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SinterCast resultat oktober-december 2006 

samt helårsresultat 2006 
 

• Periodens fakturering: 5,1 MSEK (3,8 MSEK). Jan-dec: 18,1 MSEK (17,2 MSEK). 
• Periodens resultat efter skatt: -2,2 MSEK (-4,8 MSEK), -0,4 SEK/aktie (-0,9 SEK/aktie). 

Januari-december: -9,7 MSEK (-12,4 MSEK), -1,7 SEK/aktie (-2,2 SEK/aktie). 
• Positivt kassaflödet med 2,7 MSEK uppnått under fjärde kvartalet 2006. Likvida medel 

ökade med 21 % från 12,8 MSEK till 15.5 MSEK.  
• Serieproduktionsintäkter ökade med 45 % jämfört med 2005 och försäljning av 

mätkoppar ökade med 70 %. 
 
 
 
Nyinstallation samt serieproduktion 
Jämfört mot 2005 har intäkter från serieproduktion av SinterCast-CGI komponenter ökat med ca 45 % och 
intäkterna från mätkoppar har ökat med ca 70 %. Ökningen gav ett förbättrat helårsresultat för 2006 mot 2005 trots 
nedgången av intäkter från installerade system. Under 2006 installerades ett System 2000 i Dashiang Precisions 
gjuteri i Kina samt ett Mini-System 2000 i Doosan Infracores gjuteri i Korea. Nedgången av systemförsäljning 
beror främst på att de flesta nya CGI serieproduktionsorder har gått till befintliga SinterCast-gjuterier för att där 
använda produktionserfarenheten som finns. Trenden att förlägga nya produktionsordrer till befintliga SinterCast-
gjuterier kommer att positivt påverka framtida produktionsintäkter men kan även påverka takten av nyförsäljning 
av system för produktion av motorblock och cylinderhuvud. Trots detta pågår för närvarande diskussioner av nya 
system för produktion av både motorblock och cylinderhuvuden och för andra komponenter i CGI. Order på nya 
system förväntas under 2007.   
 
SinterCast stöder för närvarande serieproduktion inom fordonsindustrin av ca 25 000 motorblock per månad till 
bilar från Audi, Ford och Hyundai.. Motorer byggda på dessa SinterCast-CGI motorblock återfinns i femton olika 
modeller i sju olika bilmärken. SinterCasts teknologi använd nu för tillverkning av CGI-motorblock i stora 
volymer, eller för motorsport, av världens sju största bilföretag: General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, 
DaimlerChrysler, Hyundai and PSA. 
 
Inom kraftgenereringsindustrin fortsatte SinterCast stödja serieproduktion av stora kannringar hos Daros gjuteri i 
Sverige och av cylinderhuvuden till lokomotiv för General Electric Transportation Systems och stationära 
cylinderhuvuden för Waukesha Engine i Motor Castings gjuteri i USA. Vidare serieproducerades stora 
dieselmotorblock för Rolls-Royce Power Engineering hos VDP:s gjuteri i Italien. Produktionsaktiviteter inom 
kraftgenereringsindustrin samt komponenter till fordonsindustrin ger nu tillsammans en serieproduktiontakt på ca 
400 000 motorekvivalenter per år.  
 
Förproduktion 
Förproduktion fortsatte under det fjärde kvartalet med stödjande av gjuteri- och fordonstillverkare i Europa, Asien 
och Amerika. Gjutningar för förproduktion av MAN 10.5 liter D20 och 12.4 liter motorblock har utförts i Tupy-
Mauás gjuteri i Brasilien och den planerade serieproduktion till mitten av 2007 kvarstår.  MAN-produktionen 
kommer att uppgå till minst 20 000 motorblock årligen vilket motsvarar över 150 000 motorekvivalenter årligen. 
Förproduktion för tunga fordon har fortsatt i Döktaş gjuteri i Turkiet för Ford-Otosan. Serieproduktionsstarten av 
två uppgraderade motorer med SinterCast-CGI motorblock och cylinderhuvuden planeras till mitten av 2007. 
Volymen motsvarar ca 70 000 motorekvivalenter årligen vid full produktion. Förproduktion har fortsatt i perioden 
av ännu ej annonserade SinterCast-CGI komponentprogram inom person- och lastvagnsindustrin och inom 
kraftgenereringsindustrin. 
 
Marknadsutveckling 
De nya ordrarna som annonserats under 2006 ger en volym motsvarande ca 400 000 motorekvivalenter årligen vid 
full produktion. De nya produktannonseringarna under 2006 fördubblar den ackumulerade produktionen som 
säkrats före 2006, när full produktion uppnåtts. Denna positiva trend förväntas fortsätta långsiktigt då program 
som nu är under utveckling – som nu representerar en potential på ca fyra miljoner motorekvivalenter - blir 
godkända, annonserade och klara för serieproduktion.   
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Gensvaret av många framgångsrika CGI serieproduktionsprogram är att marknadens kännedom, intresse och 
förtroende av CGI fortsätter att växa. SinterCast är nu engagerat i utvecklingsaktiviteter i alla delar av ”the Five 
Waves” och CGI programmen expanderar från initialt europeiska fordonsproducenter till att även innefatta 
amerikanska och asiatiska fordonsproducenter. Nyligen fick SinterCast en ny order på prototyptillverkning av 
motorblock för tunga fordon från en av de större asiatiska fordonsproducenterna. Tillverkning av prototyper 
påbörjas under första kvartalet 2007.  
 
Den ökade kännedomen av CGI har även lett till utveckling av en mängd andra fordonskomponenter än 
motorblock och cylinderhuvuden. Konvertering från segjärn till CGI är en anledning till komponentutveckling där 
kostnadsbesparingar uppnås genom förbättrad gjutbarhet och förbättrad bearbetning mot dagens mer kostsamma 
segjärnsspecifikation. Komponenterna väger normalt mindre är 10 kilo per styck och är utsatta för ett stort 
kostnadstryck. Fastän komponenter i denna kategori är förhållandevis små så är volymen stor och kostnadstrycket 
öppnar upp nya möjligheter för System 2000 installationer för produktion i lågkostnadsländer i t ex Asien. 
SinterCast kommer följa dessa möjligheter under 2007 och samarbeta med dessa gjuterier för att vinna nya CGI-
ordrar. 
 
Diskussionerna som nu pågår inom EU gällande minskning av CO2 utsläpp till 120 g/km år 2012 kan påverka 
SinterCasts affärsmöjligheter positivt. . Minskning av CO2 utsläpp gynnar dieselmotorer och speciellt mindre 
högtrycksdieselmotorerna med samma prestanda som dagens större motorer. Krav på ökad prestanda och 
bränsleekonomi ökar den termiska och mekaniska belastningen i motorn och därmed ökar kraven på 
materialegenskaperna för motorblock och cylinderhuvud. SinterCast kommer att arbeta för denna möjlighet och 
stödja utvecklingen som behövs inom fordonsindustrin.  
 
Utöver den primära CGI-verksamheten har SinterCast lämnat in en patentansökan under januari 2007 för att 
formellt avslöja tillämpningen av SinterCast Termiska analysprinciper på processtyrning och kvalitetskontroll av 
segjärn. Avsikten är att det utvecklade CGI-kunnandet ska kunna utsträckas till utvärdering av segjärn. Det första 
segjärnsanalyspatentet är inlämnat för att möjliggöra för SinterCast att offentligt diskutera teknologin med 
potentiella kunder och tillåta fälttester med start under 2007.  
 
Marknadspenetrering och konkurrens  
SinterCasts processtyrningssystem System 2000 finns idag i Europa hos Daros Pison Rings, Döktaş, Halberg 
Guss, SKF-Mekan, V. Luzuriaga och VDP. I Asien finns System 2000 i Dashiang Precisions gjuteri och i 
Hyundais Jeonju-gjuteri.  Med ett undantag har alla större, viktiga och oberoende gjuterier i Nord- och Sydamerika 
som producerar motorblock och cylinderhuvuden för fordonsindustrin licensavtal med SinterCast. Följaktligen är 
SinterCast System 2000 installerat i gjuterierna Caterpillar, Cifunsa, ICC-Indianapolis Casting Corporation, Motor 
Castings, Teksid do Brazil, Tupy-Joinville samt Tupy-Mauá i Nord- och Sydamerika. Avtalet om teknisk support 
med den internationella Teksidkoncernen omfattar samtliga nio järngjuterier i Teksidkoncernen världen över. 
Förutom installationer av System 2000 finns SinterCast processtyrningssystem, Mini-System 2000, installerat i 
Ashland FoU anläggning i USA, Ford Cleveland Casting Plant i USA, samt i Grainger & Worralls anläggning för 
snabbframtagning av prototyper i Storbritannien.  
 
SinterCasts avtal om teknisk support omfattar 29 järngjuterier i 14 länder vilka står för cirka 45 % av världens 
kapacitet för gjutning av motorblock i gjutjärn. SinterCasts teknologi används i produktion av ca 25 000 
motorblock till fordon per månad. SinterCast känner inte till något annat företag som marknadsför eller levererar 
CGI processtyrnings-teknologi som har någon pågående produktion av motorblock till bilar eller till tunga fordon. 
SinterCasts gjuterikunder producerar en mängd komponenter av CGI för användning i fordonsindustrin och andra 
industrier med vikter från 4 kg till 17 ton, alla med hjälp av samma processkontrollsystem. SinterCast är erkänt 
som globalt marknadsledande av processtyrningsteknologi och sitt CGI-kunnande och är hälsad av 
fordonsindustrin som en pålitlig och trovärdig teknologipartner.  
 
Patent 
SinterCasts teknologi är skyddad av 23 patent. Den nuvarande SinterCast teknologin täcks primärt av de senaste 
10 patenten vilka är registrerade från 1997 och framåt, och skyddar SinterCasts teknologi väl och säkerställer den 
långsiktiga affärsverksamheten i SinterCast. Dessa patent varar till ca år 2015 och nya patent kommer regelbundet 
att registreras för att förlänga det formella skyddet. Globalt innehar SinterCast 103 olika nationella patent eller 
patentansökningar. Bland dessa återfinns ett nytt patent relaterat till termisk analys av segjärn inlämnat under 
januari 2007. Patenten avser SinterCasts metallurgiska teknologi (11), provtagningsteknik och utrustning (6), 
produkttillämpningar (3) samt maskinbearbetning av CGI (3).  
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Organisation 
Företagsledning samt försäljning är baserade vid huvudkontoret i London. Det tekniska centret i Katrineholm 
ansvarar för tekniskt och kommersiellt stöd till pågående aktiviteter av gjuteriproduktion, produktutveckling, 
produktion utav processtyrningssystem och provtagningsförnödenheter, ISO 9001:2000 kvalitetscertifiering samt 
finans- och administration. Från 1 januari 2006 har verksamheten inom SinterCast Technologies AB i Katrineholm 
flyttats till moderbolaget SinterCast AB (publ), ett steg i fusionen av SinterCast Technologies AB med SinterCast 
AB. SinterCast Technologies AB har formellt avregistrerats den 20 maj 2006.  
 
Kundstöd för Nord- och Sydamerika sker från SinterCast Inc. i Chicago med tekniskt stöd från det tekniska centret 
i Katrineholm. SinterCast har en lokal heltidsrepresentant i Bombay, Indien för att introducera SinterCasts 
teknologi på den indiska marknaden både för CGI export och för att lägga grunden för framtida tillväxt inom den 
lokala fordonsindustrin. För att täcka fler marknader och förstärka den lokala närvaron har SinterCast etablerat 
representationsavtal med, Ashland Casting Solutions på global basis, ABB Elektrik Sanayi A.Ş. i Turkiet, ASD 
International i Japan, Pantech Engineering Pty i Australien och med STPC (Swedish Trade Promotion Center) i 
Korea. Tillsammans med globala partners som Grainger & Worralls för snabbframtagning av prototyper och MAG 
Industrial Automation System för tillverkning ger avtalen lokal förankring med högt anseende för representation 
av SinterCasts teknologi.   
 
Rörelseresultat, investeringar, likviditet och redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter för oktober – december 2006 uppgick till 5,1 miljoner kronor (3,8 miljoner kronor för 
samma period 2005) Under perioden har cirka 12 300 av SinterCasts mätkoppar levererats till kunder (5 700). 
Koncernens resultat efter beräknad skatt för oktober – december 2006 uppgick till -2.2 miljoner kronor, -0,4 
kronor per aktie (-4,8 miljoner kronor, -0,9 kronor per aktie).   
 
Koncernens rörelseintäkter för januari – december 2006 uppgick till 18,1 miljoner kronor (17,2 miljoner kronor). 
Cirka 40 900 av SinterCasts mätsonder har levererats till kunder under året (24 200). Koncernens resultat efter 
beräknad skatt januari – december uppgick till -9,7 miljoner kronor, -1,7 kronor per aktie, (-12,4 miljoner kronor, 
-2,2 kronor per aktie). Resultatet hittills i år har även påverkats negativt av nedgången av den amerikanska dollarn 
mot kronan. Resultatet för januari-december 2006 har belastats med -0,8 miljoner kronor medan växelkurs-
variationer samma period föregående år gav ett bidrag med +0,9 miljoner kronor. Med beaktande av 
nettodifferensen på 1,7 miljoner kronor förstärks den positiva resultatförbättringen som uppnåtts under 2006.   
 
Koncernens kassaflöde för oktober – december 2006 uppgick till +2,7 miljoner kronor, det första positiva kvartalet 
någonsin från SinterCast. Det positiva kassaflödet gav en 21 % -ig ökning av de likvida medlen, från 12,8 miljoner 
kronor den 30 september 2006 till 15,5 miljoner kronor den 31 december 2006 (20.2 miljoner kronor den 31 
december 2005). Koncernens kassaflöde för januari-december 2006 uppgick till -4.7 miljoner kronor (-11,0 
miljoner kronor).  Investeringarna uppgick under perioden till 0,5 miljoner kronor (0,4 miljoner kronor).  
 
Enligt de ändrade regler för börsnoterade företag inom EU, som trädde i kraft 2005, redovisar SinterCast enligt 
IFRS (International Financial Reporting Standards). Redovisningsprinciperna i delårsrapporten är samma som 
använts i årsbokslutet för 2005. Denna rapport har upprättats enligt IAS 34.  
 
Årsredovisning 
Årsredovisningen kommer att vara tillgängligt i början av maj och tillsändas alla registrerade aktieägare och den som till 
bolaget anmält sitt intresse för rapporten. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Webbsidan. 
 
Årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas den 15 maj 2007 klockan 16.00 i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 
lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.  
 
Styrelsen kommer att föreslå stämman att resultatet för 2006 skall balanseras i ny räkning  
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Information   
Delårsrapporten för januari-mars 2007 kommer att publiceras den 9 maj 2007.   
Delårsrapporten för april-juni 2007 kommer att publiceras den 22 augusti 2007. 
Delårsrapporten för juli-september 2007 kommer att publiceras den 7 november 2007.  
Delårsrapporten för oktober-december 2007 och helår 2007 kommer att publiceras den 13 februari 2008.  
 
 
För mer information, var vänlig kontakta: 
Steve Dawson, vd  
+44 1932 862 100 
+44 7710 026 342  
e-mail: steve.dawson@sintercast.com  
 
Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 80% 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 med samtidig reduktion av vikt, buller och avgasutsläpp. 
SinterCasts producera en rad komponenter av CGI med vikter från 4 kg till 17 ton, alla producerade med samma 
processtyrningssystem. SinterCasts avtal om teknisk support omfattar 29 järngjuterier i 14 länder vilka står för cirka 
45 % av världens kapacitet för gjutning av motorblock i gjutjärn. SinterCast har 23 patent godkända, eller i 
ansökningsfas, i 103 länder. Slutanvändare av SinterCast-CGI komponenter innefattar Aston Martin, Audi, 
DaimlerChrysler, Ford, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Land Rover, 
MAN B&W Diesel, PSA Peugeot-Citroën, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota och Volkswagen. SinterCast-
aktien är noterad på nordiska börsen, Stockholm under Small Cap segmentet. 



BELOPP I MILJONER KRONOR
2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning 5.1 3.8 18.1 17.2
Kostnad sålda varor -1.9 -2.0 -7.5 -9.2
Bruttoresultat 3.2 1.8 10.6 8.0

Försäljningskostnader -2.2 -3.5 -10.6 -10.5
Administrationskostnader -1.4 -1.9 -6.0 -6.0
Forsknings- och utvecklingskostnader -1.6 -1.0 -4.0 -4.2
Övriga rörelseintäkter 0.0 1.1 0.0 2.2
Övriga rörelsekostnader 0.0 -1.4 0.0 -2.6
Rörelseresultat -2.1 -4.9 -10.0 -13.1

Ränteintäkter och liknande poster 0.0 0.1 0.5 0.9
Räntekostnader och liknande poster -0.1 0.0 -0.2 -0.2
Skatt 0.0 0.0 0.0 0.0
Periodens resultat -2.2 -4.8 -9.7 -12.4

Medelantal aktier, tusental 5,552.9 5,552.9 5,552.9 5,552.9
Resultat per aktie, kronor -0.4 -0.9 -1.7 -2.2

GEOGRAFISKA MARKNADER* Nettoomsättning             Rörelseresultat
                  januari - december                   januari - december

2006 2005 2006 2005

Europa 4.7 4.4 -18.9 -19.1
Amerika 8.8 8.2 6.1 3.7
Asien 4.6 4.6 2.8 2.3

Total 18.1 17.2 -10.0 -13.1
*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
2006 2005 2006 2005

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2.1 -4.9 -10.0 -13.1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar 0.2 1.6 2.3 3.2
    Övrigt 0.3 0.3 0.6 0.3
    Omräkningsdifferenser 0.3 0.3 0.0 0.3
Erhållna ränteintäkter och liknande poster 0.0 0.1 0.5 0.9
Erhållna räntekostnader och liknande poster -0.1 0.0 -0.2 -0.2
Skatt 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -1.4 -2.6 -6.8 -8.6

Förändring av rörelsekapital
Varulager 0.1 -2.5 0.2 -2.6
Rörelsefordringar 2.5 1.7 4.6 -3.1
Rörelseskulder 1.6 -0.3 -2.2 2.7
Summa förändring av rörelsekapital 4.2 -1.1 2.6 -3.0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2.8 -3.7 -4.2 -11.6

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
Förvärv av materiella tillgångar 0.0 -0.1 -0.1 -0.2
Förvärv av Finansiella tillgångar 0.0 0.0 -0.2 0.0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0.1 -0.2 -0.5 -0.4

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0.0 0.0 0.0 1.0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.0 0.0 0.0 1.0

Förändring i likvida medel* 2.7 -3.9 -4.7 -11.0
Ingående likvida medel 12.8 24.1 20.2 31.2
Utgående likvida medel 15.5 20.2 15.5 20.2
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

RESULTATRÄKNING SINTERCASTKONCERNEN

         oktober - december                  januari - december

         oktober - december                  januari - december

KASSAFLÖDESANALYS SINTERCASTKONCERNEN



BELOPP I MILJONER KRONOR 31 december 31 december 30 september 30 september
2006 2005 2006 2005

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5.2 6.8 5.9 7.2
Materiella anläggningstillgångar 0.1 0.9 0.5 1.0
Finansiella tillgångar 0.3 - 0.3 0.0
Summa anläggningstillgångar 5.6 7.7 6.7 8.2

Varulager 3.5 3.7 3.6 1.2
Kortfristiga fordringar 5.9 10.5 6.6 12.2
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 15.5 20.2 17.6 24.1
Summa omsättningstillgångar 24.9 34.4 27.8 37.5
Summa tillgångar 30.5 42.1 34.5 45.7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital* 23.6 33.0 27.2 37.7

Långfristiga skulder 1.0 1.0 1.0 0.0
Kortfristiga skulder 5.9 8.1 6.3 8.0
Summa eget kapital och skulder 30.5 42.1 34.5 45.7

Justerat eget kapital per aktie, kronor 4.3 5.9 4.9 6.8

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

kapital kapital differens förlust eget kapital

Ingående balans 1 januari 2005 5.6 81.2 10.6 -52.7 44.7
Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - - 0.7 - 0.7
Periodens resultat - - - -12.4 -12.4
Utgående balans 31 december 2005 5.6 81.2 11.3 -65.1 33.0

Ingående balans 1 januari 2006 5.6 81.2 11.3 -65.1 33.0
Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - - -0.2 - -0.2
Personaloptionsprogram 0.5 0.5
Periodens resultat - - - -9.7 -9.7
Utgående balans 31 december 2006 5.6 81.2 11.1 -74.3 23.6

jan - dec
NYCKELTAL 2006 2005 2006 2005 2004

Nettoomsättning, miljoner kronor 5.1 3.8 18.1 17.2 9.2
Periodens resultat, miljoner kronor -2.2 -4.8 -9.7 -12.4 -18.9
Soliditet, % 82.8 78.4 82.8 78.4 87.5
Justerat eget kapital, miljoner kronor 25.5 33.0 27.2 33.0 44.7
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 25.5 33.0 27.2 33.0 44.7
Totala tillgångar, miljoner kronor 30.8 42.1 30.8 42.1 51.1
Avkastning på eget kapital, % -8.2 -13.6 -33.2 -31.9 -38.0
Avkastning på sysselsatt kapital, % -7.8 -13.4 -32.6 -31.3 -37.2
Avkastning på totalt kapital, % -6.3 -10.8 -24.9 -26.1 -32.5
Skuldsättningsgrad - - - - -
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 12 11 12 11 13
Data per aktie
Utdelning per aktie, kronor - - - - -
Betalkurs vid periodens slut, kronor 82.5 101.5 76.3 101.0 60.5
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 Stockholmsbörsens O-lista
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

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE 

         oktober - december                  januari - december

BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN


