEK. Företaget förväntar sig 
fortfarande att vissa av förhandlingarna avseende nya installationer kommer att slutföras under 2008 och att 
vissa av de första betalningarna kommer att inflyta innan årets slut. Den globala ekonomiska krisen har dock 
påverkat investeringsplaner inom gjuteribranschen och det är troligt att vissa av installationsbesluten har 
försenas till 2009. Det är för närvarande inte företagets uppfattning att någon av de befintliga 
installationsmöjligheterna kommer att gå förlorad på grund av den ekonomiska krisen, men företaget förväntar 
sig förseningar. Sådana förseningar kommer att direkt påverka företagets förmåga att uppnå målsättningen för 
neutralt kassaflödet för helåret 2008.  
 
De ekonomiska förhållanden som den globala bilindustrin står inför har medfört en kraftig inbromsning av 
nybilsförsäljningen, särskilt avseende lyxbilar och SUV:ar. Denna minskning kommer otvivelaktigt att påverka 
tillverkningsvolymerna för vissa av SinterCasts befintliga och planerade V-dieselprogram. Detta avspeglas i 
minskningen av den kortfristiga (<5 år) marknadsmöjligheten från 5,7 miljoner motorekvivalenter (30 juni 
2008) till dagens 5,3 miljoner motorekvivalenter. Starten av nya serieproduktionsprogram kommer dock att 
säkerställa en jämn trend mot ökad produktionsvolym och ökade intäkter. Denna utveckling speglas av 
ökningen på 15 % av serieproduktionen under september 2008. Medan företaget väntar på fler installationer 
och ökad serieproduktion, kommer SinterCast att fortsätta att stärka sin organisation genom rekrytering och 
investeringar i ny marknadsutveckling. Fastän utökad personalstyrka, inköp av System 2000 till lager och 
försäljningsverksamheten kommer att öka den generella kostnadsnivån, måste företaget företa aktiva åtgärder 
för att förbereda sig för marknadens efterfrågan.  
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Personal 
Två nya medarbetare anställdes per den 1 januari 2008. Båda är akademiker och har doktorerat. Per den 31 
september 2008 hade koncernen 16 (13) anställda. Fler rekryteringar planeras för att möta ökande 
marknadsaktivitet.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
SinterCast har historiskt finansierats av riskkapital som tillhandahållits av dess aktieägare. SinterCast 
övervakar regelbundet företagets kassasituation i relation till marknadsprognoser och kostnadsbudgetar. Under 
de senaste åren har intäkterna ökat vilket bidragit till en avsevärd minskning av den finansiella risknivån. Den 
största osäkerhetsfaktorn för SinterCast är när CGI-marknadens ökar i volym, vilket i sin tur beror på den 
globala ekonomin för nybilsförsäljning och individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats 
med komponenter från SinterCast. SinterCasts risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i Årsredovisningen 2007. 
Därefter har den globala ekonomiska krisen haft en signifikant påverkan på bil- och gjuteribranschen, den 
slutgiltiga effekten därav kan ännu inte kvantifieras.   
 
Inga betydande händelser finns att rapportera efter balansdagen per den 30 september 2008 som i sak påverkar 
denna rapport. 
 
Redovisningsprinciper  
Information avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska 
Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet 
med den svenska Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som har använts för koncernen och 
moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som använts vid upprättande av företagets 
senaste årsredovisning. Under perioden har inga betydande transaktioner förekommit mellan SinterCast och 
styrelsen eller ledningen. Eventuella effekter av förändrad bolagsskattesats kommer att redovisas i Q4 2008.  
 
Moderbolag  
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Moderbolaget 
har 13 (10) anställda. Merparten av verksamheten sker i moderbolaget, inklusive ansvaret för 
representantkontoret i Kina samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten som 
bedrivs i Storbritannien och USA leds av de lokala företagen Den information som lämnas i denna rapport för 
koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. 
 
Valberedning 
Valberedningen, vald på årsstämman 2008, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars Ahlström (näst största 
aktieägare den 6 maj 2008) och Lennart Svantesson.  Valberedningen kan nås via: 
nomination.committee@sintercast. com. 
 
Revisionskommitté 
SinterCast har etablerat en revisionskommitté under 2008. Styrelsen i sin helhet utgör valberedning, men VD 
är inte delaktig i kontakterna mellan valberedningen och revisorn. Ett speciellt utskott har alltså inte skapats.   
 
Information 
Delårsrapport för oktober-december 2008 och helårsresultat för 2008 publiceras den 9 februari 2009. 
Delårsrapport för januari-mars 2009 publiceras den 22 april 2009. 
Delårsrapport för april-juni 2009 publiceras den 19 augusti 2009. 
Delårsrapport för juli-september 2009 publiceras den 11 november 2009. 
 
Årsstämman 2008 kommer att hållas den 7 maj 2009, vid den kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 
Grev Turegatan 16, Stockholm, klockan 16:00. 
  
Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 
 
Stockholm den 5 november 2008  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

 
 
Dr. Steve Dawson 
VD 
SinterCast AB (publ) 
Tel: +46 8 660 7750 
Fax: +46 8 661 7979 
e-post: steve.dawson@sintercast.com 
webbplats: www.sintercast.com 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för SinterCast AB (publ) för perioden 1 januari till 30 
september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala 
en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.  
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av 
FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
Stockholm den 5 november 2008  
 
 
PricewaterhouseCoopers AB  
 
 
Liselott Stenudd  
Auktoriserad revisor 
 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig 
dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI ingenjörerna möjligheten 
att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidig som motorns vikt, buller och avgasutsläpp 
minskas. SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 1,6 kg till 17 ton och alla 
använder samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, 
Audi, Caterpillar, Chrysler, Ford, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, 
International Truck and Engine, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, MAN B&W Diesel, PSA Peugeot-Citroën, 
Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är 
noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). 

 
SLUT 



BELOPP I MILJONER KRONOR jan - dec
2008 2007 2008 2007 2007

Nettoomsättning 6.0 4.7 17.4 17.3 22.8
Kostnad sålda varor -2.0 -1.9 -6.1 -6.6 -8.7
Bruttoresultat 4.0 2.8 11.3 10.7 14.1

Försäljningskostnader -2.6 -2.3 -8.3 -7.2 -9.8
Administrationskostnader -1.3 -1.4 -4.9 -4.6 -6.3
Forsknings- och utvecklingskostnader -0.6 -1.0 -2.6 -3.1 -4.1
Övriga rörelseintäkter 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga rörelsekostnader 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat -0.4 -1.9 -4.5 -4.2 -5.1

Ränteintäkter och liknande poster 0.1 0.1 0.4 0.5 0.9
Räntekostnader och liknande poster -0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.3
Skatt 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0
Periodens resultat -0.4 -1.8 18.1 -3.8 -4.5

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental 5,552.9 5,552.9 5,552.9 5,552.9 5,552.9
Medelantal aktier, tusental 5,552.9 5,552.9 5,552.9 5,552.9 5,552.9
Resultat per aktie, kronor -0.1 -0.3 3.3 -0.7 -0.8
Resultat per aktie, efter utspädning, kronor -0.1 -0.3 3.3 -0.7 -0.8
Avskrivningar -0.3 -0.3 -0.9 -1.1 -1.3

GEOGRAFISKA MARKNADER* Nettoomsättning     Rörelseresultat
                  januari - september                   januari - september jan - dec jan - dec

2008 2007 2008 2007 2007 2007

Europa 4.5 6.2 -15.2 -13.0 8.0 -16.7
Amerika 8.3 9.1 6.9 7.2 11.8 9.2
Asien 4.6 2.0 3.8 1.6 3.0 2.4

Totalt 17.4 17.3 -4.5 -4.2 22.8 -5.1
*SinterCast marknadsför endast en produkt, processtyrningssystem för tillförlitlig produktion av kompaktgrafitjärn, samt relaterad teknisk service
för installationer, kalibrering och underhåll. Företaget bedömer att risker och möjligheter inte i första hand påverkas av den geografiska
spridningen utan av den allmänna marknadsutvecklingen för CGI. Rörelsegrenen anses vara primärt segment och ingen ytterligare uppdelning
har gjorts annat än de presenterade koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

Baserat på nuvarande kundstruktur har den geografiska indelningen, det sekundära segmentet, delats in i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.
Nettoomsättningen, rörelseresultat, tillgångar och investeringar baseras i presentationen på lokaliseringen av den individuella kunden
inom dessa geografiska områden.

BELOPP I MILJONER KRONOR jan - dec
2008 2007 2008 2007 2007

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -0.4 -1.9 -4.5 -4.2 -5.1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar 0.3 0.3 0.9 1.1 1.3
    Övrigt 0.2 0.5 0.4 1.3 0.9
    Omräkningsdifferenser 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1
Ränteintäkter och liknande poster 0.0 0.1 0.3 0.5 0.9
Räntekostnader och liknande poster 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3
Skatt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 0.2 -0.8 -2.8 -1.4 -2.2

Förändring av rörelsekapital
Varulager 0.0 0.0 -0.4 0.5 0.3
Rörelsefordringar -0.3 0.0 -1.8 -1.8 1.9
Rörelseskulder -2.8 0.0 -2.5 2.9 2.2
Summa förändring av rörelsekapital -3.1 0.0 -4.7 1.6 4.4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2.9 -0.8 -7.5 0.2 2.2

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar 0.0 -0.2 0.0 -0.3 -0.3
Förvärv av materiella tillgångar 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Förvärv av finansiella tillgångar 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar/skulder 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0.0 -0.2 0.0 -0.4 -1.4

Finansieringsverksamheten - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - -

Förändring i likvida medel* -2.9 -1.0 -7.5 -0.2 0.8
Ingående likvida medel 11.7 16.3 16.3 15.5 15.5
Utgående likvida medel 8.8 15.3 8.8 15.3 16.3
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

RESULTATRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS SINTERCASTKONCERNEN

juli - september

juli - september         januari - september

            RörelseresultatNettoomsättning

        januari - september



BELOPP I MILJONER KRONOR 30 sept 30 sept 30 jun 30 jun 31 december
2008 2007 2008 2007 2007

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3.7 4.6 3.9 4.8 4.4
Materiella anläggningstillgångar 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Finansiella tillgångar 22.6 0.3 22.6 0.3 0.2
Summa anläggningstillgångar 26.4 4.9 26.6 5.1 4.7

Varulager 3.6 3.1 3.6 3.0 3.2
Kortfristiga fordringar 5.8 4.4 5.4 7.6 3.9
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 8.8 15.3 11.7 16.3 16.3
Summa omsättningstillgångar 18.2 22.8 20.7 26.9 23.4
Summa tillgångar 44.6 27.7 47.3 32.0 28.1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital* 39.0 20.5 38.9 22.2 20.0

Långfristiga skulder 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
Kortfristiga skulder 5.6 6.2 8.4 8.8 8.1
Summa eget kapital och skulder 44.6 27.7 47.3 32.0 28.1

Justerat eget kapital per aktie, kronor 7.0 3.7 7.0 4.0 3.6

*FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Övrigt Valuta-
Aktie- tillskjutet kurs- Balanserad Summa

kapital kapital differens förlust eget kapital
Ingående balans 1 januari 2007 5.55 81.27 6.05 -69.44 23.43
Valutakursdifferens utländska dotterbolag - - -0.58 - -0.58
Periodens resultat - - - -3.84 -3.84
Totalt redovisade kostnader och intäkter - - - -3.84 -4.42
Personaloptionsprogram 1.49 1.49

Utgående balans 30 juni 2007 5.55 81.27 5.47 -71.79 20.50

Ingående balans 1 januari 2008 5.55 81.27 6.29 -73.06 20.05
Valutakursdifferens utländska dotterbolag - - 0.15 - 0.15
Periodens resultat - - - 18.10 18.10
Totalt redovisade kostnader och intäkter - - - 18.10 18.25
Överföring från bundet kapital till balanserad förlust -71.74 71.74 0.00
Personaloptionsprogram 0.70 0.70

Utgående balans 30 juni 2008 5.55 9.53 6.44 17.48 39.00

NYCKELTAL 2008 2007 2008 2007 2007 2006

Nettoomsättning, miljoner kronor 6.0 4.7 17.4 17.3 22.8 18.1
Periodens resultat, miljoner kronor -0.4 -1.8 18.1 -3.8 -4.5 -9.7
Soliditet, % 87.4 74.0 87.4 74.0 71.2 77.2
Justerat eget kapital, miljoner kronor 39.0 20.5 39.0 22.2 20.0 23.4
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 39.0 20.5 39.0 22.2 20.0 23.4
Totala tillgångar, miljoner kronor 44.6 27.7 44.6 27.7 28.1 30.3
Avkastning på eget kapital, % -1.4 -8.2 61.3 -17.3 -20.7 -34.4
Avkastning på sysselsatt kapital, % -1.0 -7.6 62.1 -16.8 -19.2 -33.7
Avkastning på totalt kapital, % -0.8 -5.4 50.5 -12.7 -29.7 -26.3
Skuldsättningsgrad - - - - - -
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 16 13 16 13 14 12
Data per aktie
Utdelning per aktie, kronor - - - - - -
Betalkurs vid periodens slut, kronor 103.0 151.0 103.0 151.0 140.0 82.5
Medelantal aktier Avkastning på eget kapital
Medelantal utestående aktier vid periodens slut Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Medelantal aktier efter full konvertering Avkastning på sysselsatt kapital
Inga utestående optioner Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Resultat per aktie av genomsnittligt sysselsatt kapital
Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier Avkastning på totalt kapital
Resultat per aktie efter full konvertering Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Inga utestående optioner av genomsnittlig balansomslutning
Justerat eget kapital Skuldsättningsgrad
Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital
Justerat eget kapital efter full konvertering Betalkurs vid periodens slut
Inga utestående optioner Senaste betalkurs för SinterCast aktie på 
Soliditet OMX Nordiska börs
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Värden visade som "0,0"
Justerat eget kapital Värde understiger 50.000 kronor
Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver Värden visade som "-"
Sysselsatt kapital Inget värde tillämpligt
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 
inklusive uppskjuten skatteskuld

BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE 

juli - september        januari - september januari - december



BELOPP I MILJONER KRONOR jan - dec
2008 2007 2008 2007 2007

Nettoomsättning 5.2 4.6 15.8 16.2 20.7
Kostnad sålda varor -2.1 -2.1 -6.1 -6.2 -8.3
Bruttoresultat 3.1 2.5 9.7 10.0 12.4

Försäljningskostnader -1.1 -4.7 -6.1 -6.7 -8.8
Administrationskostnader -1.0 -2.4 -4.4 -4.8 -6.2
Forsknings- och utvecklingskostnader -0.6 -1.1 -2.6 -3.1 -4.1
Övriga rörelseintäkter -0.1 0.0 0.1 0.0 1.0
Övriga rörelsekostnader 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat 0.3 -5.7 -3.3 -4.6 -5.7

Ränteintäkter och liknande poster 0.1 0.1 0.4 0.5 1.0
Räntekostnader och liknande poster -0.1 0.2 -0.2 0.1 -0.3
Skatt 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0
Periodens resultat 0.3 -5.4 19.3 -4.0 -5.0

BELOPP I MILJONER KRONOR 30 sept 30 sept 30 jun 30 jun 31 december
2008 2007 2008 2007 2007

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3.7 4.6 3.9 4.8 4.4
Materiella anläggningstillgångar 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Finansiella tillgångar 23.9 1.2 23.8 0.3 1.0
Summa anläggningstillgångar 27.7 5.8 27.7 5.1 5.5

Varulager 3.6 3.1 3.6 3.0 3.2
Kortfristiga fordringar 8.7 8.5 7.3 7.6 3.1
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 8.3 14.4 11.1 16.3 15.4
Summa omsättningstillgångar 20.6 26.0 22.0 26.9 21.7
Summa tillgångar 48.3 31.8 49.7 32.0 27.2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 15.1 86.8 15.1 86.8 86.8
Ansamlad förlust 20.0 -70.7 19.4 -64.6 -71.7
Summa eget kapital* 35.1 16.1 34.5 22.2 15.1

Långfristiga skulder 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1
Kortfristiga skulder 13.1 14.7 15.1 8.8 12.0
Summa eget kapital och skulder 48.3 31.8 49.7 32.0 27.2

RESULTATRÄKNINGAR  SINTERCAST  AB

BALANSRÄKNINGAR  SINTERCAST  AB

juli - september        januari - september
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