Pressmeddelande
ABB föreslår höjd utdelning mot bakgrund av
stabil tillväxt och nära rekordstort kassaflöde
Orderingång och intäkter högre1 2012 trots svag konjunktur
Fortsatt tillväxt inom automation med stöd av förvärvet Thomas & Betts
Power Products uppvisar stabil operativ EBITDA-marginal i svag konjunktur
Fortsatt stark generering av fritt kassaflöde2
2013-02-14 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter för helåret 2012 samt ett starkt operativt
rörelseresultat (EBITDA) och ännu ett år av starkt fritt kassaflöde till följd av att företaget fortsatt har tagit
tillvara möjligheter till lönsam tillväxt i en svag konjunktur och samtidigt förbättrat produktiviteten
ytterligare.
”Vi visade återigen att vi kan leverera ett stabilt resultat genom cykeln”, sa Joe Hogan, koncernchef för
ABB. ”Vi vidtog betydande åtgärder under 2012 för att justera vår geografiska och produktmässiga
balans, speciellt genom förvärvet av Thomas & Betts för att ytterligare stärka vår ställning på den stora
och växande nordamerikanska marknaden. Även organiskt3 genererade vi en hygglig försäljning och
lönsamhet på en tuff marknad.”
”Dessutom åtgärdade vi väsentliga problem i vår kraftverksamhet, med engångskostnader på runt 350
miljoner dollar, så att vi fortsättningsvis konsekvent kan leverera resultat i världsklass”, sa Hogan. ”Vår
strategi att vidareutveckla innovativ teknik gav också utdelning, speciellt inom högspänd likström, med
lovande framtida tillväxtmöjligheter som resultat. Och tack vare vår stabila generering av kassaflöde kan
vi återigen föreslå höjd utdelning till våra aktieägare.”
”Långsiktigt kvarstår våra grundläggande drivkrafter för tillväxt – ökande elanvändning, urbanisering och
industrialisering på tillväxtmarknader, tillväxt inom förnybara energislag och behov av ökad energi- och
resurseffektivitet. På kort sikt finns ännu ett antal obesvarade frågor kring tillväxttakten i Europa och USA
samt när det vänder i Kina. Men vi har visat under de senaste åren att vi kan konkurrera framgångsrikt
och leverera stabila intäkter och resultat under turbulenta tider och vi är övertygade om att vi kan fortsätta
göra det. Det innebär att vi kommer att fortsätta hålla nere våra kostnader och samtidigt se till att vi är rätt
positionerade för att konkurrera framgångsrikt när konjunkturen förbättras.”

1

Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i
detengelska pressmeddelandet.
2
3

Se Reconciliation for non-GAAP measures i Appendix 1 i det engelska pressmeddelandet.
Organiska förändringar är i lokala valutor och exkluderar Thomas & Betts som förvärvades i mitten av maj 2012.
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Nyckeltal fjärde kvartalet (Q4) och helåret 2012
Q4
2012

Q4
2011

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (31december)
Intäkter
EBIT
i % av intäkterna
Operativt EBITDA
i % av operativa intäkter
Nettovinst
Resultat per aktie,
grundläggande (dollar)
Utdelning per aktie (CHF)*
Kassaflöde från rörelsen
Fritt kassaflöde4
i % av nettovinst

USD

Lokal
valuta

Helår
2011

Helår
2012

Förändring
Organiskt

Förändring
USD

Lokal
valuta

Organiskt

10 517
29 298

10 160
27 508

4%
7%

4%
5%

-2%

40 232

40 210

0%

4%

0%

11 021
863
7,8%
1 373
12,5%
604

10 571
1 123
10,6%
1 568
14,8%
830

4%
-23%
23%

5%

-1%

39 336
4 058
10,3%
5 555
14,2%
2 704

37 990
4 667
12,3%
6 014
15,8%
3 168

4%
-13%

7%

3%

0,26

0,36

2 438

1 674

1,18
0,68
3 779
2 555
94%

1,38
0,65
3 612
2 593
82%

12%

14%

-12%
-27%

46%

Avkastning på investerat
kapital (CROI)4

-8%
-15%

5%
-1%

* Av styrelsen föreslagen

Resultat för fjärde kvartalet – sammanfattning
Marknadsöversikt
Tillväxten i världsekonomin var fortfarande svag under fjärde kvartalet 2012 och osäkerheten runt statliga
investeringar på mogna marknader kvarstod, vilket resulterade i försiktiga kundinvesteringar inom många
av ABB:s verksamhetsområden.
Vissa regioner och marknader uppvisade dock tillväxtmöjligheter under kvartalet och ABB kunde
rapportera en orderuppgång på 4 procent med en oförändrad organisk ingång av basorder (mindre än 15
miljoner dollar) jämfört med fjärde kvartalet 2011. Industriell efterfrågan på energieffektivare
produktionsteknik och behoven av att öka effekten i befintliga kraftnät var fortsatt de viktigaste
drivkrafterna för tillväxt.

Orderingång och intäkter för fjärde kvartalet
(Q4) 2012 per region
Miljoner dollar

4

Orderingång

Förändring
Lokala
USD
valutor

Intäkter
Q4 12

Q4 11

Förändring
Lokala
USD valutor

3%

3 818

3 985

-4%

-2%

41%

42%

3 047

2 571

19%

19%

-25%

-27%

3 007

2 856

5%

5%

1 149

1 159

-1%

1%

11 021

10 571

4%

5%

Q4 12

Q4 11

Europa

3 533

3 482

Nord- och Sydamerika

3 451

2 439

Asien
Mellanöstern och
Afrika

2 490

3 327

1 043

912

14%

21%

Koncernen totalt

10 517

10 160

4%

4%

1%

Se Reconciliation for non-GAAP measures i Appendix 1 i det engelska pressmeddelandet.
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Orderingången i Nord- och Sydamerika ökade både organiskt (22 procent) och inklusive förvärv (42
procent). Orderuppgången under kvartalet var tvåsiffrig i Nordamerika och Brasilien till följd av både
efterfrågan på uppgraderingar av elnät från energiföretag och en utbredd industriell efterfrågan i både
Nord- och Sydamerika.
I Europa steg orderingången med 3 procent i fjärde kvartalet. Kraftorder ökade mest, bland annat till
följd av beställningar på sjökabel för högspänning till Norge och Finland. Orderingången ökade också i
Östeuropa, Italien och Frankrike, vilket uppvägde lägre efterfrågan i Tyskland och Storbritannien.
I Asien minskade orderingången med 27 procent jämfört med samma kvartal 2011 då en kraftorder på
ultrahögspänd likström (UHVDC) värd 900 miljoner dollar rapporterades i Indien. Både kraft- och
automationsorder var högre i Kina under fjärde kvartalet. Totalt ökade orderingången i Kina med cirka
10 procent, delvis med stöd av en stor order på spänningstransformatorer till en kraftöverföringslänk
för ultrahögspänd likström (UHVDC). Orderingången ökade i Mellanöstern och Afrika till följd av
efterfrågan på kraftutrustning för att stärka elnät, teknik för förnybar energi i Sydafrika samt produkter
och system för utvinning av olja och gas.
Stora order (mer än 15 miljoner dollar) minskade med totalt 9 procent jämfört med fjärde kvartalet
2011.
Orderstocken vid slutet av december 2012 uppgick till 29 miljarder dollar, en ökning i lokala valutor
med 5 procent jämfört med slutet av fjärde kvartalet 2011 och oförändrat jämfört med slutet av tredje
kvartalet 2012.
De totala intäkterna ökade i fjärde kvartalet, vilket speglar bidraget på runt 600 miljoner dollar från
Thomas & Betts. Organiskt minskade intäkterna med 1 procent. Intäkterna ökade i divisionerna
Discrete Automation and Motion och Low Voltage Products och var oförändrade eller lägre i övriga
divisioner.
Orderingången i serviceverksamheten steg med 5 procent under kvartalet och var 7 procent högre för
helåret jämfört med 2011. Serviceintäkterna steg med 4 procent under kvartalet och 8 procent under
helåret. I linje med strategin att öka serviceverksamhetens totala andel steg denna organiskt under
2012 till 17 procent av koncernens totala både orderingång och intäkter, jämfört med 16 procent för
2011.

Resultat och nettovinst
Operativt rörelseresultat (EBITDA) för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 1,4 miljarder dollar, 12 procent
lägre än för samma period 2011. Det var främst följden av lägre resultat i divisionen Power Systems, i
huvudsak till följd av kostnader i samband med ompositioneringen av Power Systems för ökad
långsiktig lönsamhet. Denna ompositionering, som tillkännagavs i december, drog ned resultatet före
räntenetto och skatter (EBIT) med runt 350 miljoner dollar, varav cirka 100 miljoner dollar i
omstruktureringsrelaterade och andra ej rörelserelaterade kostnader och cirka 250 miljoner dollar som
belastade det operativa rörelseresultatet (EBITDA).
Negativ prispåverkan, främst speglande svag prissättning på kraftorder från tidigare kvartal, mer än
kompenserades av kostnadsbesparingar på nästan 320 miljoner dollar under fjärde kvartalet. Totala
kostnadsbesparingar under 2012 uppgick därmed till runt 1,1 miljarder dollar. Valutaeffekter hade
endast marginell påverkan på resultatet för kvartalet.
Thomas & Betts bidrog med runt 100 miljoner dollar i operativt EBITDA för fjärde kvartalet.
Nettovinsten för kvartalet minskade med 27 procent till 604 miljoner dollar och inkluderade 341
miljoner dollar i avskrivningar, varav 107 miljoner dollar var relaterade till förvärv. Finansnetto
försämrades till minus 37 miljoner dollar från minus 10 miljoner dollar för samma kvartal 2011, till följd
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av ökad total skuld jämfört med samma period förra året. Skatter uppgick till 202 miljoner dollar för
fjärde kvartalet och 1 miljard dollar för helåret, vilket gav en skattesats för 2012 på 27 procent, i linje
med företagets långsiktiga målsättning. Det grundläggande resultatet per aktie var 0,26 dollar för
fjärde kvartalet.

Balansräkning och kassaflöde
Total skuld uppgick till 10 miljarder dollar vid slutet av 2012 jämfört med 4 miljarder dollar vid slutet av
2011 och 9 miljarder dollar vid slutet av tredje kvartalet 2012. Nettoskuld/EBITDA5 var 0,3 vilket är väl
inom den ram som företaget bedömer krävs för att behålla kreditbetyget A. ABB fortsatte att säkra sin
långsiktiga finansiering till attraktiva räntor under 2012 och utfärdade framgångsrikt runt 5 miljarder
dollar i obligationer i USA, Schweiz, Australien och Europa (eurozonen). Den genomsnittliga löptiden
på företagets upplåning var 8 år vid slutet av 2012.
ABB redovisade ett rekordhögt kassaflöde från rörelsen på 2,4 miljarder dollar i fjärde kvartalet,
inklusive en ökning av kassaflöde från rörelsen i divisionerna med runt 300 miljoner dollar jämfört med
samma kvartal 2011. Framgångsrika åtgärder för att minska rörelsekapitalet bidrog till förbättringen,
speciellt genom snabbare omsatta varulager och minskade kundfordringar. Rörelsekapital5 i
förhållande till intäkter uppgick till 13,8 procent. Nettoskulden vid slutet av fjärde kvartalet var 1,6
miljarder dollar jämfört med 3,7 miljarder dollar vid slutet av föregående kvartal.
Fritt kassaflöde5 för helåret 2012 uppgick till 2,6 miljarder dollar, vilket motsvarar en konverteringsgrad
på 94 procent, i linje med företagets mål för 2011-2015 om en konvertering till fritt kassaflöde
överstigande 90 procent. Inkluderat i fritt kassaflöde är investeringar på 1,3 miljarder dollar, en ökning
med 27 procent från 2011.
Kassaflöde på investerat kapital (CROI)5 för helåret 2012 uppgick till 12 procent jämfört med 14
procent för 2011, vilket främst avspeglar en ökning av investerat kapital i förvärvet av Thomas & Betts
för cirka 4 miljarder dollar. ABB siktar på att uppnå CROI överstigande 20 procent till 2015.

Utdelning
ABB:s styrelse har föreslagit en utdelning för 2012 på 0,68 CHF per aktie, en höjning från 0,65 CHF
per aktie för 2011. Förslaget är i linje med företagets utdelningspolicy att betala en stabilt ökande,
hållbar utdelning över tid. Såsom förra året föreslår styrelsen att utdelningen utbetalas genom
kapitalnedsättning (capital contribution reserve) i ABB Ltd., ett förfarande som innebär att utdelningen
inte blir föremål för schweizisk källskatt. Om förslaget godkänns av aktieägarna vid ABB:s årsstämma
25 april 2013 väntas första handelsdag utan rätt till utdelning vara 29 april 2013 för aktier handlade på
börserna i Schweiz och Sverige samt 30 april 2013 för American Depositary Shares (ADS) som
handlas på börsen i New York. Respektive utbetalningsdag väntas vara 3 maj 2013 i Schweiz, 7 maj
2013 i Sverige och 10 maj 2013 i USA.

Förändring i ledningen
I fjärde kvartalet 2012 meddelade ABB utnämningen av Eric Elzvik till CFO och medlem av
koncernledningen från 1 februari 2013. Han efterträder Michel Demaré som har utnämnts till ny
styrelseordförande i företaget Syngenta från april 2013.

5

Se Reconciliation for non-GAAP measures i Appendix 1 i det engelska pressmeddelandet.
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Utsikter
Våra drivkrafter för långsiktig tillväxt kvarstår – som behoven av ökad industriell produktivitet samt
tillförlitligare och effektivare kraftleveranser och tillväxt inom förnybara energislag. Den mer kortsiktiga
utvecklingen av tillväxten inom industriell produktion samt regeringspolitiska åtgärder väntas i
huvudsak bestämma efterfrågan under 2013.
I en konjunktur där den kortsiktiga osäkerheten sannolikt består kommer vi att fortsätta fokusera på att
genomföra projekt ur vår stora orderstock och dra fördel av vår breda produktportfölj och geografiska
täckning för att utnyttja möjligheter till lönsam tillväxt i enlighet med våra mål för 2011-2015.
Detta kommer att stödjas av våra pågående satsningar för att öka marginalerna samt förbättra urvalet
och genomförandet av projekt. Ökande serviceintäkter, säkrade synergier från nyförvärv, allt nöjdare
kunder och framgångsrik kommersialisering av ny innovativ teknik under utveckling kommer att
fortsätta vara viktiga bidragande faktorer för att uppnå våra mål för tillväxt och lönsamhet.
Vi ska fortsätta att genomföra kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar motsvarande 3-5
procent av rörelsekostnaderna varje år. Det ska uppnås genom bättre styrning av leveranskedjan,
högre kvalitet och ökad avkastning på investeringarna i försäljning samt forskning och utveckling. Vi är
fast beslutade att fortsätta generera högre avkastning till aktieägarna och på våra investeringar genom
både organisk tillväxt och förvärv.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2012 finns tillgängligt
från den 14 februari 2013 på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations
webbplats www.abb.com/investorrelations, där även en presentation för investerare kommer att
publiceras.
En video med ABB:s koncernchef Joe Hogan som kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2012
kommer att publiceras idag kl 06:30 på www.youtube.com/abb.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031.
Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns
tillgänglig i 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod:
13241#. Den inspelade konferensen finns också tillgänglig som podcast en timme efter konferensens
slut och kan laddas ned från www.abb.com/news.
ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 13:00. För att delta, ring 08 5051
0031. Deltagare ombeds ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns
tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats, se
länk på www.abb.com/investorrelations.
Datum att notera 2013
Publicering av årsredovisning 2012

15 mars 2013

Resultat för första kvartalet 2013

24 april 2013

Årsstämma för aktieägare, Zürich

25 april 2013

Informationsmöte för aktieägare i Sverige, Västerås

26 april 2013

Resultat för andra kvartalet 2013

25 juli 2013

Resultat för tredje kvartalet 2013

24 oktober 2013

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och
minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och
har ungefär 145 000 medarbetare.
14 februari 2013
Joe Hogan, koncernchef

Viktigt att notera om framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter
för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan
inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och
industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen
genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer” eller liknande uttryck. Emellertid
föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker
väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att
uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra,
affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med
efterlevnadsaktiviteter, priser och tillgång på råmaterial, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga
regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S.
Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att
företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte
företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14
februari 2013, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller
det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 919 807 5758
investor.relations@ch.abb.com
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