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Serieproduktionsrekord två kvartal i rad 
 

Serieproduktionen ökar 24 % under första halvåret 
 
 

Andra kvartalet 2018 
• Periodens omsättning: 26,8 MSEK (17,2 MSEK) 

• Rörelseresultat: 11,0 MSEK (4,8 MSEK)  

• Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (0,8 SEK per aktie) 

• Kassaflöde från verksamheten: 3,2 MSEK (2,0 MSEK) 

• Serieproduktionsrekord på 2,7 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet 

• Rekord i andra kvartalet med 68 800 levererade mätkoppar 

• Tupy beställer SinterCast Ladle Tracker® teknologi för brasilianskt gjuteri 

 

 

 

Första halvåret 2018 
• Periodens omsättning: 43,4 MSEK (31,1 MSEK) 

• Rörelseresultat: 15,9 MSEK (7,6 MSEK)  

• Resultat per aktie: 2,2 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie) 

• Kassaflöde från verksamheten: 10,9 MSEK (7,4 MSEK) 

• Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 21 mini-system i Europa, Asien och Amerika 

 

 

 

Serieproduktion*    

Serieproduktionen under det andra kvartalet fortsatte att öka och uppnådde rekordhöga 2,7 miljoner 

motorekvivalenter i årstakt. Under två av tre månader i det andra kvartalet uppnåddes en ny högsta 

månadsnivå på 2,8 miljoner motorekvivalenter. 

 

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg) 
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Vd:s kommentarer 
 

Rekordproduktion under första halvåret; positiva utsikter för andra halvåret  

Serieproduktionen av motorblock för bilar, motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon samt 

fordonskomponenter och komponenter inom industriell kraft har alla ökat under det andra kvartalet, vilket gav 

en rekordproduktion på 2,7 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Produktionen översteg det tidigare rekordet 

på 2,5 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet och innebär en tillväxt på 23 % mot det andra 

kvartalet föregående år och en tillväxt på 24 % för första halvåret jämfört med föregående år. Både i april och 

juni uppnåddes 2,8 miljoner motorekvivalenter, den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Nivån erhölls 

genom en högre efterfrågan på tunga fordon i Europa och Nordamerika, med produktionsökning av motorblock 

för applikationer inom industriell kraft samt genom ökat antal levererade komponenter för tunga fordon (JMC) 

från Asimco-gjuteriet i Kina. Utsikterna för det andra halvåret är fortsatt positiva med en förväntan om 

ytterligare tillväxt under det tredje kvartalet i och med produktionsstarten av en ny raddieselmotor i stora 

volymer för bilar.  

 

Det sattes även ett nytt rekord för mätkoppsleveranserna under det andra kvartalet med  68 800 mätkoppar 

levererade till kunder, en ökning på 109 % jämfört med det andra kvartalet föregående år. Under det första 

halvåret levererades 101 300 mätkoppar, en uppgång med 64 % jämfört med samma period föregående år. 

Utleveranserna uttryckt i årstakt överträffar det tidigare helårsrekordet från 2016 på 168 800 mätkoppar. Som 

en indikator på kommande serieproduktion, bekräftar ökningen i mätkoppsleveranserna stabiliteten i den nya 

produktionsnivån och förstärker de positiva utsikterna för det andra halvåret. 

 

Den högre serieproduktionen och den ökade efterfrågan på mätkoppar resulterade i en intäktsökning på 40 

%, vilket gav ett förbättrat rörelseresultat på 109 % för det första halvåret. De positiva 

serieproduktionsutsikterna resulterade även i att ytterligare 14,1 MSEK av deklarerade skattemässiga 

underskott har beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran, vilket resulterar i att ytterligare 1,0 MSEK 

har aktiverats som uppskjuten skattefordran.  

 

Spårningsteknologierna bidrar till installationsintäkter  

Med över två års produktionserfarenhet av SinterCast Ladle Tracker®-teknologin hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, 

Mexiko, har Tupy beställt en installation av Ladle Tracker till sin produktionsanläggning i Joinville, Brasilien. 

Med planerad driftstart under tredje kvartalet kommer det automatiska spårningssystemet att säkerställa att 

varje skänk genomgår alla steg i processen samt att varje steg framgångsrikt avslutas inom angivna 

processgränser. Installationen kommer att förbättra processtyrning och spårbarhet hos Tupy samt ge Tupys 

kunder förbättrad kvalitet och ökad säkerhet.  

 

Det andra kvartalet innebar även den första beställningen av  SinterCast Cast TrackerTM-teknologin till Scanias 

gjuteri i Södertälje. Beställningen kom efter att Scania framgångsrikt testat systemet på plats sedan hösten 

2017. Leveransomfattning omfattar initialt spårning av gjutformen från sandfyllning fram till kärnsättning i 

gjutformen, med sex olika mätpositioner för spårning av gjutformsproduktionen samt för att korrelera 

sandegenskaperna med den individuella gjutformens identitet. Installationen är planerad att slutföras under 

det tredje kvartalet och kommer att användas vid produktion av både gråjärn och kompaktgrafitjärn (CGI). 

Diskussioner pågår om att utöka funktionaliteten till att innefatta spårning av kärnproduktion samt gjutning. 
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Installationsdiskussioner om processtyrningssystem och kapacitetsutökningar för CGI och om de nya 

spårningsteknologierna i grå- och segjärnsgjuterier och inom övrig metalltillverkning pågår. När 

produktionsreferenser har etablerats kommer spårbarhetsteknologier att börja bidra till de totala 

installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna 

att utveckla andra unika teknologier – inom och bortom ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och 

produktionseffektivitet inom metallindustrin. 

 

 

Finansiell sammanfattning   
 
Intäkter 

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av utrustning, serieproduktion och 

kundservice. 

 

Nettoomsättning per intäktsslag  April - Juni Januari - Juni 

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2018 2017 2018 2017 

Antal levererade mätkoppar 68 800 32 900 101 300 61 600 

Utrustning 1,4 2,3 1,2 2,4 1,4 

Serieproduktion 2,5 23,8 15,8 40,3 29,4 

Service 3 0,7 0,2 0,7 0,3 

Övrigt  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 26,8 17,2 43,4 31,1 

     

Noter:  1.  Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar 
 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser 
 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar 
 4. Förändrade intäktsredovisningsprinciper (IFRS 15) gav cirka 0,1 MSEK lägre intäkter från system under januari-juni 2018. Dessa 

intäkter kommer att redovisas under 3Q 2018 
 5: Förändrade intäktsredovisningsprinciper (IFRS 15) gav cirka 0,6 MSEK högre intäkter för de årliga programvarulicenserna under 

januari-juni 2018. Förändringen innebär motsvarande lägre intäkter under leasingperioden för de individuella leasingkontrakten. 
   

  

Under april-juni 2018 uppgick intäkterna till 26,8 MSEK (17,2 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade 

med 51 % till 23,8 MSEK (15,8 MSEK) till följd av att serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade med 23 % 

till 2,7 miljoner (2,2 miljoner) motorekvivalenter samt att mätkoppsleveranserna ökat med 109 % till 68 800 

(32 900). Intäkter från utrustning uppgick till 2,3 MSEK (1,2 MSEK) främst genom installationen av SinterCast 

Mini-System 3000 och en trådmatare hos Shanxi Sanlian Casting Co., Ltd, Kina. Serieproduktion i nichvolymer 

påbörjades i det andra kvartalet 2018. Serviceintäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,2 MSEK).  

 

Under januari-juni 2018 uppgick intäkterna till 43,4 MSEK (31,1 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade 

med 37 % till 40,3 MSEK (29,4 MSEK) till följd av serieproduktionsökningen på 24 % och en ökning på 64 % 

i antal levererade mätkoppar, 101 300 (61 600). Intäkter från utrustning uppgick till 2,4 MSEK (1,4 MSEK). 

Serviceintäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt 

försäljning av testbitar.    
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Resultat 

Affärsverksamheten hos SinterCast återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att ”Periodens 

resultat efter skatt” och “Resultat per aktie” påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering 

av skattefordran.  

 

Resultatsammanfattning April - Juni Januari - Juni 

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2018 2017 2018 2017 

Rörelseresultat 11,0 4,8 15,9 7,6 

Periodens resultat efter skatt 11,4 5,5 15,5 8,5 

Resultat per aktie (SEK) 1,6 0,8 2,2 1,2 

 

 

Rörelseresultatet för perioden april-juni 2018 uppgick till 11,0 MSEK (4,8 MSEK), till följd av ett högre 

bruttoresultat på 7,5 MSEK som främst härrör sig till högre intäkter, trots högre rörelsekostnader på 1,3 MSEK. 

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 11,4 MSEK (5,5 MSEK), vilket främst härrör sig från det förbättrade 

rörelseresultatet på 6,2 MSEK och det lägre finansnettot på 0,4 MSEK (främst ökade orealiserade kursförluster 

från omvärdering av utestående valutaterminskontrakt) samt ökade skatteintäkter på 0,1 MSEK.       

 

Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2018 på 15,9 MSEK (7,6 MSEK) ökade med 8,3 MSEK genom ett 

högre bruttoresultat på 9,9 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter i kombination med högre 

rörelsekostnader på 1,6 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 15,5 MSEK (8,5 MSEK), en 

förättring med 7,0 MSEK vilket främst härrör sig till det förbättrade rörelseresultatet på 8,3 MSEK och det lägre 

finansnetto på 1,4 MSEK (främst ökade orealiserade kursförluster från omvärdering av utestående 

valutaterminskontrakt) samt ökade skatteintäkter på 0,1 MSEK.       
 

Uppskjuten skattefordran  

Skatteintäkter under perioden april-juni 2018 uppgick till 1,0 MSEK (0,9 MSEK), av vilket +3,2 MSEK var en 

följd av omvärdering av uppskjuten skattefordran och -2,2 MSEK är en följd av en beslutad ändring av svensk 

bolagsskatt, från 22 % till 21,4 % för 2019 och 2020 och till 20,6 %  från 2021 och därefter. Den bedömda 

framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal.  Per den 30 juni 

2018 gav den uppdaterade beräkningen att 161,1 MSEK (147,0 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan 

beaktas som beräkningsunderlag, vilket resulterade i att 33,3 MSEK (32,3 MSEK) har aktiverats som 

uppskjuten skattefordran.  

 
Kassaflöde, likviditet och investeringar  

 
Översikt kassaflöde helår  Januari - Juni Kassaflödesförändringar 

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2018 2017 2018 mot 2017 

Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital  18,6 8,1  10,5 

Förändring av rörelsekapital  -7,7 -0,7  -7,0 

Kassaflöde från verksamheten 10,9 7,4  3,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,4 -2,1  0,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,5 -28,4  8,9 

Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,0  0,0 

Summa kassaflöde -10,0 -23,1  13,1 

Likviditet  20,1 22,2   
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Under perioden januari - juni 2018 ökade kassaflödet från verksamheten med 3,5 MSEK jämfört med samma 

period 2017, vilket beror på det högre kassaflödet på 18,6 MSEK och den högre rörelsekapitalsbindningen på 

7.7 MSEK, främst beroende på en ökning av kundfordringar på grund av ökad försäljning. De totala 

investeringarna uppgick till 1,4 MSEK, vilket huvudsakligen beror på aktiverade utvecklingskostnader (0,6 

MSEK), anläggnings- och hårdvaruuppgraderingar (0,1 MSEK) samt investering i produktionsutrustning (0,7 

MSEK).  

 

Det totala kassaflödet uppgick till -10,0 MSEK (-23,1 MSEK) främst till följd av utdelningen som uppgick till 

19,5 MSEK (28,4 MSEK). Likviditeten den 30 juni 2018 var 20,1 MSEK (22,2 MSEK). SinterCast har inga lån.  

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer   

Osäkerhetsfaktorer för SinterCast inkluderar tidpunkten för när OEM-företagen beslutar om nya motorer och 

komponenter i CGI, beroende av produktionsstartdatum och bedömd ökningstakt, den globala 

nybilsförsäljningen, teknologitrender, utsläppslagstiftning och på individuella försäljningsframgångar för de 

fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. 

 

I Europa har försäljningen av bilar ökat under de senaste fyra åren och de flesta bedömare indikerar en stabil 

eller positiv utveckling på kort sikt för både bilar och tunga fordon. Det finns dock fortsatt politisk osäkerhet 

som kan komma att påverka infrastrukturen, investeringar, handel och i slutändan, fordonsförsäljningen. I 

Asien visar den dominerande kinesiska marknaden en återhämtning inom sektorn för tunga fordon vilken 

representerar den största möjligheten för CGI. Tillväxten för SinterCast i Kina beror på den fortsatta 

moderniseringen av vägnätet, beivrandet av utsläppslagstiftningen samt acceptansen för den affärsmodell 

SinterCast har. I Nordamerika har försäljningen av bilar varit stark de senaste åren och SinterCast har gynnats 

av denna marknadstillväxt och trenden mot större bilar som crossovers, SUV:ar och pickuper. Trots att de tre 

bäst säljande fordon i USA har gjort åtaganden av lanseringar av dieselmotoralternativ är de långsiktiga 

utsikterna för dieselmotorn i bilar osäker. Den eventuella omförhandlingen av frihandelsavtalen kan även ha 

en inverkan på marknaden för bilar och tunga fordon i Nordamerika.  

 

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 49 och 50 i SinterCast årsredovisning 2017 

 

Organisation  

SinterCast har en global organisation med medarbetare och kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och 

Sydkorea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos kundgjuterier belägna i Europa, Asien och 

Amerika. Per den 30 juni 2018 hade koncernen 20 (21) anställda, varav tre (fyra) är kvinnor. SinterCast är väl 

förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och för att driva bolagets framtida tillväxt.   

 
Moderbolaget   

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 30 

juni 2018 hade moderbolaget 15 (16) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan 

verksamheterna i Storbritannien, USA, Sydkorea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som 

lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens 

resultat skilja sig åt mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan 

moderbolaget och dess dotterbolag. 



SinterCast Resultat: 
Andra kvartalet 2018 

  

 

Redovisningsprinciper  

Informationen 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 Årsredovisningslagen 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för 

koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid 

upprättandet av företagets senaste årsredovisning.  

 

Nedan beskrivs vilka nya IFRS-redovisningsprinciper som tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar 

1 januari 2018: IFRS 9 Finansiella Instrument och IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt. IFRS 9 Finansiella 

instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller en modell för 

klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, en nedskrivningsmodell för finansiella 

tillgångar samt säkringsredovisning.  

 

IFRS 9 har inte påverkat hur SinterCast klassificerar och värderar finansiella tillgångar och finansiella skulder. 

Förändringarna rörande säkringsredovisning har bedömts till att inte påverka koncernen eller moderbolaget. 

IFRS 9 påverkar dock hur SinterCast reserverar för kreditförluster på kundfordringar. IFRS 9 kräver att det 

redovisas en förlustreserv som speglar de förväntade framtida kreditförlusterna, medan IAS 39 kräver att det 

finns objektiva bevis för att en förlusthändelse har inträffat för att en nedskrivning ska redovisas. SinterCast 

har historiskt sett haft små kreditförluster. Som beskrivits i årsredovisningen för 2017, förväntas reserven för 

kreditförluster på kundfordringar därför endast öka med mindre än 0,1 MSEK efter skatt per den 1 januari 2018 

på grund av införandet av IFRS 9. Detta belopp kommer att redovisas mot balanserade vinstmedel i 

öppningsbalansen per den 1 januari 2018 då SinterCast har valt att inte räkna om jämförelsesiffrorna. 

 

IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt är en ny intäktsstandard som ersätter befintliga standarder och uttalanden 

om intäkter. Intäktsredovisningen ska motsvara hur överföring av avtalade varor eller tjänster sker till kunder 

med belopp som motsvarar värdet av den ersättning som företaget förväntas erhålla i utbyte för dessa varor 

eller tjänster. Främst påverkas tidpunkten för intäktsredovisning av  sålda system med installationstjänster 

samt årliga mjukvarulicenser. Enligt tidigare redovisningsprinciper intäktsredovisades sålda system vid 

leverans. Med tillämpning av IFRS 15 redovisas sålda system med installationstjänster först när kunden har 

accepterat installation eller efter slutbesiktning. Likaså har intäktsredovisningen av årliga mjukvarulicenser 

ändrats. De årliga mjukvarulicenserna redovisas över resultaträkningen när leasingperioden startar och inte 

över hela hyresperioden. SinterCast redovisade mjukvarulicensintäkter på cirka 0,3 MSEK som en justering 

av öppningsbalansen den 1 januari 2018 av balanserade vinstmedel.    

 

IFRS 16 Hyresavtal gäller från och med 1 januari 2019. Förtida tillämpning är tillåten för alla standarder. 

SinterCast kommer inte att tillämpa någon standard i förtid. SinterCast kommer att påbörja en utredning för 

att analysera vilka eventuella effekter den nya standarden kan komma att ge och kommer att rapportera om 

resultatet av utredningen då utredningen är klar.  

 

Alternativa nyckeltal har definierats och är inkluderade i nyckeltal- och aktieinformationstabellerna i denna 

rapport. Mer information om redovisningsprinciper finns i årsredovisningen 2017, på sidorna 35-40. 

 

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen. 
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Händelser efter balansdagen    

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 30 juni 2018 som i sak påverkar denna 

rapport. Följande pressmeddelande har utgivits:  

 

12 juli 2018 – SinterCast sätter serieproduktionsrekord för det andra kvartalet 

 

Information 

Delårsrapporter          Publiceringsdatum 

Juli-september 2018         14 november 2018 

Oktober-december 2018 och bokslutskommuniké 2018    20 februari 2019 

Januari-mars 2019          24 april 2019 

April-juni 2019          21 augusti 2019 

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför. 

 

Stockholm 22 augusti 2018 

 

 

 

Hans-Erik Andersson 

Styrelseordförande  

  Robert Dover 

Styrelseledamot 

  Caroline Sundewall 

Styrelseledamot 

       

 

 

      

Jun Arimoto 

Styrelseledamot 

 Lars Hellberg 

Styrelseledamot 

  Steve Dawson 

Vd & Styrelseledamot 

       

       

       

       

För mer information kontakta: 

 

Dr Steve Dawson 

Vd 

SinterCast AB (publ) 

Telefon: +46 150 794 40 

Mobil: +44 771 002 6342 

E-post: steve.dawson@sintercast.com  

Webbplats: www.sintercast.com 

 
 

mailto:steve.dawson@sintercast.com
http://www.sintercast.com/
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Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:00 CET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 

kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög 

utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra 

prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 

installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer 

och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt 

industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer 

serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända 

processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till 

metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast TrackerTM 

and Operator TrackerTM, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. 

SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: www.sintercast.com 

 

SLUT 

http://www.sintercast.com/


Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Nettoomsättning 26.8 17.2 43.4 31.1 65.6 75.4

Kostnad sålda varor -5.9 -3.8 -9.3 -6.9 -15.0 -16.6

Bruttoresultat 20.9 13.4 34.1 24.2 50.6 58.8

Bruttoresultat % 78% 78% 79% 78% 77% 78%

Försäljningskostnader -5.2 -5.0 -10.0 -10.0 -18.7 -19.0

Administrationskostnader -2.0 -1.4 -3.7 -3.2 -6.3 -6.0

Forsknings- och utvecklingskostnader -3.0 -1.9 -5.3 -2.9 -7.3 -7.9

Övriga rörelseintäkter 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.5

Övriga rörelsekostnader 0.0 -0.3 0.0 -0.5 -0.6 0.0

Rörelseresultat 11.0 4.8 15.9 7.6 17.7 26.4

Finansiella intäkter 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.0

Finansiella kostnader -0.6 0.0 -1.4 0.0 -0.1 -0.6

Skatt 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0

Periodens resultat 11.4 5.5 15.5 8.5 18.6 26.8

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 11.4 5.5 15.5 8.5 18.6 26.8

Minoritetsintresse - - - - - -

Resultat per aktie, kronor 1.6 0.8 2.2 1.2 2.6 3.8

Resultat per aktie, efter utspädning, kronor 1.6 0.8 2.2 1.2 2.6 3.8

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Medelantal aktier, tusental 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Medelantal aktier, tusental, efter utspädning 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Periodens resultat 11.4 5.5 15.5 8.5 18.6 26.8

Övrigt totalresultat

Objekt som kan omklassificieras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.6

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.6

Periodens totalresultat 11.5 5.3 15.6 8.3 18.4 27.4

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 11.5 5.3 15.6 8.3 18.4 27.4

Minoritetsintresse - - - - - -

* During December 2015, translation differences were reclassified from other comprehensive income to  financial income

    arising from the parent company settlement of its debts toward the subsidiaries in US and UK.

Januari-December

April-Juni

April-Juni

Resultaträkning - SinterCast-koncernen

Rapport över övrigt totalresultat - SinterCast-koncernen

Januari-DecemberJanuari-Juni

Januari-Juni

Organisationsnummer: 556233-6494



Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 11.0 4.8 15.9 7.6 17.7 26.4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar 0.5 0.3 1.3 0.6 1.5 1.0

    Övrigt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Orealiserade omräkningsdifferenser 1.9 0.0 1.4 0.0 -0.1 -0.5

Erhållen ränta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Betald ränta 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0

Betald skatt 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 13.4 5.0 18.6 8.1 18.9 26.9

Förändring av rörelsekapital

Varulager 1.4 0.3 0.1 -0.5 0.1 0.1

Rörelsefordringar -8.3 -2.8 -7.1 1.6 0.8 -0.1

Rörelseskulder -3.3 -0.5 -0.7 -1.8 -2.9 -1.5

Summa förändring av rörelsekapital -10.2 -3.0 -7.7 -0.7 -2.0 -1.5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3.2 2.0 10.9 7.4 16.9 25.4

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -0.3 -0.7 -0.6 -1.9 -3.3 -2.3

Förvärv av materiella tillgångar -0.6 -0.1 -0.8 -0.2 -0.4 -1.0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0.9 -0.8 -1.4 -2.1 -3.7 -3.3

Finansieringsverksamheten

Utdelning -19.5 -28.4 -19.5 -28.4 -28.4 -24.8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19.5 -28.4 -19.5 -28.4 -28.4 -24.8

Valutakursdifferenser i likvida medel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förändring i likvida medel* -17.2 -27.2 -10.0 -23.1 -15.2 -2.7

Ingående likvida medel 37.3 49.4 30.1 45.3 45.3 48.0

Utgående likvida medel 20.1 22.2 20.1 22.2 30.1 45.3

*    Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank

Kassaflödesanalys - SinterCast-koncernen

Januari-DecemberJanuari-JuniApril-Juni

Organisationsnummer: 556233-6494



30 Jun 30 Jun 31 Mar 31 Mar 31 Dec 31 Dec

Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 7.3 6.8 7.4 6.3 7.7 5.2

Materiella anläggningstillgångar 2.3 1.9 1.7 1.9 1.7 1.9

Finansiella tillgångar 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Uppskjuten skattefordran 33.3 32.3 32.3 31.3 32.3 31.3

Summa anläggningstillgångar 43.3 41.4 41.8 39.9 42.1 38.8

Varulager 5.4 4.8 5.5 5.1 4.2 4.3

Kortfristiga fordringar 24.2 17.5 17.1 14.8 18.3 19.1

Kortfristiga placeringar, kassa och bank 20.1 22.2 37.3 49.4 30.1 45.3

Summa omsättningstillgångar 49.7 44.5 59.9 69.3 52.6 68.7

Summa tillgångar 93.0 85.9 101.7 109.2 94.7 107.5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital* 82.1 75.7 90.2 98.8 85.8 95.8

Långfristiga skulder 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Kortfristiga skulder 10.9 10.2 11.5 10.4 8.9 11.7

Summa eget kapital och skulder 93.0 85.9 101.7 109.2 94.7 107.5

Eget kapital per aktie, kronor 11.6 10.7 12.7 13.9 12.1 13.5

Övrigt till-

* FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktie-   skjutet Omräknings Balanserat Summa

Hänförligt till moderbolagets aktieägare kapital   kapital differenser resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2017 7.09 44.87 2.10 41.71 95.77

Totalresultat - - -0.16 8.49 8.33

Utdelning - - - -28.36 -28.36

Utgående balans 30 juni 2017 7.09 44.87 1.94 21.84 75.74

Ingående balans 1 januari 2018 7.09 44.87 1.91 31.92 85.79

Förändrade redovisningsprinciper - - - 0.28 0.28

Justerad öppningsbalans 1 januari 2018 7.09 44.87 1.91 32.20 86.07

Totalresultat - - 0.10 15.48 15.58

Utdelning - - - -19.50 -19.50

Utgående balans 30 juni 2018 7.09 44.87 2.01 28.18 82.15

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Övriga finansiella tillgångar och skulder

Koncernen innehar finansiella tillgångar i form av derivatinstrument och räntebärande investeringar. Det verkliga värdet på

derivatinstrument, som inte handlas på en aktiv marknad, baseras på valutakurser noterade på en marknad. Kassaflöden diskonteras i

enlighet med marknadsräntor. Företagscertifikat och räntebärande instrument handlas på en aktiv marknad och det verkliga värdet

beräknas utifrån tillgängliga marknadspriser. Effekterna redovisas över resultaträkningen. 

För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka

redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det

redovisade värdet på grund av den korta förväntade löptiden.

Balansräkning - SinterCast-koncernen

Organisationsnummer: 556233-6494



Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Nyckeltal

Nettoomsättning* 26.8 17.2 43.4 31.1 65.6 75.4

Periodens resultat* 11.4 5.5 15.5 8.5 18.6 26.8

Rörelsemarginal, % 41.0 27.9 36.6 24.4 27.0 35.0

Soliditet, % 88.3 88.1 88.3 88.1 90.6 89.1

Eget kapital 82.1 75.7 82.1 75.7 85.8 95.8

Sysselsatt kapital 82.1 75.7 82.1 75.7 85.8 95.8

Totala tillgångar 93.0 85.9 93.0 85.9 94.7 107.5

Avkastning på eget kapital, % 13.2 6.3 18.5 9.9 20.5 28.4

Avkastning på sysselsatt kapital, % 13.2 6.3 18.5 9.9 20.5 28.4

Avkastning på totalt kapital, % 11.7 5.6 16.5 8.8 18.4 25.1

Anställda

Antalet anställda vid periodens slut 20 21 20 21 21 21

Data per aktie

Resultat per aktie, kronor* 1.6 0.8 2.2 1.2 2.6 3.8

Utdelning per aktie, kronor 2.8 4.0 2.8 4.0 4.0 3.5

Kassaflöde från verksamheten per aktie, kronor 0.5 0.3 1.5 1.0 2.4 3.6

Betalkurs vid periodens slut, kronor 77.4 72.8 77.4 72.8 65.0 81.8

* I enlighet med IFRS. Övriga nyckeltal och data per aktie defineras som "Alternative Performance Measures" (APMs).

   Definition av nyckeltal återfinns i årsredovisningen 2017 i not 29.

Rörelsemarginal % Medelantal aktier justerat för utspädning

Periodens rörelseresultat i procent av omsättningen Vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter utspädning i perioden

Soliditet % Resultat per aktie

Eget kapital i procent av totala tillgångar vid periodens slut Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier

Eget kapital per aktie Resultat per aktie justerat för utspädning

Eget kapital dividerat med medelantalet aktier Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier

Sysselsatt kapital justerat med eventuell utspädning

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder Utdelning per aktie

Avkastning på eget kapital % Utdelning dividerat med antal aktier

Periodens resultat i procent av genomsnittligt Kassaflöde från verksamheten per aktie

eget kapital. Kvartalvärdet uppräknas ej till helårsvärde Kassaflöde från verksamheten dividerat med antal aktier

Avkastning på sysselsatt kapital % Betalkurs vid periodens slut

Periodens resultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Senaste betalkurs för SinterCast aktie på 

Kvartalsvärdet uppräknas ej till helårsvärde NASDAQ Stockholm 

Avkastning på totalt kapital % Värden visade som "0,0"

Periodens resultat i procent av genomsnittlig balansomslutning Värde understiger 50.000 kronor

Kvartalsvärdet uppräknas ej till helårsvärde Värden visade som "-"

Medelantal aktier Inget värde tillämpligt

Medelantal utestående aktier vid periodens slut

Januari-JuniApril-Juni

Nyckeltal samt data per aktie - SinterCast-koncernen

Januari-December

Organisationsnummer: 556233-6494



Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Nettoomsättning 26.6 17.0 43.1 30.7 64.8 74.7

Kostnad sålda varor -5.6 -3.7 -9.3 -6.8 -15.0 -16.9

Bruttoresultat 21.0 13.3 33.8 23.9 49.8 57.8

Bruttoresultat % 79% 78% 78% 78% 77% 77%

Försäljningskostnader -5.2 -5.0 -10.0 -10.0 -18.7 -19.0

Administrationskostnader -2.0 -1.4 -3.7 -3.2 -6.3 -6.0

Forsknings- och utvecklingskostnader -3.0 -1.9 -5.3 -2.9 -7.3 -7.9

Övriga rörelseintäkter -0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7

Övriga rörelsekostnader 0.0 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 0.0

Rörelseresultat 10.7 4.9 15.2 7.5 17.2 25.6

Finansiella intäkter 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.0

Finansiella kostnader -0.8 0.0 -1.5 0.0 -0.1 -0.5

Skatt 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Periodens resultat 11.0 5.7 14.8 8.5 18.3 26.1

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 11.0 5.7 14.8 8.5 18.3 26.1

Minoritetsintresse - - - - - -

Resultat per aktie, kronor 1.6 0.8 2.1 1.2 2.6 3.7

Resultat per aktie, efter utspädning, kronor 1.6 0.8 2.1 1.2 2.6 3.7

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Medelantal aktier, tusental 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Medelantal aktier, tusental, efter utspädning 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1 7,090.1

Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

Periodens resultat 11.0 5.7 14.8 8.5 18.3 26.1

Periodens totalresultat 11.0 5.7 14.8 8.5 18.3 26.1

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 11.0 5.7 14.8 8.5 18.3 26.1

Minoritetsintresse - - - - - -

Resultaträkning - SinterCast AB

Januari-December

Januari-December

Januari-Juni

Januari-Juni

Rapport över övrigt totalresultat - SinterCast AB

April-Juni

April-Juni

Organisationsnummer: 556233-6494



30 Jun 30 Jun 31 Mar 31 Mar 31 Dec 31 Dec

Belopp i miljoner kronor 2018 2017 2018 2017 2017 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 7.3 6.8 7.4 6.3 7.7 5.2

Materiella anläggningstillgångar 2.3 1.8 1.7 1.9 1.7 1.9

Finansiella tillgångar 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1

Uppskjuten skattefordran 33.3 32.3 32.3 31.3 32.3 31.3

Summa anläggningstillgångar 44.9 43.1 43.5 41.6 43.8 40.5

Varulager 5.4 4.7 5.4 5.0 4.1 4.2

Kortfristiga fordringar 26.5 21.2 18.0 17.7 18.2 18.6

Kortfristiga placeringar, kassa och bank 17.9 21.1 35.3 47.9 28.7 43.3

Summa omsättningstillgångar 49.8 47.0 58.7 70.6 51.0 66.1

Summa tillgångar 94.7 90.1 102.2 112.2 94.8 106.6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital* 75.9 70.8 84.4 93.4 80.6 90.6

Långfristiga skulder 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Kortfristiga skulder 18.8 19.3 17.8 18.8 14.2 16.0

Summa eget kapital och skulder 94.7 90.1 102.2 112.2 94.8 106.6

Justerat eget kapital per aktie, kronor 10.7 10.0 11.9 13.2 11.4 12.8

* FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Utveckl.- Överkurs-  Balanserat Årets

Hänförligt till moderbolagets aktieägare kapital fond fond fond    resultat resultat

Ingående balans 1 januari 2017 7.09 9.53 1.95 35.34 10.57 26.14 90.62

Överföring föregående års resultat - - - - 26.14 -26.14 -

Förändring utvecklingsfond - - 1.74 - -1.74 - -

Totalresultat - - - - - 8.52 8.52

Utdelning - - - - -28.36 - -28.36

Utgående balans 30 juni 2017 7.09 9.53 3.69 35.34 6.61 8.52 70.78

Ingående balans 1 januari 2018 7.09 9.53 5.08 35.34 5.22 18.30 80.56

Förändrade redovisningsprinciper - - - - 0.07 - 0.07

Justerad öppningsbalans 1 januari 2018 7.09 9.53 5.08 35.34 5.29 18.30 80.63

Överföring föregående års resultat - - - - 18.30 -18.30 -

Förändring utvecklingsfond - - 0.66 - -0.66 - -

Totalresultat - - - - - 14.80 14.80

Utdelning - - - - -19.50 - -19.50

Utgående balans 30 juni 2018 7.09 9.53 5.74 35.34 3.43 14.80 75.93

Summa

eget kapital

Balansräkning - SinterCast AB

Organisationsnummer: 556233-6494
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