
Haldexkoncernen januari-juni 2001

Ökade marknadsandelar i en mycket svag
fordonskonjunktur

Nyckeltal, MSEK 2001 2000 Förändr
Orderingång 3.209 3.225 -0,5%
Nettoomsättning 3.275 3.184 + 3%
Rörelseresultat före avskrivn (EBITDA) 267 333 -20%
Rörelseresultat (EBIT) 128 211 -40%
Resultat före skatt 93 180 -48%
Nettovinst 62 117 -47%
Vinst per aktie, SEK 2:76 5:24 -47%
Vinstmarginal 4,1% 6,8% -
Kassaflöde 5 -68 -

Viktigare affärshändelser

USA-genombrott för Haldex AWD-system. Ford väljer Haldex.
Beställaren av den 1-1,5 miljardorder över en 5-årsperiod, som offentliggjordes
i april 2001, är amerikanska Ford. Serieleveransstart i slutet 2003.

Volvo väljer Haldex AWD-system.
Volvo Personvagnar är beställaren av den i mars 2000 tillkännagivna 1-miljard-
ordern på Haldex AWD-system över en 5-årsperiod. Serieleveransstart 2001/2002 .

Freightliner inför Haldex bromscylindrar som standard.
USA:s största lastbilstillverkare, Frieightliner Corporation, beslutade införa
Haldex långslagiga bromscylindrar som standard. Årligt värde ca 50 MSEK.

Lastbilstillverkare i USA inför Haldex automatiska bromshävarmar
som standard.
Haldex erhöll ett flerårigt kontrakt från en betydande amerikanska lastbils-
tillverkare. Den årliga tilläggsförsäljningen kan uppskattas till 30 MSEK.
Härmed uppnår Haldex en marknadsandel på automatiska hävarmar i USA
på över 50%.

USA-framgångar för Haldex ventilfjädertrådsprodukter.
Två betydande kontrakt erhölls - dels ovalformade produkter till motorer inom
GM-koncernen, dels genombrott för leveranser till japanska biltillverkare i USA
(Toyota). Sammanlagt årligt ordervärde ca 50 MSEK.

Ledande europeisk gaffeltruckstillverkare beställer Haldex hydrauliska
drivsystem för motorkylfläktar. Haldex nyutvecklade hydraulsystem för motor-
kylfläktar har beställts av en europaledande gaffeltruckstillverkare. Ordervärde
ca 250 MSEK över en 5-årsperiod

Strategisk allians inom anti-kollisionssystem för kommersiella fordon.
Haldex och amerikanska Altra Technologies etablerade samarbete kring utveckling
och försäljning av Altras elektroniska anti-kollisionssystem, som baseras på radar
och ultraljud med distribuerad intelligens. Haldex förvärvade minoritetspost för
3 MUSD. Anti-kollisionssystem bedöms ha en snabbt växande marknadspotential.
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Marknadsutveckling

Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa utvisade en kraftig
nedgång under perioden. I Sydamerika och Asien var utvecklingen positiv.

Tunga fordon

I Nordamerika fortsatte anpassningen av lastbilslagren till en lägre efterfrågenivå. Medan
försäljningen av tunga dragfordon minskade med ca 36% jämfört med 1:a halvåret i fjol,
sjönk produktionen med 51%. Försäljning och produktion av tunga släpvagnar minskade
med ca 49% respektive 51%.

Lagren av lastbilar har nu sjunkit med 45% sedan årets början till drygt 34.000 enheter.
Med förväntad låg produktionstakt även under det 3:e kvartalet bedöms lagren (drygt
2 månaders försäljning) därefter ha anpassats till den lägre försäljningsnivån. Detta kan
ge utrymme för en viss ökning av produktionstakten under det 4:e kvartalet och framöver
under 2002 förutsatt att efterfrågan inte minskar ytterligare.

I Europa försvagades marknaden för tunga fordon. Under 1:a halvåret minskade försäljning
och produktion med ca 10%. Den allmänna konjunkturbilden i Europa bedöms komma att
ytterligare försvagas under året och för helåret förväntas tillverkningen av tunga fordon
minska med minst 15% jämfört med fjolårets toppnotering.

Lätta fordon

I Nordamerika var utvecklingen för lätta fordon snarlik den inom det tunga segmentet.
Nedgången var dock inte lika dramatisk. Den nordamerikanska försäljningen av lätta fordon
minskade med ca 5% jämfört med 1:a halvåret i fjol. Produktionen minskade dock med ca
13% innebärande fortsatt neddragning av de stora lagren av bilar. Lagerminskningen var
betydande under perioden – från 83 dagars försäljning i januari till 56 dagar i juni – och
lagren närmar sig nu normal nivå.

Marknadsutvecklingen i Europa var svag under perioden, särskilt i Tyskland. Försäljningen
av bilar minskade med ca 3,5% medan produktionen, hjälpt av export, var oförändrad jämfört
med fjolåret.

Industriella fordon

Marknaden för entreprenadfordon minskade väsentligt under perioden. Jämfört med 1:a
halvåret i fjol sjönk försäljning och produktion av tunga entreprenadfordon med ca 17%
i Nordamerika och ca 5% i Europa. Inom det lätta entreprenadmaskinssegmentet var ned-
gången något mindre: ca 6% i Nordamerika och ca 4% i Europa.

Försäljning och tillverkning av gaffeltruckar minskade med ca 11% i Nordamerika, medan
Europa utvisade en förbättring på ca 5%.

Försäljningsutveckling

Som framgår av avsnittet om marknadsutvecklingen ovan, var förutsättningarna för vår
verksamhet under perioden dramatiskt försämrade jämfört med det 1:a halvåret i fjol. Den
betydligt försvagade svenska kronan försvårar jämförelsen med fjolåret.
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På en kraftigt sjunkande fordonsmarknad kunde dock marknadsandelarna inom de flesta
produktområden bibehållas eller ökas. Koncernens orderingång minskade (valutajusterat)
med 11%, varav Nordamerika –16% och Europa samt övriga marknader tillsammans –5%.
Nominellt var orderingången 3.209 MSEK (3.225), en minskning med 0,5%. Nettoomsätt-
ningen minskade (valutajusterat) med 8%. Nominellt uppgick omsättningen till 3.275 MSEK
(3.184), en ökning med 3%. Omsättningen per region utvecklades enligt följande:

                                                           Nettoomsättning 1H 01 vs. 1H 00
                                                                                                     andel av koncer-
                                                   nominellt     valutajusterat      nens omsättning

Nordamerika -1% -16% 54%
Europa + 6% -1% 41%
Asien +20% +11% 3%
Sydamerika +40% +46%    2%
Koncernen + 3% - 8% 100%

Den volymmässigt starkaste nedgången skedde inom de två största divisionerna, Brake och
Hydraulics, vilka båda har en övervägande del av verksamheten i Nordamerika. Brake-
divisionens eftermarknadsförsäljning i Nordamerika ökade dock med drygt 6%.

                                                           Nettoomsättning 1H 01 vs. 1H 00
                                                                                                     andel av koncer-
                                                   nominellt     valutajusterat      nens omsättning

Brake + 1% -10% 64%
Hydraulics + 1% -11% 18%
Wire + 8% - 1% 13%
Traction +12% +12%    5%
Koncernen + 3% - 8% 100%

Resultatutveckling

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) minskade (valutajusterat) med 29%.
Nominellt var minskningen 20% till 267 MSEK (333). Rörelseresultatet (EBIT) minskade
(valutajusterat) med 48%. Nominellt var minskningen 40% till 128 MSEK (211).

Ändrade valutakurser påverkade periodens rörelseresultat positivt med 13 MSEK jämfört
med fjolået. Härav avsåg 11 MSEK omräkning av utländska dotterbolags resultat och
2 MSEK valutaflödena. Koncernens valutasäkringspolicy av valutaflöden innebär att för-
ändringar i valutakurser påverkar resultatet med viss tidsförskjutning.

Volymminskningen på 8% hade en väsentlig påverkan på koncernens resultat. I
valutajusterade termer innebar faktureringsminskningen ett bortfall i bruttoresultatet på ca 90
MSEK.

De variabla kostnaderna, såsom direkt lön och material, samt övriga variabla kostnader,
kunde i stort sett minskas i takt med volymnedgången. Personalkostnaderna för direkt och
indirekt produktionsarbete har reducerats genom eliminering av övertid och helgskift, frivillig
tidsnedsättning, periodvis stängning av fabriker samt reduktion av antalet anställda.
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Förutom anpassning av de variabla kostnaderna till lägre volymer,  vidtogs åtgärder för att
även minska ”fasta” kostnader. Detta skedde selektivt och med beaktande av behovet att
bibehålla kompetens och resurser när den cykliska fordonsindustrin svänger uppåt igen.

Tillverkningsomkostnaderna kunde inte sänkas fullt ut i takt med volymerna. Dessutom
innebar fjolårets och årets relativt höga investeringar (utbyggnad av ventilfjädertrådsfabriken
och bromsbeläggfabriken i USA, samt produktionsinvesteringar för skivbromsar i Sverige)
att avskrivningarna i tillverkningen ökade med ca 5 MSEK. I kombination med mixför-
skjutningar mellan divisioner och produkter ledde detta till att  bruttomarginalen minskade
med 1,7 %-enheter, motsvarande 55 MSEK lägre bruttoresultat.

De förändringar i produktmixen, som negativt påverkade bruttoresultatet, avsåg främst en
ökad andel av nyintroducerade produkter, bl.a. skivbromsar och ECAM (elektronisk luft-
hantering). I ett inledningsskede har dessa nya produkter ett negativt bidrag och försäljnings-
ökningen under perioden innebar en bruttoresultatförsämring på 12 MSEK jämfört med 1:a
halvåret i fjol. Dessa produkter beräknas uppnå positiva bruttomarginaler under nästa år.

Försäljnings- och administrationskostnaderna minskade (valutajusterat) med 4% (nominellt
en ökning med 8%). Häri ingår bl.a. en betydande ökning på 6 MSEK avseende hälsovårds-
kostnader i USA. Med genomsnittliga lönehöjningar på ca 3% jämte andra prisökningar på
köpta tjänster, innebar detta en omkostnadsminskning på ca 6% i volym.

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska fasta kostnader, vilket beräknas få effekt
under det 2:a halvåret.

Trots den försvagade fordonskonjunkturen fortsatte koncernens produktutvecklingsaktiviteter
enligt plan. De samlade F&U-kostnaderna ökade (valutajusterat) med 7%, eller 9 MSEK.
Nominellt var ökningen 15% eller 20 MSEK. Uttryckt som % av omsättningen ökade F&U-
kostnaderna från 4,3% under 1:a halvåret i fjol till 4,8% innevarande år.

Divisionerna

Under rådande marknadsförhållanden kunde endast Traction-divisionen förbättra sitt
rörelseresultat.

Brake-divisionens resultat påverkades främst av volymtapp (10%), produktmix (nya
produkter), ökade produktutvecklingskostnader och högre avskrivningar. Koncernens totala
ökning av F&U-kostnader och avskrivningar hänförde sig i sin helhet till Brake-divisionen.

Hydraulics-divisionens resultat påverkades främst av sjunkande volymer (11%).
Inom Wire-divisionen orsakades resultatförsämringen främst av att höjda priser på råmaterial
inte kunde föras vidare i försäljningspriserna till kund.

2:a kvartalet

Den successivt försvagade fordonskonjunkturen ledde till en lägre orderingång och faktu-
rering under 2:a kvartalet jämfört med årets 1:a kvartal. Valutajusterat minskade fakture-
ringen med 3%. Traction-divisionen utvisade en relativt stor faktureringsnedgång, vilket dock
helt förklaras av en planerad lageruppbyggnad hos kund under det 1:a kvartalet för att säkra
en flytt av axelproduktionen till ny fabrik.
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Koncernens bruttomarginal var något lägre än under 1:a kvartalet till följd av produktmix och
högre relativ andel fasta tillverkningsomkostnader p g a lägre volymer.

Investeringar, nettoskuldsättning, eget kapital, personal

Periodens investeringar (exklusive förvärv) uppgick till 138 MSEK (133). Kassaflödet var
5 MSEK (-68). Nettoskuldsättningen vid periodens slut uppgick till 1.384 MSEK (1.129).
Eget kapital uppgick till 1.829 MSEK (1.545). Antalet anställda vid periodens slut var 4.065
(4.291).

Helårsutsikter

Fordonskonjunkturen på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att vara
fortsatt svag under resten av året, särskilt vad avser tunga fordon och industriella fordon.

Ett förväntat svagt resultat i det 3:e kvartalet bedöms uppvägas av ett något bättre 4:e kvartal.
Sammantaget bedöms under rådande marknads- och valutaförutsättningar koncernens omsätt-
ning och resultat för det 2:a halvåret bli i nivå med det 1:a halvåret. Under 2002 kan omsätt-
ning och resultat förväntas öka.

Ovanstående helårsutsikter överensstämmer med de som lämnades efter 1:a kvartalet,
då omsättning och resultat för helåret bedömdes bli lägre än föregående år.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens
rekommendationer. Samma redovisningsprinciper som användes i senaste årsredovisningen
har använts i delårsrapporten. I jämförelsetalen för år 2000 har gjorts omklassificering av
kostnader från Kostnad sålda varor till Försäljnings-, administrations- och produktutveck-
lingskostnader med 33 MSEK på årsbasis. I tidigare perioder har kursdifferenser av rörelse-
karaktär omklassificerats från Övriga rörelseintäkter & -kostnader till Kostnad sålda varor.

Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport januari-september 25 oktober 2001
Bokslutskommuniké februari 2002

Stockholm 2001-08-17
Claes Warnander
VD och koncernchef

Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen
Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad
jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte
uppfyller kraven enligt Börs- och Årsredovisningslagarna.

Stockholm den 17 augusti 2001

Gunnar Widhagen Björn Fernström
Aukt revisor Aukt revisor
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Koncernens resultaträkning                         Jan-Juni Juli 2000 Helår
Belopp i MSEK 2001 2000 -Juni 2001 2000

Nettoomsättning 3.275 3.184 6.285 6.194
Kostnad för sålda varor   -2.419         -2.297              -4.631             -4.509   

Bruttoresultat 856 887 1.654 1.685
26,1% 27,8% 26,3% 27,2%

Försäljnings-, administrations- och
produktutvecklingskostnader -718 -667 -1.393 -1.342
Övriga rörelseintäkter & -kostnader        -10               - 9                    - 6                   - 5

Rörelseresultat 128 211 255 338
Finansnetto        -35              -31                   -72                  -68

Resultat före skatt 93 180 183 270
Skatter        -31              -63                   -61                  -93

Nettovinst 1) 62 117 122 177

1)  Vinst per aktie, SEK 2:76 5:24 5:49 7:97

Koncernens balansräkning 30 juni 30 juni 31 dec
Belopp i MSEK 2001 2000 2000

Immateriella anläggningstillgångar 416 407 408
Materiella anläggningstillgångar 1.599 1.331 1.464
Finansiella anläggningstillgångar 100 63 59
Varulager 951 826 893
Kortfristiga fordringar 1.177 1.110 1.029
Kassa, bank och kortfristiga placeringar       158               89                                          152   

Summa tillgångar 4.401 3.826 4.005

Eget kapital 2) 1.829 1.545 1.645
Avsättningar 323 288 305
Långfristiga skulder 1.153 920 1.131
Kortfristiga lån 169 112 38
Kortfristiga rörelseskulder       927             961                                          886   

Summa skulder och eget kapital 4.401 3.826 4.005

2) Förändring av eget kapital
Eget kapital vid årets början 1.645 1.490 1.490
Utdelning -67 -67 -67
Omräkningsdifferens 189 5 45
Årets nettovinst 62 117 177
Eget kapital vid årets slut 1.829 1.545 1.645
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Koncernens kassaflödesanalys                             Jan-Juni Juli 2000 Helår
Belopp i MSEK 2001 2000 -Juni 2001 2000

Rörelseresultat 128 211 255 338
Avskrivningar på anläggningstillgångar 139 121 261 243
Finansnetto & betald skatt -67 -95 -94 -122
Rörelsekapitalförändring          -57            -161                   -63                -167   

Kassaflöde från rörelsen 143 76 359 292

Nettoinvesteringar -138 -133 -300 -295
Företagsförvärv              -              -11                       -                  -11   

Kassaflöde från investeringar -138 -144 -300 -306

Kassaflöde 5 -68 59 -14

Utdelning -67 -67 -67 -67
Förändring av lån och pensionsskuld 97 -74 119 -52
Förändring av aktier och andelar -35 - 8 -35 - 8
Förändring av långfristiga fordringar              3                  -                   -13                  -16   

Kassaflöde från finansiering - 2 -149 4 -143

Förändring av likvida medel  
exkl. omräkningsdifferens 3 -217 63 -157
Omräkningsdifferens på likvida medel              3                  -                      5                      2   

Förändring av likvida medel 6 -217 68 -155

Nyckeltal                                                       Jan-Juni Juli 2000 Helår
2001 2000 -Juni 2001 2000

Vinstmarginal, % 4,1 6,8 4,2 5,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,3 15,5 8,6 12,1
Avkastning på eget kapital, % 7,0 15,3 7,2 11,2
Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 6,1 3,2 4,6
Soliditet, % 42 40 41
Skuldsättningsgrad, % 76 73 74

Aktiedata Jan-Juni Juli 2000 Helår
2001 2000 -Juni 2001 2000

Vinst per aktie, SEK 2:76 5:24 5:49 7:97
Eget kapital, SEK 82:03 69:29 73:79
Antal aktier i genomsnitt, tusental 22.296 22.296 22.296 22.296
Antal aktier vid periodens slut, tusental 22.296 22.296 22.296
Börskurs, SEK 86:00 85:50 69:50
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Kvartalsvis utveckling:

Koncernen
                                                                         2000 Helår          2001
MSEK                                              I         II           III         IV       2000        I          II   
Orderingång 1.701 1.524 1.533 1.526 6.284 1.699 1.510
Nettoomsättning 1.618 1.566 1.496 1.514 6.194 1.648 1.627
Kostnad för sålda varor -1.179 -1.118 -1.079 -1.133 -4.509 -1.209 -1.210
Bruttoresultat 439 448 417 381 1.685 439 417
                      % 27,3 28,6 27,9 25,2 27,2 26,6 25,6
Försäljnings- admin-
& produktutv.kostnader -328 -339 -332 -343 -1.342 -357 -361
Övriga rörelseintäkter
& -kostnader - 4 - 5 9 - 5 - 5 - 6 - 4
Rörelseresultat 107 104 94 33 338 76 52
Finansnetto -15 -16 -21 -16 -68 -16 -19
Resultat före skatt 92 88 73 17 270 60 33
Skatter -34 -29 -26 - 4 -93 -20 -11
Nettovinst 58 59 47 13 177 40 22
F&U, % 4,2 4,4 4,8 5,0 4,6 4,7 4,8
Vinstmarginal, % 6,7 6,8 6,3 2,4 5,6 4,7 3,4
Vinst per aktie, SEK 2:62 2:62 2:14 0:59 7:97 1:77 0:99

Divisioner
                                             Helår        2001
MSEK                                              I          II          III         IV       2000        I          II   

Brake Systems
Nettoomsättning 1.054 1.014 984 971 4.023 1.047 1.051
Rörelseresultat 90 77 67 17 251 50 35
Rörelsemarginal, %                        8,5        7,7        6,7        1,8          6,2        4,8        3,3
Barnes Hydraulics
Nettoomsättning 284 283 279 258 1.104 290 285
Rörelseresultat 19 17 15 8 59 18 12
Rörelsemarginal, %                        6,6        6,2        5,4        3,0          5,3        6,3        4,1
Garphyttan Wire
Nettoomsättning 200 197 161 198 756 217 214
Rörelseresultat 25 27 14 21 87 25 19
Rörelsemarginal, %                      12,2      13,5        8,7      10,6        11,4      11,4        8,7
Traction Systems
Nettoomsättning 80 72 72 87 311 94 77
Rörelseresultat -27 -17 -17 -13 -74 -17 -14
Rörelsemarginal, %                       neg       neg       neg       neg         neg       neg       neg


