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Delårsrapport januari-juni 2002 

 
• Teksid Iron Foundry Division anammar SinterCasts  teknologi 
• Trenden mot ökad användning av CGI förstärks  

 
Marknadsutveckling 
Intresset för applikationer i kompaktgrafitjärn (CGI) för motorblock och cylinderhuvuden har ännu en gång tydliggjorts 
genom åtaganden från leverantörer inom gjuteriindustrin. Beslutet av Teksid Iron Foundry Division att anamma 
SinterCast processtyrningssystem speglar intresset och intentionerna från fordonsindustrin samt behovet för de ledande 
gjutjärnsproducenterna av motorblock och cylinderhuvuden att tillhandahålla produktionskapacitet inom CGI. Med nio 
gjuterier och en marknadsandel på cirka 11% av produktionen av motorblock för respektive marknad för 
passagerarfordon och tunga lastfordon, är Teksid en av världens största gjuterikoncerner. Genom samarbetet med 
Teksid ökar väsentligen SinterCasts möjligheter att möta behovet av CGI till världens fordonsindustri. SinterCast 
kommer att fortsätta att vidareutveckla sina relationerna med gjuterierna.   
 
SinterCast fortsätter att ge teknologisupport för utvecklingsprojekt i CGI till hela industrin. Samtliga tidigare 
presenterade projekt fortsätter som planerat.  
  
Installationer 
Förutom det nya avtalet med Teksid Iron Foundry Division avseende leverans av processtyrningssystem för CGI 
produktion, har SinterCast processtyrningssystem tidigare installerats hos gjuterierna Halberg i Tyskland, Cifunsa i 
Mexiko, Caterpillar i USA, Tupy i Brasilien, Daros i Sverige, ICC i USA 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 tunga dieselmotortillverkare. På samma sätt bekräftar 
den kontinuerliga användningen av System 2000 för segjärnsproduktion i SKF-gjuteriet kvaliteten och tillförlitligheten 
av SinterCast automatiserade processtyrningssystem. 
 
Koncernens resultat, investeringar och redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till SEK 2,2 miljoner (SEK 2,7 miljoner för samma period föregående 
år). Intäkterna hänför sig huvudsakligen till ersättningar för produktion och installationer. Cirka 1.500 (3.100) exemplar 
av SinterCasts mätsond har under perioden levererats till kunder. 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. Koncernens resultat efter beräknad skatt, vilket inkluderar den slutliga delen av 
kostnader relaterade till nyemissionen under 2002, uppgick till SEK –9,8 miljoner, SEK –2,1 per aktie exklusive 
utestående optioner och SEK –2,1 inklusive utestående optioner (SEK –17,1 miljoner, SEK –3,7 per aktie exklusive 
utestående optioner och SEK –3,7 inklusive utestående optioner). Operativa kostnader har, som en följd av 
omorganisation och ytterligare koncentration av marknadsföringsaktiviteter i Europa och Sydostasien, vilket möjliggjort 
nedläggning av SinterCast GmbH i Tyskland och SinterCast KK i Japan, reducerats med SEK 7,7 miljoner i jämförelse 
med samma period föregående år. Andra intäkter och kostnader avser andrahandsuthyrning av kontorslokaler i 
SinterCast Ltd. Koncernens investeringar under perioden uppgick till SEK 1,0 miljoner (SEK 0,3 miljoner). 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats under perioden. 
 
Likviditet 
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till SEK 41,5 miljoner (SEK 30,7 miljoner). Nyemissionen, vilken 
genomfördes i februari 2002 och tillförde bolaget SEK 40 miljoner, kommer tillsammans med ett fullt utnyttjande av 
utestående optioner med ett lösenpris av SEK 58, att täcka SinterCasts likviditetsbehov fram till förväntat positivt 
kassaflöde uppnås.  
 
 
 



Bolagsstämma 
Vid SinterCast AB (publ) ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2002 godkändes förslaget till en förändrad aktiestruktur. 
Beslutet innebär att bolagets aktier ej längre är indelade i A- och B-aktier med differentierad rösträtt. Alla aktier i 
SinterCast innehar nu samma rösträtt och är av en klass. De utestående aktierna uppgår till 4.890.950 inklusive 
nyemissionen i februari. Bo C E Ramfors, Lennart Svantesson, Aage Figenschou och Bertil Hagman omvaldes till 
styrelsen och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes som ny ledamot. 
 
Under det konstitutionerande styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Bertil Hagman, tidigare Verkställande direktör, 
till arbetande Styrelseordförande. Bo C E Ramfors, tidigare Styrelseordförande, valdes till vice Styrelseordförande. Dr 
Steve Dawson, tidigare Chief Operating Officer, valdes till ny Verkställande direktör och koncernchef. 
 
Information 
I enlighet med presentationen vid  bolagsstämman kommer SinterCast att hålla internetbaserade telefonkonferenser 
efter varje kvartalsrapport. Den första konferensen kommer att hållas 9 augusti klockan 12.00. Under konferensen 
kommer Steve Dawson, SinterCasts koncernchef, att besvara frågor vilka ställts via e-post, fax, eller SinterCasts 
hemsida.  Detaljerad information, inklusive information om att lämna frågor och att ansluta till konferensen via internet 
eller telefon, finns på  www.sintercast.com, eller kan erhållas genom kontakt med SinterCast. 
 
Delårsrapport för januari-september 2002 publiceras den 23 oktober 2002. 
Bokslutsrapporten för 2002 publiceras den 20 februari 2003. 
 
Stockholm, 7 augusti 2002 
På uppdrag av Styrelsen 
 

 
Dr Steve Dawson 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Dr Steve Dawson, President & CEO 
Paul Assarsson, CFO 
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/
http://www.sintercast.com/


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

Nettoomsättning 1,3 1,3 2,2 2,7 6,2
Kostnad sålda varor -1,4 -2,2 -2,5 -4,0 -7,0
Bruttoresultat -0,1 -0,9 -0,3 -1,3 -0,8

Försäljningskostnader -1,6 -3,6 -3,2 -7,8 -15,8
Administrationskostnader -1,8 -2,5 -3,9 -4,8 -9,9
Forsknings- och utvecklingskostnader -1,7 -2,0 -3,2 -4,1 -6,2
Övriga rörelseintäkter 0,7 0,7 1,5 1,5 2,9
Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,6 -1,3 -1,3 -2,5
Rörelseresultat -5,1 -8,9 -10,4 -17,8 -32,3

Finansiellt netto 0,5 0,4 0,6 0,7 1,0
Skatt 0,0 - 0,0 - -
Periodens resultat -4,6 -8,5 -9,8 -17,1 -31,3

Genomsnittligt antal aktier, tusental 4 625,3 4 625,3 4 625,3 4 625,3 4 625,3
Genomsnittligt antal aktierefter full
konvertering, tusental 4 625,3 4 625,3 4 625,3 4 625,3 4 625,3
Resultat per aktie, SEK -1,0 -1,8 -2,1 -3,7 -6,8
Resultat per aktie efter full konvertering, SEK -1,0 -1,8 -2,1 -3,7 -6,8

KASSAFLÖDESANSLYS SINTERCASTKONCERNEN

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

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5,1 -8,9 -10,4 -17,8 -32,3
Justering för poster som inte ingår i mkassaflödet
     Avskrivningar 0,4 0,6 0,8 1,2 2,3
    Omräkningsdifferenser -0,4 0,1 -0,4 0,2 0,6
Finansiella poster 0,5 0,6 0,6 0,8 1,2
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -4,6 -7,6 -9,4 -15,6 -28,2

Förändring av rörelsekapital
Varulager -0,4 -0,2 -0,4 -0,5 0,0
Rörelsefordringar -0,5 0,1 1,3 1,6 -1,6
Rörelseskulder -0,5 -1,1 -3,3 -1,0 1,5
Summa förändring av rörelsekapital -1,4 -1,2 -2,4 0,1 -0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,0 -8,8 -11,8 -15,5 -28,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner, inventarier och patent -0,3 -0,1 -1,0 -0,3 -4,2
Försäljning av materiella tillgångar 0,0 - 0,0 - 0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar -0,3 0,7 -0,2 0,6 1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,6 0,6 -1,2 0,3 -3,1

Finansieringsverksamheten
Förlagslån - - - - -0,1
Nyemission - -0,1 40,0 -0,1 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -0,1 40,0 -0,1 -0,1

Förändring i likvida medel* -6,6 -8,3 27,0 -15,3 -31,5
Ingående likvida medel 48,1 39,0 14,5 46,0 46,0
Utgående likvida medel 41,5 30,7 41,5 30,7 14,5
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank
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RESULTATRÄKNING SINTERCASTKONCERNEN

april-juni jan-juni



BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

30 juni 30 juni 31 mars 31 mars 31 december
BELOPP I MILJONER KRONOR 2002 2001 2002 2001 2001

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11,4 8,4 11,2 8,3 10,5
Materiella anläggningstillgångar 1,1 0,3 0,6 1,0 1,4
Finansiella tillgångar 1,3 2,1 1,4 2,8 1,5
Summa anläggningstillgångar 13,8 10,8 13,2 12,1 13,4

Varulager 4,1 4,3 3,7 4,0 3,7
Kortfristiga fordringar 4,5 2,6 4,0 2,9 5,8
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 41,5 30,7 48,1 39,0 14,5
Summa omsättningstillgångar 50,1 37,6 55,8 45,9 24,0
Summa tillgångar 63,9 48,4 69,0 58,0 37,4

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 589,7 557,6 598,2 553,7 562,4
Fritt eget kapital -536,1 -520,4 -540,0 -507,9 -538,6
Summa eget kapital 53,6 37,2 58,2 45,8 23,8

Långfristiga skulder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kortfristiga skulder 9,3 10,2 9,8 11,2 12,6
Summa eget kapital och skulder 63,9 48,4 69,0 58,0 37,4

Justerat eget kapital per aktie, SEK 11,6 8,0 12,6 9,9 5,1
Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 11,6 8,0 12,6 9,9 5,1

jan-dec
Förändring eget kapital 2002 2001 2002 2001 2001

Ingående balans 58,2 45,8 23,8 54,2 54,2
Omräkningsdifferenser - -0,1 -0,4 0,0 0,8
Nuvärdesberäkning av ränta på utestående förlagslån - 0,0 - 0,1 0,1
Nyemission - - 40,0 - -
Periodens resultat -4,6 -8,5 -5,2 -17,1 -31,3
Utgående balans 53,6 37,2 58,2 37,2 23,8

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE SINTERCASTKONCERNEN

jan-dec
2002 2001 2002 2001 2001

Nyckeltal
Nettoomsättning, miljoner kronor 1,3 1,3 2,2 2,7 6,2
Periodens resultat, miljoner kronor -4,6 -8,5 -9,8 -17,1 -31,3
Soliditet, % 83,9 76,9 84,3 76,9 63,6
Justerat eget kapital, miljoner kronor 53,6 37,2 58,2 37,2 23,8
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 53,6 37,2 58,2 37,2 23,8
Totala tillgångar, miljoner kronor 63,9 48,4 69,0 58,0 37,4
Avkastning på eget kapital, % -8,6 -20,5 -23,9 -37,4 -80,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -8,1 -20,3 -23,6 -37,1 -79,1
Avkastning på totalt kapital, % -7,6 -15,9 -18,7 -29,6 -59,5
Skuldsättningsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 15 23 15 23 17

Data per aktie
Utdelning per aktie, SEK - - - - -
Betalkurs vid periodens slut, SEK (SinterCast A) 48,0 52,0 48,0 52,0 55,0

Genomsnittligt antal aktier Soliditet
Genomsnittligt antal utestående aktier vid den senaste periodens slut Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering Justerat eget kapital
Genomsnittligt antal aktier vid den senaste periodens slut efter full konvertering av Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver
250.000 optioner utgivna i maj 2000, vilka kan utnyttjas i juni 2003, 600.000 optioner Sysselsatt kapital
utgivna i februari 2002, vilkan kan utnyttjas i mars 2002-december 2003, 200.000 Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 
optioner utgivna i februari 2002, vilka kan utnyttjas in oktober-december 2004 inklusive latent skatt
beräknade enligt Redovisningsrådets rekommendationer Avkastning på eget kapital
Resultat per aktie Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat per aktie efter full konvertering* Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter av genomsnittligt sysselsatt kapitral
full konvertering Avkastning på totalt kapital
Justerat eget kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier av genomsnittlig balansomslutning
Justerat eget kapital efter full konvertering Skuldsättningsgrad
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
efter full konvertering Betalkurs vid periodens slut

Senaste betalkurs för SinterCast aktie på 
* Nyckeltalen för tidigare perioder har justerats med anledning Stockholmsbörsens O-lista
av att utestående optioner 1998/2001 inte utnyttjades

april-juni jan-juni

april-juni jan-juni


	Koncernens resultat, investeringar och redovisningsprinciper
	Likviditet
	
	
	
	
	
	
	För ytterligare information vänligen kontakta
	SinterCast AB (publ)Tel:  +46 8 660 7750

	Box 10203Fax: +46 8 661 7979






	2Qse_nums.pdf
	Sheet1


