Pressmeddelande
Ökad orderingång för verksamheter tidigt i
konjunkturcykeln, mer utmanande för
infrastrukturprojekt





Orderingången ned 19% 1 men utvecklingen av basorder indikerar en vändning av
den negativa trenden
Intäkterna 11 procent lägre, återspeglande orderminskningar 2009
EBIT 709 miljoner dollar, ned cirka 150 miljoner dollar
Kassaflödet från rörelsen förbättrat mer än 500 miljoner dollar

2010-04-22 – ABB:s orderingång minskade med 19 procent under första kvartalet 2010 till följd
av minskade stora order (mer än 15 miljoner dollar) jämfört med en rekordhög orderingång
förra året samt allmänt svag kraftinfrastrukturverksamhet.
Orderingången i de flesta av ABB:s verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln var dock
stabil eller högre under första kvartalet till följd av ökande industriell efterfrågan.
Basorderingången (mindre än 15 miljoner dollar) visade sin största tillväxt sedan den globala
ekonomiska krisen började sommaren 2008.
Intäkterna var 11 procent lägre än för samma period i fjol, främst som en följd av att minskad
orderingång 2009 visade sig i lägre intäkter under första kvartalet 2010.
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) uppgick till 709 miljoner dollar, vilket resulterade i en
EBIT-marginal på 10,2 procent. EBIT-marginalen, exklusive i huvudsak vinster och förluster
från derivattransaktioner samt omstruktureringsrelaterade kostnader, var 11,5 procent 2 .
Besparingar under första kvartalet, enligt företagets sparprogram på totalt 3 miljarder dollar,
översteg 300 miljoner dollar.
Kassainflödet från rörelsen var 427 miljoner dollar jämfört med ett kassautflöde för samma
kvartal i fjol på 104 miljoner dollar. Ökningen förklaras främst av fortsatta ansträngningar att
förbättra rörelsekapitalet. Nettovinsten uppgick till 464 miljoner dollar för kvartalet.
”Vi hade ett utmanande första kvartal på kraftsidan samtidigt som vi såg vissa uppmuntrande
tecken på tillväxt för våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln, främst på
automationsmarknaderna”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Tack vare framstegen vi
har gjort i vårt kostnadsbesparingsprogram ligger vår lönsamhet dock fortfarande inom
målspannet.”
”Givet förbättringen i den globala ekonomin är vi försiktigt optimistiska om att våra
verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln nu börjar ta fart, speciellt på tillväxtmarknader,
till följd av ökande industriell produktion. Vi förväntar oss se en liknande utveckling för våra
större sencykliska verksamheter, dock först senare under året”, säger Hogan.

1

Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i USdollar, se resultattabeller.
2
Se Appendix I (i det engelska pressmeddelandet).

ABB-koncernens resultat första kvartalet 2010

Sidan 1 av 5

Pressmeddelande
Nyckeltal första kvartalet 2010

Q1 2010

Q1 2009

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (31 mars)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Nettovinst
Resultat per aktie, grundläggande (dollar)
Kassaflöde från rörelsen

8 067
25 454
6 934
709
10,2%
464
0,20
427

9 150
25 017
7 209
862
12,0%
652
0,29
-104

Förändring
USD

Lokalt

-12%
2%
-4%
-18%

-19%
-5%
-11%

-29%

Resultat första kvartalet 2010 – sammanfattning
Orderingång och intäkter
Speciellt de mer sencykliska verksamheterna som påverkas av kraftinfrastrukturprojekt och
industriinvesteringar, såsom Power Products, Power Systems och Process Automation,
påverkades av kundernas fortsatta försiktighet, vilket speglar ett fortsatt osäkert konjunkturläge.
Stora order minskade med 55 procent i lokala valutor under kvartalet och stod för 16 procent av
total orderingång, jämfört med 27 procent för samma period 2009 som hade en rekordingång
av stora order på mer än 2,5 miljarder dollar.
Dessa minskningar kunde inte uppvägas av efterfrågan från många av ABB:s
industrimarknader som ligger tidigt i konjunkturcykeln, till exempel generell tillverkningsindustri
och byggindustri, vilket lyfte orderingången för Discrete Automation and Motion och LowVoltage Products. Detta avspeglas delvis i att basorderingången minskade med 5 procent i
lokala valutor, jämfört med samma kvartal ett år tidigare, men ökade med 15 procent jämfört
med fjärde kvartalet 2009.
Regionalt sett ökade orderingången i Nord- och Sydamerika som ett resultat av ökade
automationsrelaterade order i både Nord- och Sydamerika samt ökade kraftorder i Sydamerika.
I Europa sjönk kraftorderingången påtagligt jämfört med första kvartalet 2009 som inkluderade
en order värd 550 miljoner dollar avseende en undervattenslänk för högspänning. Ingången av
automationsorder i Europa var stabil till följd av att en svag ökning för Process Automation
uppvägde minskningar för Discrete Automation and Motion samt Low-Voltage Products.
Orderingången sjönk i Asien, där en ökad ingång av automationsorder – ledd av tvåsiffriga
ökningar i Kina för alla tre automationsdivisionerna – inte lyckades uppväga en minskning av
stora kraftorder till följd av främst minskade investeringar inom kraftöverföring i Kina.
Serviceorderingången sjönk med 4 procent i lokala valutor. En ökning inom underhålls- och
reparationsservice uppvägde inte en minskning inom fullserviceavtal i samband med att ABB
drog sig ur vissa mindre lönsamma, längre servicekontrakt.
Orderstocken vid slutet av mars uppgick till 25 miljarder dollar, vilket är en minskning i lokala
valutor med 5 procent från slutet av första kvartalet 2009 och en ökning i lokala valutor med 5
procent från slutet av fjärde kvartalet 2009.
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Totala intäkter minskade, främst till följd av att den minskade orderingången 2009
återspeglades i lägre intäkter under första kvartalet i år. Low-Voltage Products, den division
vars verksamhet ligger tidigast i konjunkturcykeln, redovisade högre intäkter till följd av
förbättrad industriell och byggrelaterad efterfrågan. Förseningar i genomförande av vissa stora
projekt samt fördröjda kundaccepter av produkter bidrog till minskade intäkter i de två
kraftdivisionerna. Serviceintäkterna sjönk med 3 procent i lokala valutor under kvartalet jämfört
med första kvartalet 2009.

Resultat före räntenetto och skatter samt nettovinst
EBIT för första kvartalet 2010 var lägre än för första kvartalet 2009, främst till följd av de
minskade intäkterna.
EBIT-marginalen sjönk jämfört med samma kvartal 2009 – förbättringar i divisionerna Discrete
Automation and Motion samt Low-Voltage Products, som ett resultat av en gynnsam
produktmix samt effekten av införda sparåtgärder 2009, lyckades inte uppväga sämre EBITmarginaler i de mer sencykliska divisionerna till följd av priserosion, projektreserveringar och
lägre kapacitetsutnyttjande jämfört med samma kvartal 2009.
EBIT inkluderar en negativ effekt på cirka 80 miljoner dollar från vinster och förluster från
derivat och valutakursförändringar på fordringar och skulder. Omstruktureringsrelaterade
kostnader uppgick till 7 miljoner dollar för kvartalet.
Nettovinsten för kvartalet utvecklades i takt med EBIT och resulterade i en grundläggande vinst
per aktie på 0,20 dollar, jämfört med 0,29 dollar för samma kvartal föregående år.

Balansräkning och kassaflöde
Netto likvida medel vid slutet av första kvartalet var 7,1 miljarder dollar, i princip oförändrat från
slutet av föregående kvartal. Kassaflöde från rörelsen ökade, trots lägre resultat, till följd av en
påtaglig förbättring av rörelsekapitalet. Rörelsekapital, netto, minskade med runt 700 miljoner
dollar jämfört med samma kvartal 2009.

Efterlevnad
Som tidigare meddelats har ABB till US Department of Justice och US Securities and Exchange
Commission anmält diverse misstänkta betalningar. Som också tidigare meddelats har ABB
samarbetat med olika antitrustmyndigheter när det gäller deras undersökningar av vissa
påstådda konkurrensbegränsande aktiviteter. Dessa ärenden kan komma att få ogynnsamma
utfall överstigande våra reserveringar.

Kostnadsminskningar
ABB genomför ett kostnadsbesparingsprogram för att korrigera kostnadsbasen till de snabbt
föränderliga marknadsvillkoren och säkra företagets lönsamhet. Sparprogrammet syftar till att
varaktigt minska ABB:s kostnader – både rörelsekostnader och administrativa kostnader – från
nivåerna vid slutet av 2008 med totalt 3 miljarder dollar till slutet av 2010. Besparingarna ska i
huvudsak uppnås genom att optimera globala inköp, effektivisera interna processer samt
geografiskt anpassa ABB:s globala tillverkning och utveckling för att minska kostnader, öka vår
konkurrenskraft och bättre motsvara förändringar i kundefterfrågan.
Besparingarna under första kvartalet översteg 300 miljoner dollar, med störst bidrag från
satsningarna på geografisk anpassning och globala inköp. Kostnaderna för sparprogrammet
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väntas uppgå till totalt runt 1,1 miljard dollar. Under första kvartalet var kostnaderna i samband
med programmet marginella men för helåret 2010 väntas de uppgå till runt 500 miljoner dollar.

Utsikter
Ökningen av basorderingången från fjärde kvartalet 2009 till första kvartalet 2010 verkar, även
om den delvis speglar normala säsongsvariationer, vara ett tecken på att botten är nådd i de
flesta regioner för våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln. Denna uppfattning
stöds av nyligen redovisade ökningar av BNP och industriproduktion, speciellt i
tillväxtekonomierna, vilka utgör nyckelfaktorer för tillväxt i våra verksamheter som ligger tidigt i
konjunkturcykeln.
För ABB:s större, sencykliska verksamheter, som utgör majoriteten av vår portfölj, är utsikterna
för resten av 2010 fortfarande blandade.
Ny och uppgraderad energiinfrastruktur behövs i alla regioner, inklusive förnybara energislag
och smarta elnät. Ökande energi- och råvarupriser skapar efterfrågan på ABB:s
automationslösningar som sänker driftkostnader, ökar produkt- och processkvalitet samt höjer
produktiviteten. Stabila eller ökade kundinvesteringar inom massa- och pappers-, metall- och
gruvindustri samt marin industri under första kvartalet kan vara ytterligare tecken på att vissa
sencykliska verksamheter börjar återhämta sig under 2010, dock från en mycket låg nivå.
Emellertid väntas återhållsamhet vad gäller energiföretags investeringar samt förseningar i
tilldelning av stora kraftprojekt och ökad konkurrens i kraftsektorn dämpa efterfrågan på kort
sikt.
Under 2010 fortsätter därför ledningen att fokusera på att både anpassa kostnader och dra
fördel av vår globala verksamhet, starka balansräkning och ledande teknik, för att ta tillvara
ytterligare möjligheter till lönsam tillväxt.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2010 finns tillgängligt från den 22
april på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbsida
www.abb.com/investorrelations, där även en presentation för investerare kommer att publiceras.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5069 2105. Telefonlinjerna
hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas
tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330.
Inträdeskod: 15614#.
ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring +41 91 610 56
00. Deltagare ombedes ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer
att finnas tillgänglig 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330.
Inträdeskod: 15754#.

Datum att notera
Årsstämma för aktieägare, Zürich

26 april 2010

Informationsmöte för aktieägare i Sverige, Västerås

27 april 2010

Resultat för andra kvartalet 2010

22 juli 2010

Resultat för tredje kvartalet 2010

28 oktober 2010

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 117 000 medarbetare.
22 april 2010
Joe Hogan, koncernchef

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden inklusive avsnitten
Efterlevnad, Kostnadsminskningar och Utsikter, 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 villkor 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 den framåtsyftande informationen och uttalandena 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 den försvagade globala
ekonomin och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, mängden intäkter
vi förmår generera från orderstock och orderingång, råmaterialpriser och råmaterialtillgång, 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 avspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga
antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.
Att notera: Det här är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22
april 2010, vilket kan läsas i sin helhet, inklusive Appendix I, på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor
uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
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