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SinterCast delårsrapport januari-september 2004 

 
• Periodens nettoomsättning:  5.3 miljoner kronor ( 5.1 miljoner kronor) 
• Resultat efter skatt -14.3 miljoner kronor ( -14.6 miljoner kronor), –2.6 kronor per aktie 

såväl före som efter inlösen av utestående optioner ( –3.0 kronor) 
• Serieproduktion pågår för följande kunder: Aston Martin, Audi, Caterpillar, Daros Piston 

Rings, General Electric Transportation Systems, Jaguar, Land Rover, Peugeot samt Rolls 
Royce Power Engineering 

• Serieproduktion samt prototyptillverkning med SinterCast –CGI har skett hos 65 gjuterier 
och levererats till 55 OEMs 

• Lansering av Mini-System 2000, första installationen hos Grainger & Worrall 
• Installation av System 2000 hos Motor Castings  
• SinterCast –CGI erhåller tre prestigefulla utmärkelser från Ford Motor Company 

 
 

Serieproduktion 
Serieproduktionen av motorblock hos Tupygjuteriet i Brasilien till Ford-PSA 2.7 liters V6 dieselmotor, gjorda 
av SinterCast–CGI (Kompaktgrafitjärn), fortsätter att öka i volym. Motorblocken produceras inledningsvis för 
Jaguar, Land Rover och Peugeot. Ford har tillkännagivit att produktionstakten i motorfabriken i Dagenham, 
Storbritannien, kommer att uppnå en årstakt på 300 motor per dag mot slutet av 2004. Produktionstakten i 
gjuteriet är högre och ligger enligt plan för att uppnå en produktionstakt på 100 000 motorblocksekvivalenter 
mot slutet av 2004 eller början på 2005. Produktionsökningen förväntas stiga ytterligare då allt fler modeller 
hos Ford och PSA Peugeot-Citroen levereras med V6-motorn. 
 
System 2000 har installerats hos Motor Castings gjuteri i USA under september 2004 och gjuteriet kan nu 
självständigt producera CGI. Serieproduktionen av cylinderhuvud till General Electric Transportation 
Systems dieselmotorer avsedda för lokomotiv ökar i volym och kommer att uppnå en årstakt på 35 000 
motorekvivalenter tidigt under 2005. CGI prototyper till fordons- och kraftindustrin har levererats till OEM-
kunder. Även en mindre tillverkning av motorsportdetaljer har skett. 
 
Serieproduktionen fortgår: Audis 4.0 liters V8 dieselmotorblock hos Halberg Guss gjuteri i Tyskland,  
motorkomponenter hos Caterpillars gjuteri i USA, kannringar för fartygsmotorer hos Daros gjuteri i Sverige, 
cylinderhuvud och marindieselmotorblock hos VDPs gjuteri i Italien för Rolls Royce Power Engineering samt 
kopplingskomponenter av CGI för Aston Martin hos SKF-gjuteriet i Katrineholm. 
 
Marknadsutveckling 
Grainger & Worrall har installerat ett SinterCast-processkontrollsystem för att kunna hantera det ökande 
behovet av prototyptillverkning i CGI. Installationen hos Grainger & Worrall av Mini-System 2000 innebär 
även en lansering av en ny SinterCastprodukt. Mini-System 2000 är en förenklad version av System 2000 och 
ger en kostnadseffektiv lösning för gjuterier som vill påbörja testgjutningar i CGI alternativt påbörja 
serieproduktion med låga volymer. Grainger & Worrall stöder produktutvecklingsprogram inom CGI för 
OEM-kunder i både Europa och Nordamerika för person och lastvagnar, motorsport och flyg. Den ökande 
aktiviteten av prototyptillverkning ger en direkt indikation av ökning av framtida produktionsplaner för 
serieproduktion av CGI.  
 
För utvecklingsarbetet och produktlanseringen av motorblocket i kompaktgrafitjärn för 2.7 liters V6 
dieselmotorn har SinterCast erhållit Ford Motor Company’s utmärkelse ”Vehicle Engineering & Verification” 
(VAV). Utmärkelsen betonade ”utvecklingen i styrningen av produktionsprocessen i gjuteriet enligt de 
metallurgiska kraven för att erhålla motorblock i CGI med jämn och hög kvalitet och med de mekaniska 
egenskaper som krävs under högvolymsproduktion”. I tillägg till utmärkelsen har utvecklingen och 
produktionen av CGI V6 ”Lion” givit två prestigefyllda Henry Ford Technology Awards (HTFA). Denna, den 



 2

finaste, utmärkelse inom Ford ges som erkännade av teknisk framåtskridande till Fords anställlda. Dessa 
utmärkelser betonar vilken vikt företaget ger till CGI och den nya V6 dieselmotorn. SinterCast samarbetar 
med Tupygjuteriet och Fords ”Premier Automotive Group” (PAG) i framtagandet av ett nytt CGI 
motorprogram för framtida PAG-modeller. 
 
Från årskiftet har SinterCast bedrivit testproduktion i sju nya gjuterier belägna i Brasilien, Kina, Frankrike, 
Turkiet samt USA. Under 2004 har över 6 000 testgjutningar och prototyper gjorts i CGI samt tre nya OEMs 
har erhållit leveranser. Framstegen under 2004 ökar antalet gjuterier med erfarenheter av SinterCast-CGI 
prototyptillverkning till 65 och antalet fordonstillverkare med erfarenheter av SinterCast-CGI inom person- 
och lastvagnar samt motorbyggare till 55. Detta i kombination med positiva erfarenheter som erhållits från 
påbörjad serieproduktion ger en förväntan av fler program för serieproduktion i CGI. Nya utannonserade 
serieproduktionsprogram inom CGI samt nya SinterCast installationer förväntas inom 2004. 
 
Marknadspenetrering och konkurrens 
SinterCasts processkontrollsystem, System 2000, är idag installerat hos Caterpillar, Cifunsa, ICC-Indianapolis 
Casting Corporation, Motor Castings, Teksid do brazil och Tupy på den amerikanska kontinenten. I Europa är 
systemet installerat hos Daros Piston Rings, Grainger & Worrall, Halberg Guss, SKF-Mekan, V.Luzuriaga, 
och VDP. Det världsomspännande teknologiavtalet med den internationella Teksidgruppen omfattar alla deras 
gjuterier. SinterCast teknologiavtal omfattar 24 gjuterier som står för cirka 40 % av världens gjuterikapacitet 
av cylinderhuvuden och motorblock med gjutjärn. Inom denna kundgrupp produceras även andra 
komponenter av CGI, för användning i fordonsindustrin och andra industrier, med vikter från 8 kg till 17 ton. 
Denna produktion av andra produkter än cylinderhuvud och motorblock ger intressanta möjligheter för en 
fortsatt ökning av användning av CGI. 
 
SinterCast fortsätter med att marknadsföra CGI som ett material i alla tänkbara tillämpningar inom industrin. 
För närvarande har åtta av de tio främsta personvagnsproducenterna samt åtta av de tio främsta 
lastvagnsproducenterna pågående CGI motorprogram. SinterCast som teknologiledande, med sitt kunnande 
om tillämpning av industriell seriproduktion, kommer att installera fler utrustningar och därmed öka sin andel 
av världsproduktionen  avseende cylinderhuvud och motorblock utav CGI. 
 
Operativt resultat, investeringar, likviditet samt redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 5.3 miljoner kronor (5.1 miljoner kronor, föregående år) under 
perioden januari-september. Intäkterna utgjordes i huvudsak av produktion och teknisk service. Intäkterna på 
uthyrda system har periodiserats över hyresperioden. Under perioden har 7 104 (6 200) SinterCast mätsonder 
levererats. Koncernens resultat efter beräknad skatt uppgick till -14.3 miljoner kronor, -2.6 SEK per aktie, 
utestående optioner oräknade och -2.6 SEK utestående optioner medräknade (-14.6 miljoner kronor, -3.0 SEK 
per aktie, utestående optioner oräknade och -3.0 SEK utestående optioner medräknade). I posten övriga 
intäker och övriga kostnader ligger andrahandsuthyrningen av kontorslokalerna i SinterCast Ltd. Koncernens 
investeringar i perioden uppgick till 1.1 miljoner kronor (2.0 miljoner kronor) innefattande kapitalisering av 
kostnaderna för uthyrda system. Redovisningsprinciperna har inte förändrats under perioden. Koncernens 
likvida medel uppgick per den 30 september 2004 till 27.2 miljoner kronor (19.1 miljoner kronor) 
 
Information 
Ingen on-line konferens kommer att hållas i samband med att delårsrapporten för januari –september 2004 
publiceras. Nästa on-line konferens kommer att hållas den 16 februari 2005 i samband med publiceringen av 
den preliminära bokslutsrapporten. 
 
Stockholm den 15 november 
på uppdrag av styrelsen 

 
 
 
 

Dr Steve Dawson 
Verkställande Direktör 
 
För mer information, kontakta 
Dr Steve Dawson 
SinterCast AB (publ)  Tel:  +46 8 660 7750 
Box 10203    Fax: +46 8 661 7979    
SE-100 55 Stockholm  e-mail: info@sintercast.com 
Sverige    webbsida: www.sintercast.com   

     Org. nr: 556233-6494 
 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer  



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

Nettoomsättning 2.5 1.9 5.3 5.1 6.9
Kostnad sålda varor -1.4 -1.4 -4.0 -3.8 -5.4
Bruttoresultat 1.1 0.5 1.3 1.3 1.5

Försäljningskostnader -2.8 -2.6 -7.5 -8.6 -11.2
Administrationskostnader -1.4 -1.4 -5.0 -5.0 -6.8
Forsknings- och utvecklingskostnader -1.3 -1.1 -3.9 -3.2 -4.7
Övriga rörelseintäkter 0.5 0.7 1.6 2.0 2.7
Övriga rörelsekostnader -0.6 -0.6 -1.8 -1.7 -2.3
Rörelseresultat -4.5 -4.5 -15.3 -15.2 -20.8

Ränteintäkter och liknande poster 0.5 0.5 1.2 1.1 1.1
Räntekostnader och liknande poster -0.1 -0.3 -0.2 -0.4 -0.3
Skatt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Periodens resultat -4.1 -4.4 -14.3 -14.6 -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 5.9 5.9 -
Genomsnittligt antal aktier efter full
konvertering, tusental 5,395.1 4,900.1 5,395.1 4,900.1 4,977.4
Resultat per aktie, SEK -0.8 -0.9 -2.6 -3.0 -4.0
Resultat per aktie efter full konvertering, SEK -0.8 -0.9 -2.6 -3.0 -4.0

Geografiska marknader* Netto- Rörelse-
omsättning resultat

2004 2003 2004 2003 jan-dec 2003 jan-dec 2003

Europa 3.0 2.8 -15.3 -14.5 3.8 -19.8
Nord- och Sydamerika 2.0 2.3 -0.1 -0.6 2.9 -0.8
Asien 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.2

Total 5.3 5.1 -15.3 -15.2 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 -4.5 -4.5 -15.3 -15.2 -20.8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar 0.9 0.2 2.4 1.3 2.5
    Omräkningsdifferenser -0.1 0.2 -1.0 -0.5 1.2
Erhållna ränteinkomster och liknande poster 0.2 0.1 0.8 0.8 1.2
Betalda räntekostnader och liknande poster -0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.3
Skatt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -3.6 -4.0 -13.3 -13.8 -16.2

Förändring av rörelsekapital
Varulager 0.7 0.0 0.4 1.1 1.1
Rörelsefordringar 0.1 0.0 1.0 1.6 -2.7
Rörelseskulder -1.7 0.0 -1.7 -0.5 -1.2
Summa förändring av rörelsekapital -0.9 0.0 -0.3 2.2 -2.8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4.5 -4.0 -13.6 -11.6 -19.0

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar -0.1 -0.9 -0.4 -2.0 -0.9
Förvärv av materiella tillgångar -0.7 -0.7 -1.6
Försäljning av materiella tillgångar - 0.0 - 0.0 0.0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0.8 -0.9 -1.1 -1.9 -0.1

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0.0 - 1.5 - 26.9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.0 0.0 1.5 0.0 26.9

Förändring i likvida medel* -5.3 -4.9 -13.2 -13.5 7.8
Kursdifferens likvida medel 0.0 0.0 0.0
Ingående likvida medel 32.5 24.0 40.4 32.6 32.6
Utgående likvida medel 27.2 19.1 27.2 19.1 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

               juni-september                januari-september

                 Nettoomsättning                Rörelseresultat
               januari-september                januari-september

KASSAFLÖDESANALYS  SINTERCASTKONCERNEN

               juni-september                januari-september



BELOPP I MILJONER KRONOR 30 september 30 september 30 juni 30 juni 31 december
2004 2003 2004 2003 2003

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9.0 10.4 9.5 10.6 10.3
Materiella anläggningstillgångar 2.0 2.5 1.7 2.9 2.1
Finansiella tillgångar 1.4 3.4 1.1 3.4 1.1
Summa anläggningstillgångar 12.4 16.3 12.3 16.9 13.5

Varulager 1.4 1.7 2.1 1.8 1.8
Kortfristiga fordringar 5.7 3.0 5.8 2.9 7.2
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 27.2 19.1 32.5 24.0 40.4
Summa omsättningstillgångar 34.3 23.8 40.4 28.7 49.4
Summa tillgångar 46.7 40.1 52.7 45.6 62.9

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 76.9 579.1 79.9 582.1 603.5
Fritt eget kapital -36.7 -547.0 -35.4 -545.4 -548.8
Summa eget kapital 40.2 32.1 44.5 36.7 54.7

Långfristiga skulder 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kortfristiga skulder 5.5 7.0 7.2 7.9 7.2
Summa eget kapital och skulder 46.7 40.1 52.7 45.6 62.9

Justerat eget kapital per aktie, SEK 7.5 6.6 8.3 7.5 11.0
Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 7.5 6.6 8.2 7.5 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 - -9.3 8.9 -0.4
Periodens resultat - - -14.6 -14.6
Utgående balans 30 juni 2003 4.9 574.2 -547.0 32.1

Ingående balans 1 januari 2004 5.4 598.1 -548.8 54.7
Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - 1.6 -1.7 -0.1
Överföring från bundna reserver till ansamlad förlust - -528.2 528.2
Periodens resultat - - -14.4 -14.4
Utgående balans 30 juni 2004 5.4 71.5 -36.7 40.2

jan-dec
2004 2003 2004 2003 2003

Nyckeltal
Nettoomsättning, miljoner kronor 2.5 1.9 5.3 5.1 6.9
Periodens resultat, miljoner kronor -4.1 -4.4 -14.3 -14.6 -20.0
Soliditet, % 86.1 80.0 86.1 80.5 87.0
Justerat eget kapital, miljoner kronor 40.2 32.1 40.2 32.1 54.7
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 40.2 32.1 40.2 32.1 54.7
Totala tillgångar, miljoner kronor 46.7 40.1 46.7 40.1 62.9
Avkastning på eget kapital, % -9.6 -12.8 -30.1 -36.9 -39.3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -9.3 -12.8 -29.6 -36.5 -38.7
Avkastning på totalt kapital, % -8.3 -10.3 -26.2 -30.5 -34.0
Skuldsättningsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 13 15 13 15 15
Data per aktie
Utdelning per aktie, SEK - - - -
Betalkurs vid periodens slut, SEK 60.5 58.0 60.5 58.0 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

NYCKELTAL  SAMT  DATA  PER  AKTIE  SINTERCASTKONCERNEN

               juni-september                januari-september

BALANSRÄKNINGAR  SINTERCASTKONCERNEN


