Kvartalsrapport
Januari - Mars 2006
Försäljning:
Rörelseresultat:
Vinst per aktie:
Kassaflöde:

-7% till 1.568 MUSD
+9% till 141 MUSD
+35% till 1,13 USD
+55% till 139 MUSD

(Stockholm, 06-04-27) – – – Under årets första kvartal steg vinsten per aktie för världens
ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. till en ny rekordnivå trots att koncernens rapporterade försäljning sjönk med 7%. Vinstförbättringen berodde delvis på tillfälliga skatteeffekter och andra engångsposter.
Försäljningsnedgången på drygt 7% till 1.568 MUSD förklaras framför allt av negativa
valutakurseffekter på mer än 5%. Koncernens rörelseresultat förbättrades med 9% till 141
MUSD, trots de negativa valutaeffekterna. Hälften av resultatförbättringen på 12 MUSD
berodde på en realisationsvinst.
Resultatet före skatt steg med 8% eller 10 MUSD till 133 MUSD. Nettovinsten ökade med
22% eller med 17 MUSD till 95 MUSD, delvis till följd av en exceptionellt låg skattesats.
Vinsten per aktie steg med 35% till 1,13 USD.
Kassaflödet från verksamheten uppgick till 139 MUSD och till 76 MUSD efter investeringar.
I det senare beloppet ingår 23 MUSD från avyttringar.
Under andra kvartalet förmodas försäljningen sjunka med ca 8% p g a en beräknad minskning på 8% i den västeuropeiska biltillverkningen och negativa valutaeffekter på 3%.
Rörelsemarginalen kan komma att närma sig samma nivå på 8,7% som andra kvartalet 2005.
En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska, tel +44-207-947-5033. Konferensen går
även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar.

Marknadsöversikt
Under perioden januari-mars 2006 beräknas tillverkningen av
lätta motorfordon i Triaden (dvs Europa, Nordamerika och
Japan) ha stigit med knappt 4% beroende på en kraftig ökning i
Östeuropa och de asiatiska biltillverkarnas produktionsökningar i Nordamerika.
I Europa (inkl. Östeuropa) , där koncernen har drygt hälften av
sin försäljning, steg bilproduktionen med 3% till följd av en
ökning i Östeuropa på 18%. I Västeuropa låg biltillverkningen
kvar på samma nivå som under det första kvartalet i fjol och
den negativa modellmixen i produktionen var kraftigare än vad
som antogs i prognosen för det första kvartalet. Förskjutningen
i produktionsmixen förvärrades dessutom av att några
bilfabriker fasade ut vissa bilmodeller för att ställa om produktionen för nästa generation av bilmodeller.
I Nordamerika, som svarar för en dryg fjärdedel av koncernens
intäkter, steg tillverkningen av lätta motorfordon med nästan
5% vilket var mer än dubbelt så mycket som beräknat. De
amerikanska biltillverkarna General Motors, Ford och Chrysler
(”the Big 3”) ökade sin produktion med 2%, medan de asiatis ka och europeiska bilföre tagen ökade sina produktionsvolymer
i Nordame rika med 11%, vilket var nästan dubbelt så mycket
som beräknat. Eftersom Autolivs leveransvärde per bil är högre
till dessa fordon än till ett typiskt fordon från ”the Big 3”, var
produktionsmixen fördelaktig.
I Japan, som svarar för knappt en tiondel av koncernomsättningen, steg bilproduktionen med 3%.
Autolivs marknad växer inte bara som en följd av att bilpro duktionen i världen ökar utan också genom att nya bilmodeller
får allt fler krockkuddar och andra nya säkerhetssystem. Det är
därför viktigt att den amerikanska kongressen senare i vår antar
förslaget om skärpta regler på sidokrocktester av nya bilmodeller då det kommer att öka leveransvärdet per bil för
bilsäkerhetsindustrin.
Försäljning
Under kvartalet sjönk koncernens försäljning med drygt 7% till
1.568 MUSD jämfört med det första kvartalet 2005. Justerat
för valutaomräkningseffekter på över 5% minskade försäljningen organiskt (dvs försäljning exklusive förvärv/avyttringar
och valutaomräkningseffekter ) med mindre än 2%. Minskningen berodde i allt väsentligt på den negativa mixen i den
europeiska bilproduktionen.
I alla andra regioner ökade den organiska försäljningen genom
att allt fler nya bilar förses med krockkuddegardiner och andra
sidokrockkuddar och genom att Autolivs andel av världsmarknaden för säkerhetselektronik fortsätter att växa. Andra
förklaringar till den stabila tillväxten i den underliggande försäljningen är Autolivs framgångar i Asien och andra marknader utanför Triaden där både bilprod uktionen och efterfrågan på
bilsäkerhetsprodukter växer relativt snabbt. Dessa tillväxtfaktorer kunde dock inte väga upp de negativa effekterna från den
europeiska bilproduktionen, fortsatt prispress från biltillverkarna, intensiv konkurrens främst inom frontalkrockkuddar samt

effekterna av den pågående utfasningen av vissa gasgeneratorer och andra olönsamma produkter.
Försäljning per produktgrupp
Försäljningen av krockkuddar (inkl. bilrattar) minskade med
7% till 1.039 MUSD främst p g a negativa valutaeffekter på
5%. Den organiska föräljningsminskningen på 2% förklaras av
den ogynsamma modellmixen i den europeiska biltillverkningen, utfasningen av olönsamma gasgeneratorer samt av att
Autoliv släppt vissa kontrakt på frontalkrockkuddar p g a den
intensiva priskonkurrensen. Försäljningen av krockkuddegardiner (organisk tillväxt +9%) och säkerhetselektronik (+6%)
fortsätter att utvecklas väl trots bilmodellsmixen på koncernens
största marknad, Västeuropa.
Försäljningen av säkerhetsbälten (inkl. stolskomponenter)
sjönk med 8% till 529 MUSD främst p g a negativa valutaeffekter på 6%. Minskningen av den organiska försäljningen
med 2% förklaras av den ofördelaktiga modellmixen i den
europeiska biltillverkningen och av svag efterfrågan på
stolskomponenter och andra icke-strategiska produkter.
Försäljning per region
Försäljningen från koncernens europeiska bolag sjönk med
15% till 822 MUSD bl a beroende på valutakurseffekter på
-8%. Den organiska försäljningsnedgången på 7% förklaras av
den negativa modellmixen i den europeiska biltillverkningen
och av att vissa kontrakt på frontalkrockkuddar löpt ut. Den
europeiska försäljningen minskade också med 1% genom att
viss produktion för Honda överfördes till Japan. Dessa
negativa faktorer uppvägdes delvis av ökad försäljning av
krockkuddegardiner till bl a Audis Pikes Peak, Citroëns C6,
Opels Zafira, Skodas Octavia samt Toyotas Corolla och Yaris.
Även den förestående introduktionen av Peugeot 207 började
bidra till försäljningen mot slutet av kvartalet.
Försäljningen från Autolivs nordamerikanska bolag steg med
knappt 2% till 450 MUSD beroende på stark efterfrågan på
krockkuddegardiner (+35%) och marknadsandelsvinster inom
säkerhetselektronik (+34%). Även försäljningen av övriga
sidokrockkuddar och av bilrattar utvecklades väl, medan efterfrågan på frontalkrockkuddar präglades av den intensiva konkurrensen. Även den fortsatta avvecklingen av olönsamma
gasgeneratorer påverkade försäljningen negativt. Den starka
utvecklingen inom krockkuddegardiner berodde mest på ett
nytt kontrakt till Chryslers Dodge Caliber och på ökade leveranser till Buicks LaCrosse, Hondas Pilot, Hyundais Sonata
och Volkswagens Jetta.
Försäljningen från koncernens japanska bolag minskade med
3% till 146 MUSD p g a negativa valutaeffekter på 10%. Av
den organiska försäljningsökningen på 7% förklaras 5 procentenheter av överföringen från Europa av viss Honda-verksamhet. Försäljningen växte organiskt inom alla produktområden
utom säkerhetsbälten och var starkast (+32%) inom krockkuddegardiner. Leveranserna till Toyotas Ryu och Rav4 växte
särskilt snabbt.

Försäljningen från koncernens bolag i övriga länder steg med
15% till 150 MUSD. Exklusive valutaeffekter om 2% var den
organiska tillväxten 13%. Alla produktområden bidrog till utvecklingen som var särskilt stark inom passagerarkrockkuddar
(+22%), krockkuddegardiner (+51%) och säkerhetselektronik
(+77%). Efterfrågan kom framför allt från Kina och Korea, där
bl a nya leveranser till Kias Optima och Sedona bidrog till den
starka efterfrågan.
Resultat
Den kraftiga negativa valutapåverkan på försäljningen har också fått betydande effekter på koncernens redovisade resultat.
Justerat för dessa valutaeffekter fortsatte emellertid de senaste
årens positiva vinsttrend beroende på de gynnsamma betingelser som skapats av Autolivs systematiska och oupphörliga
kostnadsänkande åtgärder som fabriksrationaliseringar, flytt av
tillverkning till lågkostnadsländer, koncentration av inköp till
färre men större leverantörer och ständiga konstruktionsförbättringar och besparingar. Den stabila vinstutvecklingen är också
ett utslag av Autolivs dominans inom marknadens nyare
segment (t ex krockkuddegardiner), koncernens metodiska utmönstring av olönsamma och lågmarginella produkter (t ex
vissa gasgeneratorer och stolskomponenter) samt Autolivs
framsynta etablering i Asien redan för flera år sedan. Tack vare
alla dessa åtgärder har det varit möjligt att klara den svåra pris pressen i bilindustrin.
Under kvartalet minskade den redovisade bruttovinsten med
3% eller 9 MUSD till 330 MUSD. Det berodde dock uteslutande på negativa valutaeffekter om 22 MUSD. Bruttomarginalen
förbättrades till 21,0% från 20,0% delvis till följd av en realisationvinst på 6 MUSD från försäljningen av den engelska
krockkuddefabriken som nyligen lades ned. Justerat för denna
intäkt steg bruttomarginalen till 20,7%. Denna förbättring har
framför allt åstadkommits genom kraftigt sänkta arbetskraftskostnader, inte minst som en konsekvens av koncernens omfattande flytt, under de senaste åren, av tillverkning till lågkostnadsländer (se vidare avsnittet ”Personal”). Marginalförbättringen beror emellertid också på den tillfälliga svackan i
antalet lanserade bilmodeller vilket lett till ovanligt låga kostnader för Autoliv för övertid, frakt, kassationer och andra
typiska uppstartkostnader.
Rörelseresultatet steg med 9% till 141 MUSD – trots en negativ valutapåverkan på 7% – och rörelsemarginalen förbättrades
till 9,0% från 7,6%. Jämförelsekvartalet 2005 belastades med
sammanlagt 11 MUSD för avvecklingen av den brittiska fabriken. Detta år har marginalen lyfts med 0,4 procentenheter
genom realisationsvinsten. Justerat för dessa jämförelsestörande poster förbättrades rörelsemarginalen från 8,3% till 8,6%
trots den relativt kraftiga nedgången i den rapporterade försäljningen. Ökningen i rörelsemarginalen var en följd av den
högre bruttomarginalen.
Försäljnings- och administrationskostnaderna minskade med
5% men steg i förhållande till försäljningen till 5,2% från 5,1%
beroende på den kraftiga nedgången i den redovisade försäljningen. Inverkan av den nya redovisningsregeln FAS-123(R)
var mindre än 0,1 procentenheter. FAS-123(R) ålägger bolag

att belasta resultatet med marknadsvärdet på optioner och
andra aktie relaterade ersättningar till anställda.
Resultatet före skatt steg med 8% till 133 MUSD. Det negativa
räntenettot låg kvar på samma nivå som under det första kvartalet 2005 trots att den genomsnittliga nettolåneskulden ökat
med 40%. Effekten av den kraftiga låneökningen uppvägdes
emellertid i sin helhet av 6 MUSD i besparingar från lägre
räntesatser tack vare de överföringar som Autoliv gjorde mot
slutet av 2005 inom ramen för den tillfälliga lagen Jobs
Creation Act.
Vinsten efter skatt steg med 22% till 95 MUSD genom att
rörelseresultatet förbättrades och genom att den faktiska skattesatsen sjönk till 26,2% från 33,7% under samma period 2005.
Flera av koncernens bolag har låtit utföra nya skatteanalyser
som visar att några av bolagen är berättigade till högre avdrag
(bl a för vissa FoU-kostnader) för både 2005 och 2006 än vad
som hittills beräknats. Det första kvartalet i år har påverkats av
hela den uppsamlade justeringen från 2005, vilket lett till den
exceptionellt låga skattesatsen. Exklusive denna engångsjustering var den underliggande faktiska skattesatsen 32% för
kvartalet.
Vinsten per aktie steg med 35% till 1,13 USD från 84 cents
under det första kvartalet 2005. Av denna ökning på 29 cents,
beror 12 cents på lägre skatt och 7 cents på färre utestående
aktier till följd av återköpen. (Antalet genomsnittligt utestående aktier minskade med 9% till 84,0 miljoner). Den negativa
inverkan från valutaeffekter var 9 cents per aktie. Justeras den
exceptionella skattesatsen till den underliggande nivån på 32%,
uppgick vinsten per aktie till 1,03 USD för kvartalet.
Räntabiliteten på sysselsatt kapital förbättrades till 18% från
16% och räntabiliteten på eget kapital till 16% från 12%.
Under det första kvartalet 2005 var dessa nyckeltal 18% respektive 13% om räntabilitetsmåtten justeras för fabriksavvecklingen. Justerat för den exceptionellt låga skattesatsen i årets
kvartal uppgick räntabiliteten under det första kvartalet 2006
till 15% på eget kapital.
Kassaflöde och balansräkning
Verksamh eten fortsatte att generera ett positivt kassaflöde.
Före investeringar uppgick det till 139 MUSD och till 76
MUSD efter investeringar jämfört med 90 MUSD respektive
12 MUSD under det första kvartalet 2005. Kassaflödet efter
investeringar lyftes med 23 MUSD av avyttringar, främst
försäljningen av den nedlagda krockkuddefabriken i England.
Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar minskade med
22% eller 17 MUSD till 61 MUSD vilket berodde på 23
MUSD i intäkter från de nyssnämnda avyttringarna. Avskrivningarna uppgick till 73 MUSD.
Koncernen fortsätter att uppfylla sitt mål att rörelsekapitalet
inte ska överstiga 10% av årsomsättningen, även om detta
nyckeltal steg till 9,1% under kvartalet från 8,3% och från
8,5% för ett år sedan.

Mätt i antalet försäljningsdagar låg kundfordringarna kvar
under kvartalet på 75 dagar vilket också var samma nivå som
för ett år sedan. Varulagret ökade till 30 försäljningsdagar från
29 dagar för ett år sedan men minskade under kvartalet från 34
dagar.
Under kvartalet ökade nettolåneskulden med 18 MUSD till 895
MUSD medan skuldsättningsgraden låg kvar på 27% trots
aktieåterköp och utdelningar på sammalagt 83 MUSD. Under
den senaste 12-månadersperioden har skuldsättningsgraden
ökat från 20% och nettolåneskulden från 651 MUSD. De räntebärande bruttoskulderna ökade med 416 MUSD under kvartalet till 1.312 MUSD genom aktieåterköp, utdelningar och temporära konsekvenser av överföringarna enligt Jobs Creation
Act.
Autolivs policy är att nettolåneskulden ska ligga klart under tre
gånger EBITDA (resultatet före räntor, skatter och avskrivningar) och räntetäckningsgraden klart över 2,75 gånger. Den
31 mars var dessa nyckeltal 1,1 respektive 14,5.
Under kvartalet minskade det egna kapitalet med 2 MUSD till
2.314 MUSD eller 27,91 USD per aktie. Det egna kapitalet
förbättrades med 95 MUSD genom nettoresultatet, med 7
MUSD genom utnyttjade aktieoptioner och med 6 MUSD
genom valutaeffekter. Aktieåterköpen hade en negativ
inverkan om 56 MUSD, avsättningar för utdelningar om 27
MUSD och betalningar av aktieutdelning om 27 MUSD.
Nylanseringar
• BMWs nya 5 och 6 serie: Mörkerkörningssystem
• BMWs nya Z4 coupé: Säkerhetselektronik
• Fiats nya Ducato: Säkerhetsbälten
• Fords nya Galaxy: Passagerarkrockkudde, knäkrockkudde, sidokrockkuddar, krockkuddegardiner och säkerhetsbälten
• Fords nya S -max: Passagerarkrockkudde, knäkrockkudde,
sidokrockkuddar, krockkuddegardiner och säkerhetsbälten
• Jaguars nya XK: Motorhuv med fotgängarskydd
• Kias nya Optima: Förarkrockkudde, passagerarkrockkudde, sidokrockkuddar, krockkuddegardiner och säkerhetselektronik
• Toyotas nya FJ Cruiser: Passagerarkrockkudde och krockkuddegardiner
• Toyotas nya Rav4: Krockkuddegardiner
• Toyotas nya Yaris: Krockkuddegardiner
• Volkswagens nya Eos: Passagerarkrockkudde
• Volvos nya S80: Passagerarkrockkudde, sidokrockkuddar,
krockkuddegardiner, säkerhetsbälten och integrerad
telefon
Personal
Antalet sysselsatta i koncernen (anställda samt timavlönad tillfällig arbetskraft) ökade under kvartalet med 450 till 39.300
från en ovanligt låg nivå vid årsskiftet p g a jul- och nyårsupphållen i många bilfabriker. I högkostnadsländer fortsatte dock
den trendmässiga minskningen. Under det just avslutade kvartalet var nedgången nästan 300. Samtidigt ökade antalet medarbetare i lågkostnadsländer med över 700.

Härigenom steg andelen sysselsatta i lågkostnadsländer till
41% från 37% för ett år sedan och inte ens 10% för sju år
sedan då flyttningen till lågkostnadsländer började ta fart.
Beräknat enbart på fast anställd personal (dvs exklusive tillfällig timavlönad arbetskraft) har personalandelen i lågkostnadsländer stigit till 44% av det totala antalet koncernanställda
jämfört med 40% för ett år sedan. Av koncernens medarbetare
är 13% tillfällig personal utan fast anställning i koncernen.
Utsikter
Under det andra kvartalet 2006 väntas bilproduktionen i
Triaden sjunka med 2%, främst beroende på ett fall på 8% i
Västeuropa som svarar för mer än 50% av Autolivs intäkter.
Dessutom beräknas modellmixen i den europeiska bilproduktionen fortsätta att vara negativ för koncernen. I Nord amerika
antas tillverkningen av lätta fordon minska med drygt 1% samt
att öka i Japan med 3%. Om nuvarande växelkurser består, beräknas valutaeffekter påverka försäljningen negativt med 3%.
Baserat på dessa antaganden bedöms koncernens försäljning
sjunka med 8% och rörelsemarginalen kunna närma sig samma
nivå på 8,7% som under det andra kvartalet 2005. Den faktiska
skattesatsen för kvartalet beräknas uppgå till 32%.
Trots att försäljningen under det andra kvartalet nu förmodas
falla mer än tidigare förutsatt, står koncernen fast vid sin bedömning att den organiska helårsförsäljningen (dvs exklusive
valutaeffekter) bör bli relativt oförändrad jämfört med 2005.
Även om kon cernens inköpta komp onenter i allmänhet inte
innehåller zink eller aluminium, kan de drastiska prishöjningarna på dessa råvaror komma att få återverkningar på koncernens resultat. För närvarande räknar vi dock med att koncernen ska klara av att uppväga dessa kostnadsökningar med
besparingar på andra inköpta varor.
Andra viktigare händelser
• Under kvartalet återköptes 1.050.000 aktier för 56 MUSD
till i genomsnitt 53,18 USD per aktie. Under den senaste 12månadersperioden har 8,8 miljoner aktier återköpts för 399
MUSD till i genomsnitt 45,40 USD per aktie. Dessutom har
koncernen under samma tid lämnat utdelningar på 109 MUSD.
Sedan återköpen inleddes 2000, har Autoliv återköpt 21
miljoner aktier för 754 MUSD till i genomsnitt 35,76 USD per
aktie. Vid utgången av det första kvartalet då Autolivaktien
stängde på 56,58 USD, hade det potentiella marknadsvärdet på
detta innehav ökat med 58%, vilket ska jämföras med att
återköpen minskat antalet utestående aktier med 20%.
Ytterligare 9 miljoner aktier kan återköpas inom ramen för
nuvarande mandat.
• Autoliv har invigt en ny anläggning i Shanghai. Det är
koncernens åttonde fabrik i Kina och Autolivs femte produktionsanläggning i världen för elektronik. Den nya fabriken får
kapacitet att på sikt öka Autolivs försäljning av krockkuddeelektronik med nästan 20%. Investeringen beräknas uppgå till
20 MUSD när anläggningen är fullt utbyggd. I investeringen
ingår även en avdelning för ett utvecklingslabb som ska bidra
till att tillgodose den kinesiska bilindustrins snabbt växande
behov av utvecklingsresurser inom bilsäkerhet.

• Autoliv har under den senaste tiden fått ett rekordstort antal
utmärkelser från kunder för sina insatser under 2005. Från
Toyota erhöll koncernen ett Value Improvement Award för
”sina aktiva kvalitetsinsatser” och för ”sitt bidrag till Toyotabilarnas höga kvalitet”. Toyota har också gett Autolivs europeiska organisation två Achievement Awards i projektledning respektive kostnadseffektivitet för den problemfria stängningen av
den engelska krockkuddefabriken och den smidiga flytten av
produktionen till Turkiet och andra lågkostnadsländer. Autolivs bolag i Turkiet fick också ett särskilt kvalitetspris från
Toyota.
Från Honda har Autoliv fått utmärkelsen Supplier of Excellence Award för sitt ”kontinuerliga förbättringsarbete som
resulterat i högkvalitativa produkter med bättre prestanda till
lägre kostnader”.
Från General Motors har Autoliv erhållit ett Outstanding Perfomance Award för ”sina prestationer inom kvalitet, kostnadsbesparingar, leveranser och lansering av nya bilmodeller samt
för arbete inom produktion och konceptbilar”.
• Autolivs anläggning i Utah för drivmedel till gasgeneratorer har fått ”The Shingo Prize for Excellence in Manufacturing”
som av tidskriften Business Week anses vara ”Nobelpriset
inom tillverkning”.
Utdelning
Utdelningen för det tredje kvartalet har fastställts till 32 cents
per aktie och kommer att betalas den 1 juni 2006 till dem som
är aktieägare på avstämningsdagen den 4 maj 2006. Aktien och
depåbevisen handlas utan rätt till utdelning fr o m den 2 maj.
Nästa Rapport
Nästa rapport som avser årets andra kvartalet kommer att
publiceras onsdagen (OBS! Ej torsdag) den 26 juli 2006.
Bolagsstämma
Ordinarie bolagstämma hålls i Chicago den 4 maj 2006. En dast de som var ägare i Autoliv Inc på avstämningsdagen den
7 mars har rätt att deltaga och att rösta.
Kallelse till stämman skickades till aktieägarna i mars tillsammans med årsredovisning, beslutsunderlag och röstkort.
Aktieägare uppmanas returnera röstkortet även om aktieägaren ämnar närvara och deltaga på stämman.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid är uppgifterna av framåtblickande natur och därför
behäftade med risker och osäkerhet när det gäller bl a (men
inte begränsat till) konjunkturen på Autolivs marknader,
valutasvängningar, bilföretagens produktionsplaner och order,
utvecklingen i bolag som Autoliv investerat i, prispress från
biltillverkarna, kostnadsökningar, underleverantörsstörningar,
produktansvar, garantier och produktåterkallelser, beroendet av
enskilda kunder och leverantörer samt alla övriga ekonomiska,
konkurrensmässiga, myndighetsmässiga och tekniska faktorer
som kan påverka Autolivs verksamhet, marknader, produkter,

tjänster och priser samt övriga faktorer som avhandlas i Autolivs rapporter till den amerikanska finansinspektionen SEC. Vi
avser inte uppdatera och åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera dessa framtidsinriktade uppgifter.
Definitioner och SEC-dokument
För definitioner av termer i denna rapport hänvisas till
www.autoliv.com/Financial info eller årsredovisningen.
Autolivs kvartalsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden registreras och arkiveras i form av 10-Q, 10-K respektive 8-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Här
finns även andra dokument t ex bolagsstämmohandlingarna,
ledningens intyganden och insideranmälningar. Dessa dokument kan beställas utan kostnad från bolaget. De finns också på
SECs hemsida www.sec.gov och på Autolivs hemsida
www.autoliv.com

NYCKELTAL
Kvartalet januari - mars
2006
2005

Sen. 12 månaderna
april 05 - mars 06

Helår
2005

$1,13
27,91
0,32
552
3.209
895
27

$0,84
28,48
0,25
537
3.254
651
20

$3,53
27,91
1,24
552
3.209
895
27

$3,26
27,67
1,17
518
3.193
877
27

Bruttomarginal, % 3)
Rörelsemarginal, % 4)

21,0
9,0

20,0
7,6

20,7
8,6

20,4
8,3

Räntabilitet på eget kapital, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

16,3
17,7

11,9
16,1

12,7
16,4

11,7
16,1

Genomsnittligt ant utestående aktier (milj)1)
Antal aktier vid periodens slut (milj) 5)
Antal anställda vid periodens slut
Antal sysselsatta vid periodens slut
Kundfordringar, antal dagar 6)
Lager, antal dagar 7)

84,0

92,3

87,6

82,9
34.100
39.300
75
30

91,4
34.500
39.700
75
29

82,9
34.100
39.300
78
31

89,7
83,7
34.100
38.800
71
32

Resultat per aktie 1)
Eget kapital per aktie
Utdelning per aktie
Rörelsekapital, MUSD
Sysselsatt kapital, MUSD
Nettolåneskuld, MUSD
Skuldsättningsgrad, % 2)

1)Efter utspädning exkl. återköpta aktier. Skillnaden mellan de redovisade värdena och de utspädda är mindre än en procent för varje period.
2)Nettolåneskulden i förhållande till nettolåneskuld och eget kapital (inkl. minoritet). 3)Bruttoresultatet i förhållande till försäljningen.
4)Rörelseresultatet i förhållande till försäljningen. 5) Före utspädning exkl. återköpta aktier. 6)Kundfordringar i förhållande till genomsnittlig
dagsförsäljning. 7) Lager i förhållande till genomsnittlig dagsförsäljning.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Miljoner U.S. dollar, förutom aktiedata)
Kvartalet januari - mars
2006
2005
Nettoförsäljning
- Krockkuddar
- Säkerhetsbälten
Totalt

Sen. 12 månaderna

april 05 - mars 06

Helår
2005

$1.038,8
529,1
1.567,9

$1.121,5
572,1
1.693,6

$4.006,9
2.072,3
6.079,2

$4.089,6
2.115,3
6.204,9

-1.237,9
330,0

-1.355,0
338,6

-4.819,8
1.259,4

-4.936,9
1.268,0

-81,7
-102,9
-3,8
-1,1
140,5

-86,4
-110,9
-3,0
-9,3
129,0

-326,3
-377,8
-16,3
-14,8
524,2

-331,0
-385,8
-15,5
-23,0
512,7

Resultat från andelar i intressebolag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella intäkter (kostnader)
Resultat efter finansiella poster

1,4
2,6
-10,7
-0,7
133,1

2,0
2,3
-10,6
0,1
122,8

6,5
7,0
-44,2
-1,2
492,3

7,1
6,7
-44,1
-0,4
482,0

Skatt
Minoritetsandel
Nettovinst

-34,9
-3,6
$94,6

-41,4
-3,5
$77,9

-166,7
-16,3
$309,3

-173,2
-16,2
$292,6

Resultat per aktie

$1,13

$0,84

$3,53

$3,26

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljnings-,administrations- och allmänna
omkostnader
Forskning, utveckling och teknikanpassning
Avskrivning på immateriella tillgångar
Övriga intäkter (kostnader), netto
Rörelseresultat

KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Miljoner U.S. dollar utom aktiedata)
mars 31
2006
Tillgångar
Likvida medel
Kortfristiga fordringar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Maskiner, inventarier och byggnader, netto
Aktier och övriga långfristiga fordringar
Goodwill, netto
Immateriella tillgångar, netto
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga låneskulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga låneskulder
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga låneskulder
Pensionsskulder
Övriga långfristiga skulder
Minoritetsintresse
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

december 31
2005

mars 31
2005

$315,9
1.271,8
475,9
245,8
2.309,4

$295,9
1.149,0
485,4
232,2
2.162,5

$116,0
1.352,0
493,8
159,5
2.121,3

1.092,0
151,1
1.526,8
150,6
$5.229,9

1.080,7
142,9
1.524,8
154,3
$5.065,2

1.125,6
275,8
1.546,5
153,7
$5.222,9

$499,3
702,0
665,6
1.866,9

$508,4
682,6
573,3
1.764,3

$288,0
782,0
691,9
1.761,9

812,3
53,1
113,3
70,5
2.313,8
$5.229,9

757,1
49,6
112,4
65,7
2.316,1
$5.065,2

608,1
72,5
116,0
60,9
2.603,5
$5.222,9

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(Miljoner U.S. dollar)
Kvartalet januari - mars
2006

2005

Sen. 12 månaderna
april 05 - mars 06

Helår
2005

Nettoresultat
Avskrivningar
Uppskjuten skatt och övrigt
Förändring i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

$94,6
73,0
-0,3
-28,8

$77,9
83,1
6,5
-77,9

$309,3
298,8
-0,4
-79,9

$292,6
308,9
6,4
-129,0

138,5

89,6

527,8

478,9

Förvärv av anläggningstillgångar, netto
Företagsförvärv och övrigt, netto
Kassaflöde före finansiering

-61,1
-1,4
76,0

-78,4
0,6
11,8

-293,2
5,9
240,5

-310,5
7,9
176,3

Minskning av kortfristiga låneskulder
Upptagna långfristiga låneskulder
Amortering och andra förändringar av
långfristiga låneskulder
Utbetald utdelning
Återköpta egna aktier
Utnyttjade optioner
Övrigt, netto
Kursdifferens i likvida medel
Förändring i likvida medel

-23,5
128,3

-31,7
–

-193,7
1.049,8

-201,9
921,5

-93,1
-26,8
-55,9
4,1
-0,2
11,1
20,0

-29,8
-23,0
-35,0
2,8
0,3
-8,6
-113,2

-385,6
-108,5
-398,7
5,9
-5,4
-4,4
199,9

-322,3
-104,7
-377,8
4,6
-4,9
-24,1
66,7

295,9
$315,9

229,2
$116,0

116,0
$315,9

229,2
$295,9

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

