Pressmeddelande
Stabil ökning av orderingång och intäkter på
blandad marknad
§
§
§
§

Orderingång och intäkter ökade1, orderingången stabil eller högre i alla regioner
Operativt EBITDA2 och EBITDA-marginal lägre än andra kvartalet 2011, marginalen
upp en 1 procentenhet från första kvartalet 2012
Förvärvet av Thomas & Betts slutfört, starkt första bidrag till operativt EBITDA
Betydande valutaeffekter påverkade intäkter och resultat negativt

2012-07-26 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter andra kvartalet 2012, trots
kortsiktig makroekonomisk instabilitet, till följd av att kunder i nästan alla regioner fortsatte att
investera i uppgraderingar av kraftnät och förbättrad industriell produktivitet.
Orderingången steg med 9 procent (6 procent organiskt3) till 10,1 miljarder dollar medan
intäkterna steg till 9,7 miljarder dollar, motsvarande en ökning med 6 procent (3 procent
organiskt). Energiföretag fortsatte att investera i kraftnät medan industriella kunder, speciellt
inom olja och gas, ökade sina investeringar för att säkerställa tillförlitlig kraft och högre
produktivitet.
Operativt EBITDA uppgick till 1,5 miljarder dollar, en minskning med 5 procent jämfört med
samma kvartal 2011 (minus 9 procent organiskt). Den operativa EBITDA-marginalen var 15,1
procent jämfört med 16,0 procent för samma kvartal i fjol. Kostnadsbesparingar på runt 280
miljoner dollar uppvägde effekten av lägre priser och projektmarginaler, samtidigt som
tillväxtstödjande investeringar i försäljning samt forskning och utveckling bidrog till
volymökningar. En ogynnsam verksamhetsmix påverkade också den operativa EBITDAmarginalen medan betydande valutakursskillnader jämfört med andra kvartalet 2011 drog ned
företagets intäkter redovisade i US-dollar med cirka 600 miljoner dollar och operativt EBITDA
med runt 100 miljoner dollar.
Kassaflöde från rörelsen var cirka 300 miljoner dollar lägre än för andra kvartalet i fjol. Totalt
kassaflöde från de operativa divisionerna ökade med 40 miljoner dollar. Koncernens kassaflöde
speglar ett lägre kassaflöde från säkringstransaktioner på koncernnivå till följd av den allt
starkare US-dollarn.
Nettovinsten uppgick till 656 miljoner dollar, inklusive den negativa effekten av den allt starkare
US-dollarn samt transaktions- och avskrivningsrelaterade kostnadsposter4 på cirka 100 miljoner
dollar i samband med förvärvet av den amerikanska tillverkaren av lågspänningsprodukter
Thomas & Betts, vilket slutfördes den 16 maj i år.
”Dessa resultat visar tydligt hur vår balanserade verksamhet och regionala spridning,
tillsammans med väl genomförda kostnadsbesparingar, gör att vi presterar bra resultat även på
en blandad marknad”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi är också nöjda med att se vår
operativa lönsamhet förbättras jämfört med första kvartalet. De makroekonomiska utsikterna är
fortsatt osäkra men den positiva utvecklingen vi har sett i Kina, den fortsatta styrkan i den
amerikanska marknaden och vår uthållighet i Europa gör oss kortsiktigt mer optimistiska än för
tre månader sedan.”

1

Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i dollar,
se resultattabeller.
2
Se definition av Operational EBITDA i Note 13 i Interim Consilidated Financial Statement (unaudited).
3
Organisk förändring är exklusive förvärvet av Thomas & Betts i mitten av maj 2012.
4
Inkluderar uppvärdering av varulager.
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Nyckeltal andra kvartalet (Q2) 2012

Q2 2012

Q2 2011

Miljoner dollar där annat ej anges

Orderingång
Orderstock (slutet av juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Operativt EBITDA
i % av operativa intäkter
Nettovinst hänförlig till ABB
Resultat per aktie, grundläggande (dollar)
Kassaflöde från rörelsen

10 052
29 070
9 663
1 001
10,4%
1 471
15,1%
656
0,29
595

9 867
29 983
9 680
1 337
13,8%
1 547
16,0%
893
0,39
891

Förändring
USD

Lokalt

2%
-3%
0%
-25%

9%
6%
6%

-5%
-27%
-33%

Resultat andra kvartalet 2012 – sammanfattning
Orderingång och intäkter
Makroekonomisk osäkerhet fortsatte att påverka tidpunkten för stora kraftinvesteringar i de
flesta regioner under andra kvartalet. Inte desto mindre fortsatte kunder i energisektorn att
investera i utvalda projekt för att stärka tillförlitligheten och öka kapaciteten i kraftnät. Även
kunder i olje- och gassektorn investerade i kraftutrustning för att säkra tillförlitlig kraftförsörjning
till sin produktion och förädling. Detta resulterade i stabil eller ökad orderingång för
kraftdivisionerna på de flesta huvudmarknader som USA, Brasilien, Kina och Indien. I Europa
var kraftorderingången stabil.
På automationssidan ledde behovet av energieffektiva lösningar samt högre produktivitet och
kvalitet till ökad orderingång i flera verksamheter och regioner. Förvärvet av Thomas & Betts
förbättrade väsentligt ABB:s tillgång till den viktiga nordamerikanska automationsmarknaden
och bidrog till en stark ökning av automationsorder i regionen. Förvärvet hade ingen betydande
effekt på automationsorder i övriga regioner. Orderingången för automation ökade även
organiskt i Nordamerika. I Kina vände orderingången för Low Voltage Products upp under
kvartalet. Orderingången för automationsutrustning ökade i Europa till följd av att högre
efterfrågan i länder som England, Norge och Östeuropa mer än uppvägde en lägre industriell
aktivitet i södra Europa. Ingången av automationsorder minskade i Tyskland jämfört med
samma kvartal 2011 då företaget tog hem en stor order på järnvägsutrustning där.
Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade med 4 procent (1 procent organiskt). Stora order
(mer än 15 miljoner dollar) ökade med 43 procent under kvartalet och stod för 15 procent av
totala orderingången jämfört med 12 procent under samma kvartal i fjol.
Orderstocken vid slutet av juni 2012 uppgick till 29 miljarder dollar, en ökning i lokala valutor
med 6 procent jämfört med samma period förra året och 1 procent jämfört med vid slutet av
första kvartalet 2012.
Intäkterna i kraftdivisionerna var oförändrade jämfört med samma kvartal i fjol, främst
avspeglande de växlande tidpunkterna för stora projektgenomföranden ur orderstocken.
Intäkterna var högre, med stöd av orderstocken, för både Discrete Automation and Motion och
Process Automation, medan de var något lägre för Low Voltage Products på organisk basis.
Serviceintäkterna steg mer än totala intäkter och var 11 procent högre under kvartalet, vilket
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representerar 16 procent av totala intäkter, oförändrat jämfört med samma kvartal i fjol.
Valutaeffekter minskade intäkterna redovisade i US-dollar med cirka 600 miljoner dollar under
kvartalet jämfört med samma kvartal 2011.

Resultat och nettovinst
Operativt EBITDA för andra kvartalet 2012 uppgick till 1,5 miljarder dollar, en nedgång med 5
procent jämfört med samma period förra året. Inkluderat i operativt EBITDA är ett bidrag med
runt 60 miljoner dollar från Thomas & Betts. Nedgången var främst en följd av negativa
valutaomräkningseffekter på runt 100 miljoner dollar och en ogynnsam verksamhetsmix.
Kostnadsbesparingar kompenserade effektivt för prispress och lägre nettomarginaler i projekt i
Power Systems, medan högre investeringar inom försäljning samt forskning och utveckling
bidrog till att generera kompenserande volymökningar.
Kostnadsbesparingar på runt 280 miljoner dollar uppnåddes i kvartalet, varav ungefär 50
procent kom från globala inköpssatsningar, 45 procent från verksamhetsförbättringar och runt 5
procent från verksamhetsanpassningar globalt. Kostnader relaterade till besparingsåtgärder
under kvartalet uppgick till runt 15 miljoner dollar. Under första halvåret 2012 uppnåddes
besparingar på runt 540 miljoner dollar till kostnader av totalt cirka 35 miljoner dollar.
Nettovinsten för kvartalet minskade med 27 procent till 656 miljoner dollar, vilket gav ett
grundläggande resultat per aktie på 0,29 dollar jämfört med 0,39 dollar för samma kvartal 2011.
Det mesta av skillnaden är ett resultat av den allt starkare US-dollarn och förvärvsrelaterade
kostnader.

Balansräkning och kassaflöde
Nettoskulden vid slutet av andra kvartalet var 4 miljarder dollar jämfört med netto likvida medel
vid slutet av föregående kvartal på 1,4 miljarder dollar. Förändringen speglar främst betalningen
av aktieutdelning i maj med runt 1,6 miljarder dollar samt förvärvet av Thomas & Betts.
Kassaflöde från rörelsen minskade, jämfört med samma kvartal 2011, till följd av att ett högre
sammantaget kassaflöde från de operativa divisionerna inte kompenserade för betydande
negativa valutakurseffekter på derivat som används för att hantera exponeringen i koncernens
balansräkning.
I maj 2012 utfärdade ABB obligationer i US-dollar på totalt 2,5 miljarder dollar – företagets
största utgivna obligationslån hittills – med gynnsamma räntesatser på 5, 10 och 30 års löptider.

Förvärv
I andra kvartalet slutförde ABB förvärvet som presenterades i januari 2012 av amerikanska
Thomas & Betts, en ledande tillverkare av lågspänningsprodukter i Nordamerika. Thomas &
Betts bidrog till ABB:s resultat för andra kvartalet med intäkter på runt 310 miljoner dollar och
operativt EBITDA på runt 60 miljoner dollar.

Utsikter
De kortsiktigt osäkra utsikterna för tillväxt i Europa, på världens tillväxtmarknader och i USA gör
det fortsatt svårt att ställa säkra prognoser för företagets verksamheter för de närmaste
månaderna. Samtidigt ger utfallet för andra kvartalet flera anledningar till ökad optimism. Bland
dessa kan nämnas stabiliteten i operativa EBTIDA-marginaler för Power Products under de tre
senaste kvartalen trots betydande konkurrensmässiga utmaningar; den stabila orderingången i
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Europa trots rådande svag ekonomi i Sydeuropa; högre orderingång för kraft- och
automationsverksamheterna i Kina (inklusive byggsektorn); bibehållen ordertillväxt över hela
portföljen i USA; fortsatta betydande investeringar inom kraftöverföring runt om i världen samt
ytterligare signaler på att prispressen avtar på nya kraftorder.
Utsikterna på längre sikt för ABB:s främsta slutmarknader är fortsatt gynnsamma och stöds av
megatrender såsom behov av effektivare användning av resurser, ökande urbanisering på
tillväxtmarknader och växande behov av ökad, såväl som effektivare och tillförlitligare
kraftförsörjning.
Därför är ledningen försiktigt optimistisk till att marknadsklimatet under resten av 2012 ska
stödja fortsatt tillväxt och lönsamhet i enlighet med våra mål för 2011-2015, förutsatt att det
makroekonomiska klimatet inte förvärras ytterligare. Ledningen behåller dock sitt fokus på att
minska kostnaderna och säkerställa att tillväxtstödjande investeringar genererar avkastning i
enlighet med våra mål på längre sikt.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2012 finns tillgängligt från den 26 juli
2012 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 andra kvartalet 2012
kommer att finnas tillgänglig idag på www.youtube.com/abb.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag med start kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 00 31.
Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns
tillgänglig under 48 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330.
Inträdeskod: 15380#. Den inspelade konferensen finns 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 15:00. För att delta, ring 08 5051 00 31.
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 www.abb.com/news.

Datum att notera 2012
ABB Kapitalmarknadsdag 2012

12 september 2012

Resultat för tredje kvartalet 2012

25 oktober 2012

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.
26 juli 2012
Joe Hogan, koncernchef

Viktigt att notera om framåtsyftande information
Det här pressmeddelandet innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra
uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar,
bedömningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala
ekonomiska förhållanden och ekonomiska villkor i de regioner och branscher som utgör viktiga marknader
för ABB Ltd. Dessa förväntningar, bedömningar 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 förbindelse 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 26 juli
2012, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska
pressmeddelandet.
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Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
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investor.relations@ch.abb.com
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