
Prestanda & Säkerhet

1:a Kvartalet 1999
l Resultat före skatt ökade med 17% till 71 MSEK
l Rörelseresultatet ökade med 41% till 90 MSEK
l Minskade marginaler under första kvartalet
l Fordonsindustrin på huvudmarknaderna fortsatt stark
l Orderingången ökade 110% till 1.613 MSEK och faktureringen

114% till 1.495 MSEK (exklusive förvärv 13% respektive 17%)

Marknad

Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa var fortsatt stark
under perioden. I Sydamerika och Asien var takten i fordonsproduktionen mycket låg.

Tunga fordon

I Nordamerika ökade både försäljning och produktion av tunga fordon med ca 25% jämfört
med 1:a kvartalet i fjol. I Europa ökade registreringarna med ca 21% medan produktions-
taktens ökning var lägre. Tillverkningen av tunga släpvagnar ökade med ca 14% i Nord-
amerika, medan den minskade något i Europa. I Sydamerika minskade produktionen av
tunga fordon med ca 15%, medan marknaden i Asien visade svag tendens till återhämtning
från en mycket låg nivå.

Koncernens fakturering avseende tunga fordon uppgick till 1.030 MSEK (308), en ökning
med 234%. Exklusive fjolårets förvärv, som konsoliderades från och med april 1998, var
ökningen 16%.

Lätta fordon

Produktionen av personbilar och lätta lastbilar ökade i Nordamerika med knappt 4% och i
Europa med drygt 8% jämfört med motsvarande period i fjol. I Sydamerika och Asien var
produktionstakten fortsatt låg.

Koncernens fakturering avseende produkter till lätta fordon uppgick till 209 MSEK (177),
en ökning med 18%.

Industriella fordon

Antalet tillverkade entreprenadfordon ökade i jämförelse med fjolårets första kvartal.
I Nordamerika var ökningen ca 15% och i Europa omkring 6%. Produktionen av gaffel-
truckar låg kvar på en oförändrat god nivå i Nordamerika och ökade med ca 5% i Europa.

Koncernens fakturering avseende industriella fordon uppgick till 256 MSEK (214), en ökning
med 20%.
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Resultat

Koncernens resultat före skatt var 71 MSEK (61), en ökning med 17% jämfört med motsva-
rande period föregående år. Resultatförbättringen hänförde sig främst till fjolårets förvärv av
Midland-Grau.

Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK (64), en ökning med 41%. Rörelseresultatet förbätt-
rades inom alla divisioner med undantag för Traction Systems, där rörelseförlusten ökade med
ytterligare 3 MSEK jämfört med fjolårets första kvartal.

Koncernens samlade kostnader för produktutveckling uppgick till 60 MSEK och utgjorde
4,0% av faktureringen.

Vinstmarginalen för perioden var 6,3% (9,5). Den lägre vinstmarginalen var främst hänförlig
till divisionerna Brake Systems och Barnes Hydraulics. Minskningen i förhållande till fjol-
årets första kvartal förklaras främst av att de förvärvade enheterna, som har en lägre marginal,
inte ingick under första kvartalet i fjol. Nedgången i vinstmarginal i förhållande till nivån
under det sista kvartalet i fjol kan främst hänföras till produktmixförskjutningar; ökande
priskonkurrens; högre produktutvecklingskostnader samt den kraftigt negativa valuta- och
volymutvecklingen i Brasilien. Ett program pågår i hela koncernen för att höja marginalerna,
vilket kommer att få effekt under senare delen av året.

Periodens orderingång var 1.613 MSEK (768), en ökning med 110%. Exklusive förvärv var
ökningen 13%. Faktureringen uppgick till 1.495 MSEK (699), en ökning med 114%. Exklu-
sive förvärv var ökningen 17%. Kvartalsvis har orderingång, fakturering och resultat utveck-
lats enligt följande:

          1998 1999
MSEK                                  I            II           III          IV                 I       
Orderingång 768 1.356 1.265 1.467 1.613
Fakturering 699 1.388 1.320 1.424 1.495
   härav:
   Brake Systems 308 692 682 721 767
   Midland Services - 282 244 262 263
   Barnes Hydraulics 214 228 230 243 256
   Garphyttan Wire 177 182 149 187 188
   Traction Systems - 4 15 11 21                                                                                                                   
Resultat före skatt 61 77 71 88 71
Vinstmarginal, % 9,5 7,3 7,2 7,9 6,3
F&U, % 4,6 4,0 4,1 3,3 4,0

Affärsutveckling

Det kommersiella genombrottet för Haldex nyutvecklade skivbroms för tunga fordon ägde
rum under perioden med ett antal order från den viktiga tyska marknaden. Serieleveranser
har påbörjats. Ett växande antal kundprojekt i Europa är under bearbetning.
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Haldex produktprogram avseende ABS-system för tunga fordon har kompletterats med ett
nyutvecklat ABS-system för mellantunga och lätta lastbilar med bromssystem baserade på
tryckluft eller tryckluft/hydraulik. Den första ordern på detta ABS-system för det
mellantunga/lätta segmentet har erhållits från Nissan, Spanien.

I tillägg till den stora ABS-ordern från den koreanska trailertillverkaren Jindo, som rappor-
terades vid årsskiftet, har ytterligare en ABS-order erhållits från koreanska Hankuk Trailers.

Förserieleveranser av det nyutvecklade ECAM-systemet (Electronic Control Air Manage-
ment) har påbörjats till en europeisk lastbilstillverkare.

Haldex har uppnått standardposition avseende Automatiska Bromshävarmar hos ytterligare
en av de stora trailertillverkarna i USA.

Efter genomförda fälttester har Haldex erhållit uppdraget att leverera bromsbelägg till skiv-
bromsar avseende vissa lätta/mellantunga Dodge- och Ford-lastbilar i USA.

I Kina har ett antal mindre, men viktiga affärer erhållits: leveranskontrakt avseende Automa-
tiska Bromshävarmar till North Benz och Dandong Automotive Works, samt ventilfjädertråd
till Buick-motorer från Shanghai GM.

Leveranser av AWD-system till VW-koncernen ökar nu enligt plan. Initiala fälttester med
prototyper har med goda resultat genomförts av de två andra fordonstillverkare med vilka
intentionsavtal tecknats. Order på prototyper förväntas inkomma från ytterligare biltillverkare
i både Europa och USA. Vid den fordonstekniska aprilkonferensen för AWD-system, Top
Tec, i South Bend, USA, rönte Haldex presentation stort intresse.

Den enskilt största beställningen hittils avseende den nyutvecklade hydraulpumpen, WQ,
med låg ljudnivå, har erhållits från Mitsubishi Caterpillar Forklift.

Ett betydande utvecklings- och leveranskontrakt avseende hydrauliska bränsleframförings-
pumpar är under förhandling med en av världens ledande dieselmotortillverkare.

Investeringar, nettoskuldsättning, personal

Periodens investeringar uppgick till 44 MSEK (22). Kassaflödet för perioden var –60 MSEK
(-38) och nettoskuldsättningen vid periodens slut var 1.131 MSEK (172). Antalet anställda
vid periodens slut var 4.315 (2.025).

Utsikter för helåret 1999

Flera prognosinstitut har under de senaste månaderna uppjusterat sina prognoser för fordons-
produktionen under 1999. I stället för en nedgång för tunga fordon, särskilt i Nordamerika,
pekar nu prognoserna på en något högre nivå än 1998.
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Med en fortsatt god fordonskonjunktur och med fjolårets förvärv inkluderat under fulla
12 månader (9 månader 1998), kommer koncernens försäljning att öka jämfört med fjolåret.

Integrationsarbetet med förvärvade enheter fortsätter med vissa förändringar inom produk-
tion; utförsäljning av några mindre produktlinjer och intern rationalisering för att förbättra
marginalerna.

Traction Systems divisionen förväntas framgent kunna förbättra resultatet allt eftersom
volymerna ökar och åtgärder för att minska produktkostnaderna ger resultat.

Koncernens resultaträkning                         Jan-Mars April 1998 Helår
Belopp i MSEK 1999 1998 -Mars 1999 1998

Nettoomsättning 1.495 699 5.627 4.831
Kostnad för sålda varor   -1.103            -489             -4.105             -3.491   

Bruttoresultat 392 210 1.522 1.340
26,2% 30,0% 27,0% 27,7%

Försäljnings-, administrations- och
produktutvecklingskostnader -290 -144 -1.106 -960
Övriga rörelseintäkter & -kostnader        -12              - 2                  -29                  -19   

Rörelseresultat 90 64 387 361
Finansnetto        -19              - 3                  -80                  -64   

Resultat före skatt 71 61 307 297
Skatter        -26             -21                -116                -111   

Nettovinst 45 40 191 186

Koncernens balansräkning 31 mars 31 mars 31 dec
Belopp i MSEK 1999 1998 1998

Immateriella anläggningstillgångar 493 16 498
Materiella anläggningstillgångar 1.234 750 1.226
Finansiella anläggningstillgångar 11 6 10
Varulager 787 307 854
Kortfristiga fordringar 1.012 487 840
Kassa, bank och kortfristiga placeringar       100             221                                        262   

Summa tillgångar 3.637 1.787 3.690

Eget kapital 1.400 891 1.340
Avsättningar 246 219 263
Långfristiga skulder 1.051 254 1.108
Kortfristiga lån 18 43 43
Kortfristiga rörelseskulder       922             380                                        936   

Summa skulder och eget kapital 3.637 1.787 3.690
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Koncernens finansieringsanalys                           Jan-Mars April 1998 Helår
1999 1998 -Mars 1999 1998

Rörelseresultat 90 64 387 361
Avskrivningar på anläggningstillgångar 57 26 217 186
Finansnetto & betald skatt -42 -26 -226 -210
Rörelsekapitalförändring        -121             -80                   32                   73   

Summa kassaflöde från rörelsen -16 -16 410 410
Nettoinvesteringar          -44             -22                -197                -175

Summa kassaflöde -60 -38 213 235

Företagsförvärv - 4 - -1.369 -1.365
Nyemission - - 348 348
Utdelning - - -51 -51
Förändring av lån och pensionsskuld -99 20 734 853
Förändring av långfristiga fordringar             1                 -                     1                      -

Förändring av likvida medel
exkl. omräkningsdifferens -162 -18 -124 20
Omräkningsdifferens på likvida medel             1                 -                     4                     3   

Förändring av likvida medel -161 -18 -120 23

Nyckeltal                                                       Jan-Mars April 1998 Helår
1999 1998 -Mars 1999 1998

Vinstmarginal, % 6,3 9,5 7,2 7,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,2 21,3 17,1 18,1
Avkastning på eget kapital, % 13,1 18,2 15,5 16,6
Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 11,3 4,2 4,7
Soliditet, % 38 50 38 36
Skuldsättningsgrad, % 81 19 81 79

Aktiedata (justerat för emission) Jan-Mars April 1998 Helår
1999 1998 Mars 1999 1998

Vinst efter skatt, SEK 2:00 2:05 8:87 8:92
Eget kapital, SEK 62:80 45:84 62:80 60:09
Antal aktier i genomsnitt, tusental 22.296 18.580 21.553 20.809
Antal aktier vid periodens slut, tusental 22.296 18.580 22.296 22.296

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari-juni   9 augusti 1999
Delårsrapport januari-september 20 oktober 1999

Stockholm 1999-04-26
Claes Warnander
Verkst direktör och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


