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SinterCast delårsrapport januari-juni 2004 

 
• Nettoomsättning för perioden: 2,8 miljoner kronor (3,2 miljoner kronor) 
• Periodens resultat efter skatt: -10,2 miljoner kronor (-10,2 miljoner kronor), -1,9 per aktie 

såväl exklusive som inklusive utestående optioner (-2,1 kronor) 
• Ny System 2000 installation i Motor Casting-gjuteriet i USA 
• Ny produktion av kopplingskomponenter för Aston Martin  
• Fortsatt ökning av serieproduktion och produktutvecklingsprojekt 
  

Serieproduktion 
Serieproduktion av motorblocket i SinterCast-CGI (kompaktgrafitjärn) till Ford-PSA V6 dieselmotor fortsätter att 
öka. Rapporterna från industrin indikerar att försäljningen av Jaguar S-modellen har ökat med 30 % vid den 
inledande försäljningsstarten i Storbritannien genom introduktionen av “2,7 D” S-modell under maj-juni 2004. 
Gjuteriproduktion pågår för närvarande till fyra av de tio bilmodeller som planeras att initialt använda motorn och 
beräknas komma upp till en årlig produktionsvolym på 100.000 motorer under senare delen av 2004 eller början 
av 2005.  Ford och PSA Peugeot-Citroën har officiellt bekräftat en initial volym av 150.000 motorer per år. 
 
Den inledande produktionen av cylinderhuvuden till General Electric Transportation Systems ”Evolution Series” 
lokomotivmotor fortsätter hos Motor Castings-gjuteriet i USA. Efter den planerade installationen i september 
2004 av System 2000 processtyrningssystem förväntas produktionen, under början av 2005, öka till motsvarande 
cirka 35.000 motorblock av normalvikt.    
 
Serieproduktionen av Audi 4,0 liter V8 dieselmotorblock fortsätter hos Halberg Guss-gjuteriet i Tyskland. 
Produktionen av motorkomponenter hos Caterpillar-gjuteriet i USA, stora kannringar hos Daros-gjuteriet i 
Sverige samt cylinderhuvud och cylinderblock för Rolls Royce Power Engineering hos VDP-gjuteriet i Italien, har 
fortsatt under perioden. Den kontinuerliga användningen av System 2000 för segjärnsproduktion och 
produktutveckling i CGI hos SKF-Mekan bekräftar kvaliteten och tillförlitligheten i SinterCasts automatiserade 
processtyrningssystem. 
 
Marknadsutveckling 
Under perioden undertecknade SinterCast ett långsiktigt avtal med Motor Castings-gjuteriet i Milwaukee, 
Wisconsin, USA, för serieproduktion samt installation av ett System 2000 processtyrningssystem.  Tidpunkten för 
avtalet och installationen av System 2000 sammanfaller med ökningen av produktionen av cylinderhuvuden i CGI 
till General Electric Transportation Systems inför kommande avgasreningskrav, vilka träder i kraft 2005. Motor 
Castings producerar även cylinderhuvuden i SinterCast-CGI till motorsportsapplikationer och deltar aktivt i 
produktutvecklingsprojekt i CGI för både industriell kraftproduktion och fordonsindustrin. 
 
Tillsammans med AP Driveline, en av världens ledande tillverkare av kopplingskomponenter, och SKF-gjuteriet, 
har SinterCast påbörjat produktion av kopplingsdetaljer i CGI till Aston Martin V12 Vanquish luxury sports car. 
Produktionen ger en viktig högteknologisk referens för SinterCast-CGI inom kopplings och 
svänghjulskomponenter och öppnar möjligheten till ytterligare CGI-produktionsprojekt tillsammans med både AP 
Driveline och SKF-Mekan. 
 
SinterCast har ingått representationsavtal med Pantech Engineering Pty Ltd i Melbourne, Australien, för den 
australiensiska och den nya zeeländska gjuterimarknaden, inklusive kundsupport till två pågående 
utvecklingsprojekt inom CGI.  Pantech har mer än trettio års erfarenhet av leverans av smältutrustning, 
processtyrningsutrustning och teknisk service till gjuteriindustrin i Australien och Sydostasien. Samarbetet med 
Pantech ger en stark och väletablerad lokal representation till stöd för SinterCasts fortsatta utökning av 
marknadsaktiviteterna. 
 
De inledande serieproduktionerna i CGI fortsätter att ge positiva referenser och erbjuder nya 
konstruktionsmöjligheter avseende motorprestanda, storlek och vikt. Projekten har ökat det totala intresset och 
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erfarenheterna av CGI inom industrin.  Detta har lett till att nya motorutvecklingsprojekt i CGI har påbörjats sedan 
början av 2004 inom varje marknadsegment av de Five CGI Waves. SinterCast fortsätter att tillhandahålla 
tekniska konsulttjänster för att möta CGI-behovet hos tillverkarna och deras gjuterikunder i planeringen för ökad 
produktionsvolym i CGI. Ytterligare serieproduktionsåtaganden och installationer av System 2000 förväntas 
under andra halvåret 2004. 
 
Marknadsbearbetning och konkurrens 
SinterCast System 2000 processtyrningssystem är installerade hos gjuterierna Caterpillar, Cifunsa, ICC-
Indianapolis Casting Corporation, Teksid do Brazil och Tupy i Nord- och Sydamerika och hos gjuterierna Daros 
Piston Rings, Halberg Guss, SKF-Mekan, V. Luzuriaga och VDP i Europa. Installationen av System 2000 hos 
Motor Castings-gjuteriet kommer att genomföras i september 2004. Avtalet med Teksid om teknologisupport 
omfattar samtliga nio järngjuterier i Teksid-gruppen globalt. Teknologisupportavtalen omfattar totalt 23 
järngjuterier globalt. För närvarande står SinterCasts gjuteripartners för cirka 40 % av världens totala 
produktionskapacitet av motorblock för personbilar, cirka 35 % av världskapaciteten för motorblock respektive 
cirka 45 % för cylinderhuvuden till lastfordon. Utöver dessa prioriterade marknadssegement, producerar 
SinterCasts gjuterikunder även andra fordonsdetaljer och andra produkter i CGI med vikter mellan 8 kg och 17 
ton. Dessa produktionsprojekt, vilka är utanför den huvudsakliga cylinder- och motorblocksmarknaden, innebär 
kompletterande tillväxtmöjligheter. 
 
SinterCast fortsätter att marknadsföra produktapplikationer i CGI inom industrin. Alla initiativ, vilka ökar 
intresset och förtroendet för CGI, har en positiv effekt på den totala marknadspotentialen för CGI. Baserat på 
SinterCasts ledande och unika teknologi kommer Bolaget att genomföra nya installationer och därmed öka sin 
andel av världsproduktionskapaciteten av motorblock och cylinderhuvuden i CGI. 
 
Koncernens resultat, investeringar, likviditet och redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter under januari-juni 2004 uppgick till 2,8 miljoner kronor (3,2 miljoner kronor 
motsvarande period under 2003). Rörelseintäkterna hänför sig huvudsakligen till ersättningar för produktion och 
teknisk service. Leasingavgifter för installerad utrustning har fördelats över leasingperioden. Under perioden har 
cirka 3.500 av SinterCast mätsonder levererats till kunder (3.300). Koncernens resultat efter beräknad skatt för 
januari-juni 2004 uppgick till –10,2 miljoner kronor, –1,9 kronor per aktie exklusive utestående optioner och –1,9 
kronor per aktie inklusive utestående optioner (–10,2 miljoner kronor, –2,1 kronor per aktie exklusive utestående 
optioner och –2,1 kronor per aktie inklusive utestående optioner). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 
avser andrahandsuthyrning av kontorslokaler i SinterCast Ltd. Koncernens investeringar uppgick under perioden 
till 0,3 miljoner kronor (1,1 miljoner kronor).  Redovisningsprinciperna har inte ändrats under perioden. 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2004 till 32,5 miljoner kronor (24,0 miljoner kronor) 
 
Information 
Nästa on-line konferens kommer att hållas onsdagen den 18 augusti 2004 klockan 13.00. Under konferensen 
kommer SinterCasts ledning att besvara frågor ställda via e-post eller via bolagets hemsida. Detaljerad 
information, inklusive information hur frågor lämnas och hur man ansluter till konferensen via internet eller 
telefon, finns på www.sintercast.com eller kan erhållas från SinterCast. 
 
Delårsrapporten för januari-september 2004 publiceras den 15 november 2004. 
Bokslutsrapporten för 2004 publiceras den 16 februari 2005. 
 
Stockholm den 16 augusti 2004 
På uppdrag av styrelsen 

 
 
 
 
 

 
Dr Steve Dawson 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Dr. Steve Dawson    Tel:  +46 8 660 7750 
Paul Assarsson, finanschef   Fax: +46 8 661 7979 
SinterCast AB (publ)    e-post: info@sintercast.com 
Box 10203     hemsida: www.sintercast.com 
SE-100 55 Stockholm    Organisationsnummer: 556233-6494 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer 
 



BELOPP I MILJONER KRONOR Jan-dec 
2004 2003 2004 2003 2003

Nettoomsättning 1,3 1,8 2,8 3,2 6,9
Kostnad sålda varor -1,5 -1,3 -2,6 -2,4 -5,4
Bruttoresultat -0,2 0,5 0,2 0,8 1,5

Försäljningskostnader -2,4 -3,4 -4,7 -6,0 -11,2
Administrationskostnader -1,9 -1,7 -3,6 -3,6 -6,8
Forsknings- och utvecklingskostnader -1,3 -1,0 -2,6 -2,1 -4,7
Övriga rörelseintäkter 0,6 0,7 1,1 1,3 2,7
Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,6 -1,2 -1,1 -2,3
Rörelseresultat -5,8 -5,5 -10,8 -10,7 -20,8

Ränteintäkter och liknande poster 0,4 0,3 0,7 0,6 1,1
Räntekostnader och liknande poster -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat -5,5 -5,3 -10,2 -10,2 -20,0

Genomsnittligt antal aktier, tusental 5.389,2 4.900,1 5.389,2 4.900,1 4.977,4
Justering för utestående optioner, tusental 7,9 - 8,2 - -
Genomsnittligt antal aktier efter full
konvertering, tusental 5.397,1 4.900,1 5.397,4 4.900,1 4.977,4
Resultat per aktie, SEK -1,0 -1,1 -1,9 -2,1 -4,0
Resultat per aktie efter full konvertering, SEK -1,0 -1,1 -1,9 -2,1 -4,0

Geografiska marknader* Netto- Rörelse-
omsättning resultat

2004 2003 2004 2003 Jan-dec 2003 Jan-dec 2003

Europa 1,2 1,7 -10,8 -10,1 3,8 -19,8
Nord- och Sydamerika 1,3 1,5 -0,1 -0,5 2,9 -0,8
Asien 0,3 0,0 0,1 -0,1 0,2 -0,2

Total 2,8 3,2 -10,8 -10,7 6,9 -20,8
* SinterCast marknadsför endast en produkt, processtyrningssystem för tillförlitlig produktion av kompaktgrafitjärn, samt relaterad teknisk
   service för installationer, kalibrering och underhåll, vilket utgör det primära segmentet. Med anledning av ovanstående samt att möjligheter 
   och risker relaterade till produkten bedöms vara samma för samtliga områden har ingen vidare uppdelning gjorts 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 och rörelseresultat baseras i presentationen på 
   lokaliseringen av den individuella kunden inom dessa geografiska områden.

BELOPP I MILJONER KRONOR Jan-dec 
2004 2003 2004 2003 2003

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5,8 -5,5 -10,8 -10,7 -20,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar 0,8 0,6 1,5 1,1 2,5
    Omräkningsdifferenser -0,1 -0,8 -0,9 -0,7 1,2
Erhållna ränteinkomster och liknande poster 0,5 0,3 0,6 0,5 1,2
Betalda räntekostnader och liknande poster -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,3
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -4,7 -5,4 -9,7 -9,8 -16,2

Förändring av rörelsekapital
Varulager 0,2 1,2 -0,3 1,1 1,1
Rörelsefordringar -0,1 0,6 0,9 1,6 -2,7
Rörelseskulder -0,4 -0,6 0,0 -0,5 -1,2
Summa förändring av rörelsekapital -0,3 1,2 0,6 2,2 -2,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,0 -4,2 -9,1 -7,6 -19,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,9
Förvärv av materiella tillgångar 0,0 -0,7 0,0 -0,8 -1,6
Försäljning av materiella tillgångar - - - - 0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,1 2,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -0,8 -0,3 -1,0 -0,1

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0,0 - 1,5 - 26,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 - 1,5 - 26,9

Förändring i likvida medel* -5,1 -5,0 -7,9 -8,6 7,8
Kursdifferens likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående likvida medel 37,6 29,0 40,4 32,6 32,6
Utgående likvida medel 32,5 24,0 32,5 24,0 40,4
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar, värderade till det lägsta av marknads- eller inköpsvärdet per bokslutsdagen,
   samt kassa och bank. Likvida medel utgör endast likviditet, vilken är tillgänglig med kortare uppsägningstid än en månad.

RESULTATRÄKNING  SINTERCASTKONCERNEN

                Januari-juni

                 Nettoomsättning                Rörelseresultat

            April-juni

                Januari-juni                 Januari-juni

            April-juni
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                Januari-juni
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BELOPP I MILJONER KRONOR 30 juni 30 juni 31 mars 31 mars 31 december
2004 2003 2004 2003 2003

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9,5 10,6 9,8 10,8 10,3
Materiella anläggningstillgångar 1,7 2,9 2,0 1,9 2,1
Finansiella tillgångar 1,1 3,4 1,1 3,4 1,1
Summa anläggningstillgångar 12,3 16,9 12,9 16,1 13,5

Varulager 2,1 1,8 2,2 3,0 1,8
Kortfristiga fordringar 5,8 2,9 6,0 3,3 7,2
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 32,5 24,0 37,6 29,0 40,4
Summa omsättningstillgångar 40,4 28,7 45,8 35,3 49,4
Summa tillgångar 52,7 45,6 58,7 51,4 62,9

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 79,9 582,1 609,5 584,9 603,5
Fritt eget kapital -35,4 -545,4 -559,5 -542,8 -548,8
Summa eget kapital 44,5 36,7 50,0 42,1 54,7

Långfristiga skulder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kortfristiga skulder 7,2 7,9 7,7 8,3 7,2
Summa eget kapital och skulder 52,7 45,6 58,7 51,4 62,9

Justerat eget kapital per aktie, SEK 8,3 7,5 9,3 8,6 11,0
Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 8,2 7,5 9,3 8,6 11,0

Eget kapital Aktiekapital Bundet Ansamlad Summa 
kapital förlust eget kapital

Ingående balans 1 januari 2003 4,9 583,5 -541,3 47,1
Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - -6,3 6,1 -0,2
Periodens resultat - - -10,2 -10,2
Utgående balans 30 juni 2003 4,9 577,2 -545,4 36,7

Ingående balans 1 januari 2004 5,4 598,1 -548,8 54,7
Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - 4,6 -4,6 0,0
Överföring från bundna reserver till ansamlad förlust - -528,2 528,2
Periodens resultat - - -10,2 -10,2
Utgående balans 30 juni 2004 5,4 74,5 -35,4 44,5

Jan-dec 
2004 2003 2004 2003 2003

Nyckeltal
Nettoomsättning, miljoner kronor 1,3 1,8 2,8 3,2 6,9
Periodens resultat, miljoner kronor -5,5 -5,3 -10,2 -5,3 -20,0
Soliditet, % 84,4 80,5 84,4 80,5 87,0
Justerat eget kapital, miljoner kronor 44,5 36,7 44,5 36,7 54,7
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 44,5 36,7 44,5 36,7 54,7
Totala tillgångar, miljoner kronor 52,7 45,6 52,7 45,6 62,9
Avkastning på eget kapital, % -11,6 -13,5 -20,6 -24,3 -39,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -11,5 -13,3 -20,4 -24,0 -38,7
Avkastning på totalt kapital, % -10,0 -11,1 -17,8 -20,2 -34,0
Skuldsättningsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 15 16 15 16 15
Data per aktie
Utdelning per aktie, SEK - - - -
Betalkurs vid periodens slut, SEK 60,0 47,0 60,0 47,0 57,5
Genomsnittligt antal aktier Sysselsatt kapital
Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering inklusive latent skatt
Genomsnittligt antal aktier vid periodens slut efter full konvertering av Avkastning på eget kapital
200.000 optioner utgivna i februari 2002, vilka kan utnyttjas i oktober- Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
december 2004, beräknade enligt Redovisningsrådets rekommendationer Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat per aktie Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier av genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat per aktie efter full konvertering Avkastning på totalt kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
full konvertering av genomsnittlig balansomslutning
Justerat eget kapital Skuldsättningsgrad
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Justerat eget kapital efter full konvertering Betalkurs vid periodens slut
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Senaste betalkurs för SinterCast aktie på 
efter full konvertering Stockholmsbörsens O-lista
Soliditet Värden visade som "0,0"
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Värde understiger 50.000 kronor
Justerat eget kapital Värden visade som "-"
Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver Inget värde tillämpligt

                Januari-juni            April-juni

BALANSRÄKNINGAR  SINTERCASTKONCERNEN

NYCKELTAL  SAMT  DATA  PER  AKTIE  SINTERCASTKONCERNEN
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