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SinterCast delårsrapport januari-september 2002 

 
• Cifunsa uppgraderar sin produktionskapacitet för CGI 
• SinterCasts gjuteripartners står för 35% av världens produktionskapacitet av 

motorblock  och cylinderhuvuden i gråjärn 
• SAE publicerar ny standard för kompaktgrafitjärn 
• On-line audiokonferens den 24 oktober kl. 15:00  

 
Marknadsutveckling 
Under perioden installerade Cifunsa i Mexiko ett nytt processtyrningssystem, System 2000,  för tillverkning av 
kompaktgrafitjärn (CGI) vilket redan tagits i bruk för CGI-produktion av prototyper för leverans till motortillverkare. 
Cifunsas beslut att investera i ny processtyrningsutrustning speglar det växande intresset för CGI inom branschen och 
behovet för de ledande gjuterierna att stödja utvecklingsprogram i CGI. System 2000 har installerats för att ge 
produktionskapacitet vid två olika produktionslinjer, vilka för närvarande används för produktion av större 
dieselmotorer för tunga lastbilar. Installationen kan också konfigureras till Cifunsas produktionslinjer för 
personvagnsmotorer. 
 
Resultatet av SinterCasts support för CGI-utvecklingsprogram nom gjuteri- och fordonsbranschen har lett till en stark 
marknadsposition för SinterCast inför framtida serieproduktion av CGI. För närvarande står SinterCasts sex 
gjuteripartners för ungefär 35% av världens produktionskapacitet av motorblock i gråjärn för person- och lastvagnar 
samt cylinderhuvuden i gråjärn för lastvagnar. SinterCast fortsätter att bygga på sina relationer med gjuteriindustrin för 
att säkra en större del av världens produktionskapacitet och därigenom den framtida produktionen av CGI. 
 
Under juli 2002 publicerade amerikanska Society of Automotive Engineers (SAE) en ny standard för 
kompaktgrafitjärn. Denna nya SAE Standard (Standard nummer J1887) speglar den industriella utvecklingen av CGI 
som ett material för serieproduktion inom fordonsindustrin. SinterCast har  deltagit i den SAE-kommitté som berett och 
slutligen godkänt Standard J1887 för kompaktgrafitjärn. 
 
SinterCast fortsätter att ge teknologisupport till utvecklingsprojekt i CGI inom hela industrin. Samtliga tidigare 
presenterade program fortsätter som planerat. 
 
Installationer 
Förutom den nya installationen av ett System 2000 hos Cifunsa och avtalet för leverans av teknologi till Teksid Iron 
Foundry Division, har SinterCast processtyrningssystem tidigare installerats hos gjuterierna Caterpillar i USA, Daros i 
Sverige, Halberg i Tyskland, ICC-International i USA, Tupy i Brasilien, och VDP i Italien. Dessutom finns en 
installation för segjärnsproduktion hos SKF-gjuteriet i Katrineholm. Förutom dessa kommersiella installationer är ett 
system för prototypgjutning och tester installerat hos Isuzu i Japan.  
 
Kundproduktion 
Produktionen hos Caterpillar av motorkomponenter i CGI, samt produktionen hos Halberg i Tyskland av motorblocket 
till Audis V8 dieselmotor i CGI har fortsatt under perioden. Dessutom har produktionen av stora kannringar hos Daros 
och produktionen av Rolls Royce cylinderhuvuden och motorblock för stora stationära dieselmotorer hos VDP-gjuteriet 
i Italien fortsatt. Även om nämnda CGI produktionsaktiviteter hittills resulterat i begränsad produktionsvolym, utgör de 
viktiga referenser för SinterCast gentemot fordonsindustrin och de tunga dieselmotortillverkarna. På samma sätt 
bekräftar den kontinuerliga användningen av System 2000 för segjärnsproduktion i SKF-gjuteriet kvaliteten och 
tillförlitligheten i SinterCasts automatiserade processtyrningssystem. 
 
Konkurrens 
SinterCast är erkänt av industrin som teknik- och marknadsledaren i branschen. Kommande  volymproduktionstart 
kommer ytterligare att bevisa för gjuteri- och fordonsindustrin SinterCasts förmåga. SinterCasts teknologi och service 
kommer att utgöra grunden för ytterligare utveckling av företagets tekniska och marknadsmässiga ledarskap. 



 
Koncernens resultat, investeringar och redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till SEK 7,0 miljoner (SEK 4,5 miljoner för samma period föregående 
år). Intäkterna hänför sig huvudsakligen till ersättningar för produktion och installationer. Leasingavgifter för 
installerad utrustning har fördelats över perioden. Under den nuvarande utvecklingsperioden med låg produktion, kan 
skillnader avseende intäkter och leverans av mätsonder hänföras till tidpunkter för order och lagernivåer hos respektive 
kund. Cirka 3.100 (4.200) exemplar av SinterCasts mätsond har under perioden levererats till kunder. Koncernens 
resultat efter beräknad skatt, vilket inkluderar den slutliga delen av kostnader relaterade till nyemissionen under 2002, 
uppgick till SEK –11,2 miljoner, SEK –2,4 per aktie exklusive utestående optioner och SEK –2,4 inklusive utestående 
optioner (SEK –23,0 miljoner, SEK –4,9 per aktie exklusive utestående optioner och SEK –4,9 inklusive utestående 
optioner). Operativa kostnader har, som en följd av omorganisation och ytterligare koncentration av 
marknadsföringsaktiviteter, reducerats med SEK 9,0 miljoner i jämförelse med samma period föregående år. Andra 
intäkter och kostnader avser andrahandsuthyrning av kontorslokaler i SinterCast Ltd. Koncernens investeringar 
inklusive balanserade utvecklingskostnader under perioden uppgick till SEK 3,0 miljoner (SEK 2,5 miljoner). 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats under perioden. 
 
Likviditet 
Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2002 till SEK 36,0 miljoner (SEK 21,4 miljoner). Under det 
senaste kvartalet har 9.112 aktier nytecknats  efter utnyttjande av 9.112 optioner med lösenpris av SEK 58 per aktie. 
Det nytecknade beloppet på SEK 0,5 miljoner har inbetalts. Nyemissionen, vilken genomfördes i februari 2002 och 
tillförde bolaget SEK 40 miljoner, kommer tillsammans med fullt utnyttjande av resterande utestående optioner med ett 
lösenpris av SEK 58 att täcka SinterCasts likviditetsbehov fram till förväntat positivt kassaflöde uppnås.  
 
Information 
SinterCast genomförde en första on-line konferens den 9 augusti i samband med publiceringen av delårsrapporten för 
perioden januari – juni 2002. Ungefär 80 deltagare följde konferensen där VD Steve Dawson besvarade frågor ställda 
av deltagarna. Nästa on-line konferens kommer att hållas den 24:e oktober kl. 15:00. Detaljerad information, inklusive 
information om hur frågor lämnas och hur man ansluter till konferensen via internet eller telefon, finns på  
www.sintercast.com, eller kan erhållas från SinterCasts informationsavdelning. 
 
Bokslutsrapporten för 2002 publiceras den 20 februari 2003. 
 
Stockholm den 23 oktober 2002 
På uppdrag av Styrelsen 
 

 
Dr Steve Dawson 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
 
Dr Steve Dawson, Verkställande direktör 
Paul Assarsson, -Finanschef 
SinterCast AB (publ)    Tel:  +46 8 660 7750 
Box 10203     Fax: +46 8 661 7979 
SE-100 55 Stockholm    e-post: info@sintercast.com 

    hemsida: http://www.sintercast.com 
 
Denna delårsrapport har inte granskats  av bolagets revisorer. 

http://www.sintercast.com/
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jan-dec
BELOPP I MILJONER KRONOR 2002 2001 2002 2001 2001

Nettoomsättning 4.8 1.8 7.0 4.5 6.2
Kostnad sålda varor -2.0 -1.0 -4.5 -5.0 -7.0
Bruttoresultat 2.8 0.8 2.5 -0.5 -0.8

Försäljningskostnader -2.0 -3.9 -5.2 -11.7 -15.8
Administrationskostnader -1.1 -2.4 -5.0 -7.2 -9.9
Forsknings- och utvecklingskostnader -1.6 -0.7 -4.8 -4.8 -6.2
Övriga rörelseintäkter 0.8 0.5 2.3 2.0 2.9
Övriga rörelsekostnader -0.7 -0.5 -2.0 -1.8 -2.5
Rörelseresultat -1.8 -6.2 -12.2 -24.0 -32.3

Finansiellt netto 0.4 0.3 1.0 1.0 1.0
Skatt 0.0 - 0.0 - -
Periodens resultat -1.4 -5.9 -11.2 -23.0 -31.3

Genomsnittligt antal aktier, tusental 4,715.2 4,715.2 4,715.2 4,715.2 4,715.2
Genomsnittligt antal aktierefter full
konvertering, tusental 4,715.2 4,715.2 4,715.2 4,715.2 4,715.2
Resultat per aktie, SEK -0.3 -1.3 -2.4 -4.9 -6.6
Resultat per aktie efter full konvertering, SEK -0.3 -1.3 -2.4 -4.9 -6.6

KASSAFLÖDESANSLYS SINTERCASTKONCERNEN

jan-dec
BELOPP I MILJONER KRONOR 2002 2001 2002 2001 2001

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1.8 -6.2 -12.2 -24.0 -32.3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar 0.5 0.7 1.3 1.8 2.3
    Omräkningsdifferenser -0.6 0.3 -1.0 0.6 0.6
Finansiella poster 0.4 0.2 1.0 1.0 1.2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1.5 -5.0 -10.9 -20.6 -28.2
före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital
Varulager 1.3 -0.1 0.9 -0.6 0.0
Rörelsefordringar -2.9 -0.9 -1.6 0.7 -1.6
Rörelseskulder -1.1 -1.0 -4.4 -2.0 1.5
Summa förändring av rörelsekapital -2.7 -2.0 -5.1 -1.9 -0.1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4.2 -7.0 -16.0 -22.5 -28.3

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner, inventarier och patent samt balanserade -2.0 -2.2 -3.0 -2.5 -4.2
utvecklingskostnader
Försäljning av materiella tillgångar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0.2 -0.1 0.0 0.5 1.1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.8 -2.3 -3.0 -2.0 -3.1

Finansieringsverksamheten
Förlagslån - - - - -0.1
Nyemission 0.5 - 40.5 -0.1 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.5 0.0 40.5 -0.1 -0.1

Förändring i likvida medel* -5.5 -9.3 21.5 -24.6 -31.5
Ingående likvida medel 41.5 30.7 14.5 46.0 46.0
Utgående likvida medel 36.0 21.4 36.0 21.4 14.5
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank
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RESULTATRÄKNING SINTERCASTKONCERNEN
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BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

30 sept 30 sept 30 juni 30 juni 31 december
BELOPP I MILJONER KRONOR 2002 2001 2002 2001 2001
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11.6 9.9 11.4 8.4 10.5
Materiella anläggningstillgångar 3.5 0.6 1.1 0.3 1.4
Finansiella tillgångar 3.9 2.1 1.3 2.1 1.5
Summa anläggningstillgångar 19.0 12.6 13.8 10.8 13.4

Varulager 2.8 4.3 4.1 4.3 3.7
Kortfristiga fordringar 5.0 3.5 4.5 2.6 5.8
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 36.0 21.4 41.5 30.7 14.5
Summa omsättningstillgångar 43.8 29.2 50.1 37.6 24.0
Summa tillgångar 62.8 41.8 63.9 48.4 37.4

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 591.9 557.6 589.7 557.6 562.4
Fritt eget kapital -538.3 -525.8 -536.1 -520.4 -538.6
Summa eget kapital 53.6 31.8 53.6 37.2 23.8

Långfristiga skulder 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kortfristiga skulder 8.2 9.0 9.3 10.2 12.6
Summa eget kapital och skulder 62.8 41.8 63.9 48.4 37.4

Justerat eget kapital per aktie, SEK 11.4 6.7 11.4 7.9 5.0
Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 11.4 6.7 11.4 7.9 5.0

jan-dec
Förändring eget kapital 2002 2001 2002 2001 2001

Ingående balans 53.6 37.2 23.8 54.2 54.2
Omräkningsdifferenser 0.9 0.5 0.5 0.5 0.8
Nuvärdesberäkning av ränta på utestående förlagslån - 0.0 - 0.1 0.1
Nyemission 0.5 - 40.5 - -
Periodens resultat -1.4 -5.9 -11.2 -23.0 -31.3
Utgående balans 53.6 31.8 53.6 31.8 23.8

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE SINTERCASTKONCERNEN

jan-dec
2002 2001 2002 2001 2001

Nyckeltal
Nettoomsättning, miljoner kronor 4.8 1.8 7.0 4.5 6.2
Periodens resultat, miljoner kronor -1.4 -5.9 -11.2 -23.0 -31.3
Soliditet, % 85.4 76.1 83.9 76.1 63.6
Justerat eget kapital, miljoner kronor 53.6 31.8 53.6 31.8 23.8
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 53.6 31.8 53.6 31.8 23.8
Totala tillgångar, miljoner kronor 62.8 41.8 63.9 48.4 37.4
Avkastning på eget kapital, % -2.6 -17.1 -28.9 -53.5 -80.3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -2.6 -17.1 -28.6 -53.2 -79.1
Avkastning på totalt kapital, % -2.3 -13.1 -22.4 -42.3 -59.5
Skuldsättningsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 16 20 16 20 17
Data per aktie
Utdelning per aktie, SEK - - - - -
Betalkurs vid periodens slut, SEK (SinterCast A för 2001) 41.1 40.0 41.1 40.0 55.0
Genomsnittligt antal aktier Justerat eget kapital
Genomsnittligt antal utestående aktier vid den senaste periodens slut Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering Sysselsatt kapital
Genomsnittligt antal aktier vid den senaste periodens slut efter full konvertering av Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 
250.000 optioner utgivna i maj 2000, vilka kan utnyttjas i juni 2003, 590,888 optioner inklusive latent skatt
utgivna i februari 2002, vilkan kan utnyttjas från mars 2002 tilldecember 2003, 200.000 Avkastning på eget kapital
optioner utgivna i februari 2002, vilka kan utnyttjas i oktober-december 2004 Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
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 kapitral
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
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
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