
Prestanda & Säkerhet

Bokslutskommuniké 1999
l Omsättningen ökade till 5,8 mdr SEK (4,8).
l Rörelseresultatet ökade till 369 MSEK (361).
l Resultatet före skatt ökade till 302 MSEK (297).
l Kraftig produktionsökning av AWD-system.
l Flera nya prototyporder på AWD-system.
l Stärkt position i Sydamerika genom allians .
l Utdelningen föreslås oförändrad till SEK 3:00.

Marknad

Världsproduktionen av fordon ökade med drygt 4%. Nordamerika utvisade en kraftig
ökning, medan produktionsökningen i Västeuropa var måttlig. I övriga delar av världen
minskade fordonsproduktionen.

För jämförbara enheter ökade Haldex orderingången med 7% och omsättningen med 5%.

Tunga fordon

I både Nordamerika och Västeuropa nådde produktionen av tunga dragfordon nya rekord
och ökade med 25% respektive 2%. På övriga marknader var dock produktionstakten svag
och ökningen av den totala världsproduktionen av tunga dragfordon stannade vid ca 5%.
Orderingången till lastbilstillverkarna i Nordamerika minskade mot årets slut.

För släpvagnssegmentet, där Haldex har en relativt stark ställning,  var utvecklingen
svagare än för dragbilar. I Nordamerika ökade tillverkningen med ca 10%, medan
Västeuropa utvisade en minskning.

Koncernens omsättning avseende produkter till tunga fordon var 3,9 mdr SEK (3,2). Härav
uppgick eftermarknadsverksamheten i Nordamerika till 1,0 mdr SEK och i Europa till 0,5 mdr
SEK. En stor del av ökningen kan tillskrivas förhållandet att förvärvade verksamheter ingår
under hela året (9 månader 1998).

Marknadsandelarna kunde i stort bibehållas, dock med en mindre tillbakagång för ABS-
system. Det successiva teknikskiftet i Västeuropa till skivbromsar innebar att försäljningen
av komponenter till trumbromsar planade ut. Försäljningen av skivbromsar påbörjades i
begränsad omfattning.

Lätta fordon

Produktionen av lätta fordon ökade med ca 10% i Nordamerika och ca 3% i Västeuropa.
En viss återhämtning skedde på Asienmarknaderna och den totala världsproduktionen ökade
med ca 4%.
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Koncernens omsättning avseende produkter till lätta fordon var 0,9 mdr SEK (0,7). Hela
ökningen utgjordes av stigande AWD-leveranser (All Wheel Drive/fyrhjulsdrift). Marknads-
andelarna för fyrhjulsdrift ökade i Västeuropa. Ventilfjädertrådsprodukter noterade stigande
marknadsandelar i Nordamerika, medan andelarna minskade något i Europa.

Industriella fordon

Utvecklingen för industriella fordon (t.ex. entreprenadfordon och gaffeltruckar) varierade.
I Nordamerika försvagades marknaden, medan utvecklingen i Västeuropa var positiv.

Koncernens omsättning avseende produkter till industriella fordon var 1,0 mdr SEK (0,9).
Marknadsandelarna förbättrades inom flera av bearbetade tillämpningsområden.

Resultat

Koncernens resultat före skatt uppgick till 302 MSEK (297), en ökning med 1%.
Rörelseresultatet var 369 MSEK (361), en ökning med 2%.

I resultatet ingår en realisationsvinst på 10 MSEK till följd av försäljningen under fjärde
kvartalet av två icke-strategiska produktenheter med årsomsättning på 100 MSEK inom
Brake Systems divisionen, vilka ingick i Midland-Grau-förvärvet i april 1998. Samtidigt
har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär under året på motsvarande belopp
avseende personalminskningar inom Garphyttan Wire divisionen samt kostnader för den
mycket kraftiga produktionsökningen på kort tid av AWD-system.

Rörelseresultatet förbättrades något för Brake Systems divisionen, som efter en organisa-
tionsförändring även inkluderar eftermarknaden i Nordamerika (Midland Services).
Även Traction Systems redovisade ett bättre resultat i form av något lägre rörelseförlust.
Rörelseresultaten för divisionerna Garphyttan Wire och Barnes Hydraulics minskade.

Brake Systems och Garphyttan Wire innehöll koncernens lönsamhetsmål på minst 8%
rörelsemarginal och minst 15% avkastning på sysselsatt kapital. Barnes Hydraulics innehöll
avkastningsmålet men ej marginalen.

Koncernens satsning på produktutveckling fortsatte och FoU-kostnaderna ökade till 226
MSEK (189).

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 6,6% (7,8). Trots betydande ansträngningar att
minska tillverkningskostnaderna ledde prispress och ofördelaktig produktmix till lägre
marginal. Jämförelsen med fjolåret påverkades också negativt av att den förvärvade
Midland-Grau-verksamheten, som har lägre marginal, ingick under hela 1999.
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Lansering och produktionsstart av nya, större produktområden innebär som regel en press
på marginalerna innan volymer och produktivitet ökat till normalare nivåer. Detta är också
fallet med introduktionen av både AWD-system och skivbromsar. Dessa produkter redovisar
initialt rörelseförluster – AWD-system i storleksordningen 90 MSEK – som successivt
kommer att minska och därmed bidra till resultatförbättring för koncernen. Exklusive
Traction Systems divisionen (AWD), uppgick koncernens rörelsemarginal för helåret till
8,5%, i nivå med den långsiktiga målsättningen. Genom fortsatt volymtillväxt och reduktion
av kostnader, förväntas Traction Systems uppnå break-even-takt under andra halvåret år 2001
och därefter successivt förbättra lönsamheten till koncernens målnivåer.

Koncernens orderingång uppgick till 5.904 MSEK (4.856). För jämförbara enheter var
ökningen 7%. Omsättningen uppgick till 5.798 MSEK (4.831). För jämförbara enheter
var ökningen 5%.

Den kvartalsvisa utvecklingen under året var:

          1998 1999
MSEK                            I          II        III        IV                I          II        III        IV     
Orderingång 768 1.356 1.265 1.467 1.613 1.435 1.372 1.484
Nettoomsättning 699 1.388 1.320 1.424 1.495 1.509 1.385 1.409
  härav:
  Brake Systems 308 974 926 983 1,030 1,021 930 922
  Barnes Hydraulics 214 228 230 243 256 266 260 240
  Garphyttan Wire 177 182 149 187 188 178 139 173
  Traction Systems - 4 15 11 21 44 56 74                                                                                                                                              
Resultat före skatt 61 77 71 88 71 78 63 90
Vinstmarginal, % 9,5 7,3 7,2 7,9 6,3 6,5 5,6 7,9
F&U, % 4,6 4,0 4,1 3,3 4,0 3,9 3,7 3,9
Vinst per aktie, SEK 2:05 2:26 2:16 2:45 2:00 2:23 1:76 2:34

Affärsutveckling

I enlighet med vår strategi utvecklas Haldexkoncernen till ett alltmer internationellt
företag med ett ökat inslag av högteknologiska produkter med integrerad elektronik
och egenutvecklad mjukvara.

Inom vårt nya teknikområde – reglerbara system för fyrhjulsdrift – har vi på kort tid
etablerat ett teknikledarskap. Leveranserna till den första kunden (VW/Audi) ökade
kraftigt och prototyporder erhölls från flera andra biltillverkare i Europa, USA och Japan.

Leveranserna av den nyutvecklade skivbromsen för tunga fordon påbörjades under året
i liten skala. Ett flertal kundprojekt är under bearbetning, vilket förväntas leda till ökande
leveranser kommande år.
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Under året slutfördes utvecklingen av ett nytt produktkoncept för styrning och distribution
av tryckluft på kommersiella fordon. Den nya produkten ECAM (Electronically Controlled
Air Management) lanseras och serielevereras till den första lastbilskunden under första
kvartalet innevarande år.

Ett utvecklings- och leveransavtal avseende hydrauliska bränslepumpar ingicks under året
med en ledande tillverkare av bränslesystem för dieselmotorer. Serieleveranser beräknas
starta år 2001.

En ny, rostfri trådprodukt (Garba 177 PH Supreme) har utvecklats för att kunna uppfylla
de extrema kraven på fjädrar i moderna insprutningssystem på dieselmotorer. Patent har
erhållits på den nya produkten.

Den 1997 etablerade fabriken i USA för tillverkning av ventilfjädertråd har utvecklats väl.
Fullt kapacitetsutnyttjande har uppnåtts och med fortsatt positiv bedömning av tillväxt-
möjligheterna har inriktningsbeslut om kapacitetsutbyggnad tagits.

Genom ett alliansavtal avseende produktion och marknadsföring med bromskomponent-
företaget Ader Ltda, Rio de Janeiro, Brasilien, har Brake Systems divisionens position i
Sydamerika förstärkts. Avtalet ger också Haldex en option till förvärv vid en senare
tidpunkt.

Två mindre, icke-strategiska produkt- och produktionsenheter (dragbommar och aluminium-
gjuteri), som ingick i Midland-Grau-förvärvet, avyttrades vid årets slut. De avyttrade verk-
samheterna hade en årsomsättning på ca 100 MSEK.

Investeringar, nettoskuldsättning, personal

Årets löpande investeringar uppgick till 217 MSEK (180). Nettoskuldsättningen vid årets
slut uppgick till 971 MSEK (1.058). Årets kassaflöde från rörelsen efter avdrag för netto-
investeringar uppgick till 188 MSEK (235). Antalet anställda vid årets slut var 4,122
(4.289).

Utsikter för 2000

Efter ett mycket starkt fordonsår i Nordamerika och Västeuropa, pekar prognoserna på en
avmattning, särskilt för tunga fordon, som i Nordamerika bedöms minska med 10-15 % och
i Västeuropa med 0-5%.

Med ökade marknadsandelar, introduktion av nya produkter och fortsatt ökning av AWD-
leveranser bedömer vi att, för jämförbara enheter, uppnå en omsättning i nivå med före-
gående år och att med fortsatta kostnadssänkningar förbättra rörelsemarginalen.
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Koncernens resultaträkning
Belopp i MSEK 1999 1998 1997

Nettoomsättning 5.798 4.831 2.503
Kostnad för sålda varor   -4.261              -3.491             -1.736   

Bruttoresultat 1.537 1.340 767
26,5% 27,7% 30,6%

Försäljnings-, administrations- och
produktutvecklingskostnader -1.157 -960 -539
Övriga rörelseintäkter & -kostnader       - 11                  - 19                      -   

Rörelseresultat 369 361 228
Finansnetto       - 67                  - 64                 - 11   

Resultat före skatt 302 297 217
Skatter      -116                 -111                 - 73   

Nettovinst 186 186 144

Koncernens balansräkning
Belopp i MSEK 991231 981231 971231

Immateriella anläggningstillgångar 427 498 16
Materiella anläggningstillgångar 1.297 1.227 753
Finansiella anläggningstillgångar 56 9 6
Varulager 783 854 278
Kortfristiga fordringar 880 840 424
Kassa, bank och kortfristiga placeringar       307                  262                  239

Summa tillgångar 3.750 3.690 1.716

Eget kapital 1.490 1.340 852
Avsättningar 279 263 217
Långfristiga skulder 1.087 1.108 256
Kortfristiga lån 14 43 24
Kortfristiga rörelseskulder       880                  936                  367

Summa skulder och eget kapital 3.750 3.690 1.716
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i MSEK 1999 1998 1997

Rörelseresultat 369 361 228
Avskrivningar på anläggningstillgångar 221 185 90
Finansnetto & betald skatt -216 - 210 - 69
Rörelsekapitalförändring       - 14                    74                 - 11   

Rörelsens kassaflöde 360 410 238
Nettoinvesteringar -211 -175 -115
Avyttringar 39 - -
Företagsförvärv         - 3              -1.365                      -   

Kassaflöde 185 -1.130 123
Nyemission - 348 -
Utdelning - 67 - 51 - 46
Förändring av lån och pensionsskuld - 69 853 - 9
Förändring av långfristiga fordringar         - 2                      0                   - 1   

Förändring av likvida medel
exkl. omräkningsdifferens 47 20 67
Omräkningsdifferens på likvida medel         - 2                      3                      4

Förändring av likvida medel 45 23 71

Nyckeltal 1999 1998 1997

Vinstmarginal, % 6,6 7,8 9,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,1 18,1 20,7
Avkastning på eget kapital, % 13,2 16,6 18,3
Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 4,7 11,8
Soliditet, % 40 35 50
Skuldsättningsgrad, % 65 79 16

Aktiedata 1) 1999 1998 1997

Vinst efter skatt, SEK 8:33 8:92 7:38
Eget kapital, SEK 66:82 60:09 43:81
Antal aktier i genomsnitt, tusental 22.296 20.810 18.580
Antal aktier vid periodens slut, tusental 22.296 22.296 18.580

1)  Justerat för nyemission 1:5/95
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Kommande rapporteringstillfällen

Årsredovisning mitten av mars 2000
Bolagsstämma 30 mars 2000 i Stockholm
Delårsrapport januari-mars 27 april 2000
Delårsrapport januari-juni 10 augusti 2000
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2000
Bokslutskommuniké februari 2001

Stockholm 2000-02-17
Claes Warnander
VD och koncernchef


