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735 miljoner dollar i nettovinst 2005
•
•
•
•

EBIT för helåret över 1,7 miljarder dollar, EBIT-marginalen 7,8 procent
Rörelsens kassaflöde drygt 1 miljard dollar 2005 trots värdepapperiseringseffekt
Nettoskulden ned 50 procent jämfört med 2004
Styrelsen föreslår utdelning med CHF 0,12 per aktie

ABB fjärde kvartalet och helåret 2005 – nyckeltal
(Miljoner dollar)
Orderingång

Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Intäkter
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
3
EBIT
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
EBIT-marginal
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Förlust från avvecklad verksamhet
Nettovinst (förlust)
Vinst (förlust) per aktie, grundläggande

Oktdec
2005

Oktdec
20041

5 571
2 587
2 925
6 062
2 875
3 266
520
271
349
24
-124
8,6%
9,4%
10,7%
-63
222
0,11

5 200
2 208
2 715
5 937
2 550
3 158
250
165
279
-35
-159
4,2%
6,5%
8,8%
-309
-223
-0,11

Föränd2
ring

2005

20041

Föränd2
ring

7%
17%
8%
2%
13%
3%
108%
64%
25%

23 581
21 586
9%
10 714
9 304
15%
12 675
11 301
12%
22 442
20 610
9%
9 784
8 675
13%
12 161
11 000
11%
1 742
1 046
67%
789
608
30%
1 312
1 023
28%
34
-62
-393
-523
7,8%
5,1%
8,1%
7,0%
10,8%
9,3%
-143
-439
735
-35
0,36
-0,02
1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet. 2 I dollar. 3 Resultat före räntenetto och skatter.

2006-02-16 – ABB:s nettovinst för 2005 blev 735 miljoner dollar, jämfört med en förlust på 35
miljoner dollar 2004, med kraftiga ökningar av orderingång, intäkter och EBIT. Fortsatt stark
marknad och ytterligare verksamhetsförbättringar under fjärde kvartalet 2005 bidrog till det
starka resultatet.
”Vi har framgångsrikt flyttat oss in i en fas av lönsam organisk tillväxt”, säger Fred Kindle, vd
och koncernchef i ABB. ”Vår ledande ställning på marknaderna ledde till en betydande ökning
av orderingång och intäkter, och ytterligare verksamhetsförbättringar bidrog till en kraftig
ökning av EBIT.”
”Vi nådde våra ursprungliga mål för 2005 vilket, med hänsyn till särskilda kostnader under
året, är en stark prestation. Ett starkt andra halvår 2005 har gett oss en bra bas för att nu gå in i
2006 och skapa ytterligare lönsam tillväxt”, säger Kindle.
Divisionen Power Technologies redovisade en 64-procentig EBIT-ökning för fjärde kvartalet,
trots 43 miljoner dollar i kostnader avseende det tidigare aviserade programmet för
konsolidering av transformatorverksamheten. Divisionen Automation Technologies ökade
EBIT med 25 procent för kvartalet till följd av ytterligare verksamhetsförbättringar. Positivt
EBIT i icke-kärnverksamheter och lägre koncerngemensamma kostnader bidrog också till
resultatförbättringen, både för kvartalet och helåret, och hjälpte företaget att nå dess mål för
2005.
Nettovinsten var 222 miljoner dollar för fjärde kvartalet, trots en kostnad på 72 miljoner dollar
i avvecklad verksamhet avseende omvärderingen av ABB-aktier avsatta för att täcka delar av
företagets asbestförpliktelser. Kassaflödet från rörelsen översteg 1 miljard dollar för helåret,
även efter en negativ effekt på cirka 600 miljoner dollar från minskad värdepapperisering och
diskretionära pensionsinbetalningar.
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ABB minskade nettoskulden till ungefär 500 miljoner dollar den 31 december 2005, från över
en miljard dollar 31 december 2004. ABB minskade också sina ej fonderade pensionsskulder
med cirka 600 miljoner dollar till 839 miljoner dollar vid slutet av december, och sin
utestående värdepapperisering med 600 miljoner dollar till 320 miljoner dollar.
Marknadsöversikt fjärde kvartalet 2005

De flesta av ABB:s slutmarknader var fortsatt starka under fjärde kvartalet 2005. I kraftsektorn
fortsatte energiföretag i Asien och Mellanöstern att stödja kraftig ekonomisk expansion med
investeringar i infrastruktur för kraftöverföring och distribution. I Europa och Nord- och
Sydamerika gjordes investeringar i kraftinfrastruktur främst i syfte att ersätta föråldrad
infrastruktur samt effektivisera och öka tillförlitligheten i befintliga nät.
Inom automation var efterfrågan starkast i mineral- och gruvindustrin samt marin industri.
Investeringar i massa- och pappersindustrin ökade från mycket låga nivåer i USA. Generellt
gjorde kunder i Nordamerika och Västeuropa investeringar främst för att förbättra
produktiviteten i befintliga anläggningar, medan kunder i Asien och Mellanöstern investerade i
ny produktionskapacitet. Efterfrågan på robotlösningar i fordonssektorn avtog i Nordamerika
och Europa men steg i Asien. Byggmarknaden förblev svag i merparten av Europa.
Resultat för fjärde kvartalet 2005 – sammanfattning

Orderingången steg med 7 procent (lokala valutor: 14 procent) under fjärde kvartalet jämfört
med samma kvartal 2004 till följd av fortsatt gynnsam marknadsutveckling i de flesta regioner
och kundsegment. För de två divisionerna ökade den sammantagna orderingången med 12
procent (lokala valutor: 19 procent).
Basorder (lägre än 15 miljoner dollar) ökade med 6 procent under kvartalet (11 procent i lokala
valutor) till följd av fortsatt förbättrade ekonomiska villkor på merparten av ABB:s marknader.
Stora order ökade med 22 procent (lokala valutor: 41 procent) till följd av att kunder
investerade i nya tillgångar, särskilt i kraftsektorn.
Asien bidrog åter igen starkast till ökningen, med 29 procent högre orderingång (lokala valutor:
upp 33 procent) jämfört med fjärde kvartalet 2004. Asien svarade för 25 procent av hela
orderingången under kvartalet jämfört med 21 procent samma kvartal 2004. Orderingången i
Europa – motsvarande 46 procent av total orderingång jämfört med 49 procent samma period
förra året – var oförändrad (lokala valutor: upp 12 procent) med tillväxt främst i Västeuropa.
Orderingången i Nord- och Sydamerika svarade för 18 procent av total orderingång fjärde
kvartalet jämfört med 19 procent samma kvartal 2004, och var oförändrad i både dollar och
lokala valutor. I Mellanöstern och Afrika fortsatte tillväxten, och orderingången ökade med 6
procent (lokala valutor: 11 procent). Regionen Mellanöstern och Afrika svarade för 11 procent
av den totala orderingången, oförändrat från samma period 2004.
Orderstocken för koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter, var 12 050 miljoner dollar vid
slutet av fjärde kvartalet 2005, ned 2 procent (lokala valutor: upp 7 procent) jämfört med slutet
av fjärde kvartalet 2004. För de två divisionerna var orderstocken 3 procent högre (lokala
valutor: upp 12 procent) jämfört med samma kvartal föregående år, vilket ytterligare
avspeglade en marknad i stark tillväxt 2005.
Intäkterna under fjärde kvartalet steg 2 procent (lokala valutor: upp 7 procent). Divisionerna
redovisade en sammanlagd intäktsökning med 8 procent (lokala valutor: 12 procent) jämfört
med samma period 2004, främst som ett resultat av högre volymer.
EBIT uppgick till 520 miljoner dollar fjärde kvartalet 2005, mer än dubbelt så mycket som
samma period 2004, och EBIT-marginalen steg till 8,6 procent från 4,2 procent föregående
Sida 2 av 18

ABB-koncernens resultat fjärde kvartalet och helåret 2005

Pressmeddelande
period. Ökade intäkter, fortsatta produktivitetsförbättringar, bättre kapacitetsutnyttjande,
strategiska inköpsåtgärder, vändning till vinst i icke-kärnverksamheter och ytterligare sänkning
av koncerngemensamma kostnader var alla bidragande faktorer till bättre EBIT och högre
EBIT-marginal.
Förlusten för avvecklad verksamhet uppgick till 63 miljoner dollar fjärde kvartalet 2005 och
bestod främst av 72 miljoner dollar i kostnad för marknadsvärdering av de runt 30 miljoner
ABB-aktier som avsatts för att täcka delar av företagets asbestskuld. (Se även tabell i Appendix
I i det här pressmeddelandet). Kostnaden uppvägdes delvis av en vinst från försäljningen av en
reglerventilverksamhet i Japan under fjärde kvartalet.
ABB:s nettovinst för fjärde kvartalet uppgick till 222 miljoner dollar jämfört med en
nettoförlust på 223 miljoner dollar samma kvartal 2004. Bidragande till förlusten fjärde
kvartalet 2004 var en avsättning på 232 miljoner dollar avseende asbestförpliktelser.
Kassaflöde från rörelsen

Nettokassaflödet från rörelsen uppgick till 695 miljoner dollar fjärde kvartalet 2005 jämfört
med 898 miljoner dollar samma kvartal 2004. Minskningen var en följd av ett skönsmässigt
likviditetstillskott på cirka 130 miljoner dollar för att minska ej fonderade pensionsskulder
samt en negativ effekt på 81 miljoner dollar från minskad värdepapperisering.
Avnotering från börsen i Frankfurt genomförd

ABB slutförde sin tidigare aviserade avnotering av företagets aktier från Frankfurt Stock
Exchange (FWB) den 21 december 2005. Avnoteringen av företagets aktier från London Stock
Exchange (LSE) var genomförd under tredje kvartalet. ABB:s aktier handlas fortsatt på Swiss
Stock Exchange (SWX), Stockholmsbörsen och New York Stock Exchange.
Resultat för helåret 2005 – sammanfattning

För helåret 2005 ökade orderingången med 9 procent (lokala valutor: 8 procent). För de två
divisionerna steg den sammantagna orderingången med 14 procent (lokala valutor: 13 procent)
då efterfrågan steg i de flesta av ABB:s kundsegment, särskilt andra halvåret. Bidragande till
förbättringen var främst en ökning av basorder med 12 procent (lokala valutor: upp 10
procent) som mer än uppvägde en minskning av stora order.
Sett över regioner steg orderingången 2005 med 19 procent i Nord- och Sydamerika (lokala
valutor: 15 procent) som ett resultat av en återhämtning av efterfrågan på kraftsystem och
kraftutrustning, särskilt i USA, samt fortsatt industriell tillväxt i både Nord- och Sydamerika.
Orderingången i Asien ökade med 16 procent (lokala valutor: 14 procent) till följd av de
pågående investeringarna i infrastruktur inom kraft och industri som stöd för kraftig
ekonomisk tillväxt. I Europa var orderingången oförändrad 2005 både i dollar och lokala
valutor jämfört med 2004. Viss tillväxt i Västeuropa motvägdes av en minskning i Östeuropa,
främst orsakad av färre stora projekt. Orderingången i Mellanöstern och Afrika ökade med 31
procent (lokala valutor: 30 procent), främst tack vare det ökande behovet av produkter och
system inom kraft och automation till den växande olje- och gasindustrin.
Intäkterna steg med 9 procent (lokala valutor: 8 procent). För de två divisionerna ökade
intäkterna för helåret med 12 procent (lokala valutor: 10 procent), främst till följd av stark
orderstock såväl som framgångsrik justering av priser på transformatorer andra halvåret för att
uppväga den snabba ökningen av råmaterialkostnader i slutet av 2004 och början av 2005.
EBIT för helåret uppgick till 1 742 miljoner dollar, en ökning med 67 procent jämfört med
föregående år. Bidragande till förbättringen var produktivitetsvinster från tidigare
kostnadsbesparingsprogram, högre fabriksutnyttjande, bättre projektgenomföranden, lägre
koncerngemensamma kostnader och en vändning från förlust till vinst i icke-
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kärnverksamheter. Som ett resultat uppnådde företaget en god avkastning på sysselsatt kapital
på 14 procent.
Förlusten i avvecklad verksamhet uppgick till 143 miljoner dollar, varav 123 miljoner dollar
var ett resultat av marknadsvärderingen av företagets asbestaktier.
Nettovinsten för 2005 steg till 735 miljoner dollar efter en förlust för 2004 på 35 miljoner
dollar. Nettovinstmarginalen för 2005 var 3,3 procent, inklusive en negativ effekt på 0,5
procentenheter från marknadsvärderingen av ABB-aktierna avsatta till asbestförpliktelser.
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 012 miljoner dollar jämfört med 902 miljoner dollar
2004. Beloppet för 2005 inkluderar en negativ inverkan från minskad värdepapperisering med
cirka 500 miljoner dollar och från högre diskretionära pensionsinbetalningar med cirka 130
miljoner dollar. Fritt kassaflöde 2005 var 902 miljoner dollar, vilket gav en cash conversion
ratio (fritt kassaflöde i procent av nettovinst) på 123 procent.
Balansräkning och skuld

Nettoskulden (total skuld minus likvida medel och kortfristiga placeringar) var 508 miljoner
dollar vid slutet av fjärde kvartalet 2005, jämfört med cirka 1,1 miljarder dollar vid slutet av
2004 och 886 miljoner dollar vid slutet av tredje kvartalet 2005. Positiva kassaflöden under
fjärde kvartalet, trots den negativa inverkan från minskad värdepapperisering och högre
diskretionära pensionstillskott, bidrog främst till den lägre nettoskulden.
Finansiell utväxling, definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital
(inklusive minoritetsintressen) minskade till 52 procent vid slutet av december 2005, jämfört
med 63 procent vid slutet av 2004.
Pensionsförpliktelser

I linje med ABB:s strategi att minska totala finansiella åtaganden gjordes ytterligare
diskretionära pensionsinbetalningar på cirka 400 miljoner dollar under 2005 till lokala
pensionsfonder vilka enligt lokal lagstiftning inte behövde vara fonderade. Detta och ett antal
andra faktorer gjorde att ABB kunde minska sin ej fonderade pensionsskuld till 839 miljoner
dollar vid slutet av december 2005 från 1 451 miljoner dollar vid slutet av 2004.
Utdelning

För första gången sedan räkenskapsåret 2000 har ABB:s styrelse föreslagit en utdelning med
0,12 schweizerfrancs per aktie för 2005. Omräknat till dollar, enligt valutakurs vid årets slut
2005, motsvarar utdelningen cirka 26 procent av ABB:s nettovinst 2005. Förslaget är föremål
för godkännande av aktieägarna vid företagets ordinarie bolagsstämma 4 maj 2006 i Zürich,
Schweiz. Om förslaget godkänns är första handelsdagen utan rätt till utdelning den 9 maj 2006.
Asbest

Den 9 februari 2006 meddelade ABB att en amerikansk federal distriktsdomare har
fastställt datum till den 28 februari 2006 för behandling av den reviderade planen för
reglerad konkurs av Combustion Engineering (CE), ett amerikanskt dotterföretag till
ABB. Domaren indikerade att, om inga överklaganden har inkommit till den 21 februari
2006, skulle hans avsikt vara att den 28 februari utfärda ett domstolsbeslut (confirmation
order) för planen, vars syfte är att lösa CE:s asbestförpliktelser. Domarens beslut
kommer att följas av en 30 dagars överklagandeperiod, efter vilken – givet att inga
överklaganden inlämnats – planen kan verkställas.
Totala avsättningar relaterade till asbestfrågan i USA uppgick till 1 128 miljoner dollar
den 31 december 2005, en nettoökning med 105 miljoner dollar sedan den 31 december
2004. Ökningen beror på omvärderingen av ABB-aktierna avsatta för att täcka
asbestförpliktelser.
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I september 2005 deltog målsäganden i ett parallellt mål om en asbestrelaterad plan för
reglerad konkurs av ett annat amerikanskt dotterföretag, ABB Lummus Global Inc., i en
omröstning varvid 96 procent röstade för Lummusplanen. Den planen har ännu inte lämnats
in till Bankruptcy Court för prövning.
Ändrad divisionsstruktur från 1 januari 2006

Den 6 september 2005 presenterade ABB nya resultatmål för perioden 2005 till 2009 och en
reviderad divisionsstruktur gällande från 1 januari 2006. De förändringar i företagsledningen
som denna medför beskrivs i Appendix II av det här pressmeddelandet. Företaget kommer att
börja rapportera enligt den nya divisionsstrukturen den 27 april 2006, i resultatrapporten för
första kvartalet 2006. Ett tillägg med estimerade intäkter och resultat före räntenetto och
skatter för de nya divisionerna, som täcker helåren 2004 och 2005, presenteras i Appendix II i
det här pressmeddelandet.
Utsikter för 2006

Affärsklimatet för ABB under 2006 väntas inte skilja sig avsevärt från 2005. Efterfrågan på
infrastruktur inom kraftöverföring och distribution väntas fortsatt öka i Asien, Mellanöstern
samt Nord- och Sydamerika. Förnyelse av utrustning och förbättrad effektivitet och
tillförlitlighet i kraftnät bedöms främst vara drivande för ökad efterfrågan i Europa och
Nordamerika. Företaget bedömer att projektet U.S. Energy Bill och sammanlänkningsprojekt
inom EU kommer att ha positiv effekt, främst under 2007 och framåt.
Automationsrelaterade industriinvesteringar väntas fortsätta i de flesta sektorer, främst inom
metall och mineraler, marin samt olja och gas. Om oljepriserna förblir på nuvarande nivåer
räknar ABB med att ytterligare investeringar kommer att göras för att öka både produktion
och raffinaderiverksamhet, såväl som kraftinfrastruktur och sjöfartsverksamhet som stöd för
tillväxten. Generellt bedöms tillväxten av automationsrelaterad efterfrågan vara starkast i Asien
och Nord- och Sydamerika under 2006, med måttfullare tillväxt i Europa.
Divisionsresultat fjärde kvartalet och helåret 2005
Power Technologies
Miljoner dollar (om annat ej anges)

Orderingång
Intäkter
EBIT
EBIT-marginal
1

Okt-dec
2005
2 587
2 875
271
9,4%

Okt-dec
20041
2 208
2 550
165
6,5%

Föränd-

2005

1

2004

ring

17%
13%
64%

Förändring

10 714
9 784
789
8,1%

9 304
8 675
608
7,0%

15%
13%
30%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet.

Orderingången i Power Technologies steg 17 procent (lokala valutor: 23 procent) jämfört med
samma kvartal 2004. Intäkterna ökade med 13 procent (lokala valutor: 16 procent). Efterfrågan
på lösningar inom kraftöverföring och distribution, särskilt produkter, fortsatte att öka på de
flesta marknader. Högre intäkter, bättre kapacitetsutnyttjande och pågående åtgärder för att
minska kostnader var alla faktorer som bidrog till en 64-procentig ökning av EBIT under
kvartalet.
I affärsområdet Power Technology Products var främst högre investeringar bland
industrikunder, särskilt i USA och Asien, för att möta ökande behov av kraft, bidragande till
orderökningen för mellanspänningsprodukter. Orderingången för högspänningsprodukter
ökade i Europa, Asien och Nordamerika. Kunders ökade investeringar i tillförlitlighet i elnät
samt ökat bostadsbyggande på många marknader bidrog till ökad efterfrågan på
transformatorer.
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Högre intäkter för hela affärsområdet avspeglar främst större ordervolymer. EBIT och EBITmarginalen för Power Technology Products ökade fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal
2004 till följd av ökade intäkter, högre fabriksutnyttjande, verksamhets- och
produktivitetsförbättringar samt besparingar i leveranskedjan. I EBIT ingår en kostnad på 43
miljoner dollar avseende programmet som presenterades i juni 2005 för konsolidering av
transformatorverksamheten.
I affärsområdet Power Technology Systems ökade både stora order och basorder.
Orderingången var högre i Asien där en stark ökning i Indien mer än uppvägde en minskning i
Kina. Ökad orderingång i Mellanöstern inkluderade en order på 220 miljoner dollar avseende
transformatorstationer till projektet Gulf Grid som ska länka samman elnät i sex Gulf-stater.
Orderingången ökade också både i västra och östra Europa. Orderingången sjönk i Nord- och
Sydamerika, främst till följd av en orderminskning i Mexiko under kvartalet.
Intäkterna i Power Technology Systems ökade tack vare en stark orderstock. EBIT och EBITmarginalen under kvartalet ökade som ett resultat av högre intäkter, bättre
kapacitetsutnyttjande, lägre kostnadsbas, bättre val och genomförande av projekt samt högre
marginal på tjänsteintäkter.
Kassaflödet från rörelsen i divisionen Power Technologies uppgick till 428 miljoner dollar för
kvartalet, jämfört med 453 miljoner dollar samma kvartal 2004. Minskningen beror främst på
bättre balans i delbetalningar för projekt över året.
Power Technologies helåret 2005 – sammanfattning

Orderingång och intäkter ökade tvåsiffrigt i både dollar och lokala valutor 2005, då efterfrågan
för produkter och system inom kraftöverföring och distribution fortsatte att öka på de flesta
marknader. Sett över regioner var efterfrågan störst i Asien och Mellanöstern. Orderingången
för produktaffärsområdet ökade i USA till följd av att energiföretag började ersätta äldre
utrustning. Efterfrågeökningen var fortsatt måttlig i Europa men stärktes under andra halvåret.
EBIT för helåret ökade med 30 procent i Power Technologies jämfört med 2004 och EBITmarginalen steg till 8,1 procent. Verksamhets- och produktivitetsförbättringar, också från
tidigare omstruktureringsprogram, bidrog till ökningen. Även högre intäkter samt, följdenligt,
högre fabriksutnyttjande i produktverksamheten och högre kapacitetsutnyttjande i
systemverksamheten bidrog till ökningen av EBIT och EBIT-marginal. I EBIT för helåret
2005 ingår kostnader på totalt 123 miljoner dollar relaterade till programmet för konsolidering
av transformatorverksamheten. Programmet väntas löpa till slutet av 2008, till en total kostnad
på cirka 240 miljoner dollar, med målet att öka transformatorverksamhetens lönsamhet
betydligt och höja EBIT-marginalen i verksamheten till över 8 procent 2009.
Kassaflödet från rörelsen 2005 uppgick till 681 miljoner dollar, en ökning med 37 procent från
498 miljoner dollar 2004, främst till följd av högre vinster. Minskad värdepapperisering under
året minskade kassaflödet från rörelsen med 176 miljoner dollar.

Automation Technologies
Miljoner dollar (om annat ej anges)

Orderingång
Intäkter
EBIT
EBIT-marginal
1

Okt-dec
2005
2 925
3 266
349
10,7%

Okt-dec
20041
2 715
3 158
279
8,8%

Föränd-

20041

ring

8%
3%
25%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet.
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12 675
12 161
1 312
10,8%

11 301
11 000
1 023
9,3%

12%
11%
28%
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Orderingången i Automation Technologies ökade med 8 procent (lokala valutor: 15 procent)
jämfört med fjärde kvartalet 2004. Asien visade starkast tillväxt, med ökning för Process
Automation i regionen, vilket uppvägde en minskning för andra verksamheter. Intäkterna
ökade 3 procent (lokala valutor: 9 procent), med starkast ökning i Nord- och Sydamerika.
Högre volymer, högre fabriksutnyttjande i produktverksamheten och fortsatta förbättringar i
val av och genomförande av projekt i systemverksamheten gav en 25-procentig ökning av
EBIT och en EBIT-marginal på 10,7 procent för kvartalet. Fjärde kvartalet 2005 är det 13:e
kvartalet i följd med förbättrade intäkter och resultat för divisionen.
Fjärde kvartalets orderingång i affärsområdet Automation Products var högre i alla regioner
utom Asien som minskade något. Orderingången ökade i Europa då högre efterfrågan i
Nordeuropa mer än uppvägde fortsatt försvagning i den tyska byggindustrin. Orderingången i
Nordamerika ökade mer än 20 procent i dollar. Intäkterna under kvartalet ökade till följd av
högre order med stabil prisbild. Högre intäkter och högre bruttomarginaler bidrog till högre
EBIT och EBIT-marginal.
I affärsområdet Process Automation ökade orderingången för fjärde kvartalet jämfört med
samma kvartal 2004 i de flesta industrisektorer och i alla regioner utom Mellanöstern och
Afrika, där en stor order på en naturgaskompressorstation i Algeriet bokfördes under
motsvarande period förra året. Som ett resultat av denna order var orderingången inom olja
och gas under kvartalet jämförelsevis lägre än under motsvarande period förra året.
Orderingången i Asien ökade mer än 50 procent jämfört med samma kvartal 2004. Tillväxten
var störst i verksamheterna inom marin industri och mineraler. Turboladdare ökade också
medan orderingången inom kemikalier var oförändrad. Massa- och pappersindustrin visade
vissa tecken på återhämtning i USA från mycket låga nivåer och orderingången ökade under
kvartalet. Intäkterna under kvartalet var oförändrade då ökningen inom marin industri och
mineraler motvägdes av en minskning i andra industrisektorer. EBIT och EBIT-marginal
ökade för fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2004, främst som ett resultat av bättre
projektgenomförande, vinster från tidigare produktivitetsförbättringsprogram och ökade
tjänsteintäkter.
Orderingången sjönk i Manufacturing Automation till följd av svagare efterfrågan i
fordonsindustrin i USA och Europa. Intäkterna ökade dock tack vare en stark orderstock i
USA från 2004. Affärsområdets EBIT och EBIT-marginal minskade till följd av högre
omstruktureringskostnader under kvartalet.
Kassaflödet från rörelsen i divisionen uppgick till 349 miljoner dollar jämfört med 529
miljoner dollar fjärde kvartalet 2004. Kassaflödet från högre intäkter under fjärde kvartalet
2005 motvägdes av en negativ effekt på 66 miljoner dollar avseende minskad
värdepapperisering samt ökat rörelsekapitalbehov.
Automation Technologies helåret 2005 – sammanfattning

Automation Technologies gynnades av starka marknader under 2005 och ökade sin
orderingång såväl som sina intäkter jämfört med föregående år. Orderingången ökade i alla
industrisektorer, utom fordonsindustrin samt massa och papper, med störst ökningar inom
marin industri och mineraler. Orderingången och intäkterna steg i alla regioner utom
Mellanöstern, där ett antal stora projekt bokfördes 2004. Tillväxten var särskilt stark i Asien
och Nord- och Sydamerika.
Samtliga verksamheter fortsatte att dra nytta av nyliga kostnadsbesparingsprogram, inklusive
billigare inköp. Det, i kombination med högre fabriksutnyttjande i Automation Products och
bättre projektgenomförande i Process Automation, ledde till en förbättring av EBIT med 28
procent och genererade en EBIT-marginal för helåret på 10,8 procent.
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Kassaflödet från rörelsen i Automation Technologies minskade till 709 miljoner dollar för
2005 jämfört med 1 090 miljoner dollar 2004. Justerat för en minskning av värdepapperisering
under året med 387 miljoner dollar var kassaflödet på samma nivå som föregående år. Den
positiva kassaflödeseffekten från högre intäkter fjärde kvartalet 2005 motvägdes av ökat
rörelsekapitalbehov i samband med tillväxt.
Icke-kärnverksamheter
EBIT (miljoner dollar)

Olja, gas och petrokemi
Building Systems
Equity Ventures
Övriga icke-kärnverksamheter
Totalt
1

Okt-dec 2005
12
-5
33
-16
24

Okt-dec 20041
-8
-23
22
-26
-35

2005
49
-37
69
-47
34

20041
-4
-70
69
-57
-62

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet.

EBIT för fjärde kvartalet i olje-, gas- och petrokemiverksamheten ABB Lummus Global ökade
jämfört med samma period föregående år trots lägre intäkter. Förbättringen var en följd av
ytterligare verksamhetsförbättringar och mer selektiv offerering. Verksamheten Building
Systems i Tyskland redovisade ett nollresultat för fjärde kvartalet. För helåret förbättrades
EBIT i icke-kärnverksamheterna till 34 miljoner dollar, främst tack vare att olje-, gas- och
petrokemiverksamheten åter visade vinst samt minskade förluster för Building Systems med 33
miljoner dollar. Förlusterna 2004 och 2005 i övriga icke-kärnverksamheter avser främst
verksamheter som sedan dess har avyttrats.
Koncerngemensamt
EBIT (miljoner dollar)

Huvudkontor
Forskning och utveckling
Övrigt
Totalt

Okt-dec 2005
-95
-19
-10
-124

Okt-dec 2004
-135
-24
0
-159

2005
-304
-90
1
-393

2004
-438
-91
6
-523

Kostnaderna för huvudkontor minskade till följd av ytterligare kostnadsminskningar vid lokala
huvudkontor och huvudkontoret i Zürich i linje med tidigare aviserade besparingsprogram för
koncerngemensamma kostnader.
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Pressmeddelande
Ytterligare information

Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2005 kommer
att finnas tillgänglig från den 16 februari 2006 på ABB News Center på www.abb.com/news och på
Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.
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 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612
4330. Inträdeskod: 354#.
ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 14.00. För att delta, ring +41 91 610
56 00. Deltagare ombedes ringa 10 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 405#.

Datum att notera 2006
Resultat första kvartalet 2006
Bolagsstämma ABB Ltd
Resultat andra kvartalet 2006
Resultat tredje kvartalet 2006

27 april 2006
4 maj 2006
27 juli 2006
26 oktober 2006

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 cirka 100 länder och har ungefär 104 000 medarbetare runt om i världen.
16 februari 2006
Fred Kindle, vd och koncernchef
Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, inklusive uttalanden om framtidsutsikter och
intäkts- och marginalmål för våra verksamheter. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och
prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska
villkor i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s affärsverksamheter. Dessa
förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen på uttalanden som innehåller ord som “förväntar”,
“bedömer”, “räknar med”, “mål”, “planer” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många riskfaktorer och osäkerheter, av
vilka många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande
information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är bland
andra de villkor enligt vilka företagets asbestförpliktelser kan lösas, volymen intäkter vi förmår generera från orderstock och
orderingång, råmaterialkostnader, marknadens accept för våra nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar
och kostnader förknippade med efterlevnadsaktiviteter, räntesatser, fluktuationer i valutakurser samt andra sådana faktorer
som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Security and Exchange Commission, inklusive
årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB bedömer att företagets förväntningar som avspeglas i sådana
framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar
kommer att infrias.
Vid eventuella tolkningsfrågor gäller engelsk version av det här pressmeddelandet.

För mer information:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
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Appendix I
Vinst (förlust) från avvecklad verksamhet, netto efter skatt
EBIT (miljoner dollar)

Asbest
Kraftledningar
Finsk leasingportfölj
Övrigt
Totalt
1

Okt-dec 2005
-78
0
-6
21
-63

Okt-dec 20041
-223
-47
0
-39
-309

2005
-133
-9
-28
27
-143

20041
-264
-73
22
-124
-439

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet.

Minskningen av förlusten i avvecklad verksamhet för fjärde kvartalet 2005 jämfört med samma
kvartal 2004 är främst ett resultat av lägre asbestrelaterade betalningar. Förlusten för fjärde
kvartalet 2004 inkluderade nämligen en avsättning på 232 miljoner dollar för företagets
asbestförpliktelser. Skillnaden i resultaten för avvecklad verksamhet mellan helåren 2004 och
2005 avspeglar därutöver ett antal förluster under 2004 relaterade till avyttringen av
verksamheter, främst återförsäkringsverksamheten och utvinningsverksamheten inom olja och
gas.
Appendix II
Följande tabeller visar nyckeldata och mål för ABB och dess divisioner enligt den nya
divisionsstrukturen som trädde i kraft 1 januari 2006. Informationen ges då ledningen bedömer
att den kan hjälpa investerare att förstå trender och utveckling under de senaste två åren i de
enheter som nu har blivit ABB:s divisioner.
Nyckeldata för divisioner 2004-20051 – tilläggsinformation
(Miljoner dollar)
Division
Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics
Non-core and Corporate
Total Group

Revenues
2005
2004
6,434
5,727
4,041
3,717
5,900
5,347
4,993
4,676
1,699
1,382
(625)
(239)
22,442
20,610

EBIT
2005
2004
602
490
187
118
822
665
399
278
91
80
(359)
(585)
1,742
1,046

EBIT m argin
2005
2004
9.4%
8.6%
4.6%
3.2%
13.9%
12.4%
8.0%
5.9%
5.4%
5.8%
n/a
n/a
7.8%
5.1%

1

Data för de fem divisionerna som visas i tabellen är uppskattade och inte direkt jämförbara med tidigare
publicerade data, då viss intern försäljning tidigare var borttagen på divisionsnivå. I tabellen ovan har sådan
försäljning tagits bort på raden Icke-kärnverksamheter/koncerngemensamt. Därutöver har vissa siffror
justerats för att avspegla omklassificeringen av verksamhet till avvecklad verksamhet.

Koncernmål 2005-2009 – sammanfattning

Intäktstillväxt 2005-2009
> 5% (CAGR1)
EBIT-marginal
> 10%
Nettomarginal
> 5%
Avkastning på sysselsatt kapital (efter skatt)
Mid-teens
(ROCE)
Fritt kassaflöde i procent av nettoresultat
100%
1 Sammantagen årlig tillväxt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget
oförändrade valutakurser.
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Divisionsmål 2005-2009 – sammanfattning

EBIT-marginal 2009
Division1
Intäktsökning 2005-20092
Power Products
> 6%
> 11%
> 6%
Power Systems
> 5%
>
14%
Automation Products
> 5%
> 9%
Process Automation
> 5%
> 9%
Robotics
> 4%
1 Divisionsstruktur från 1 januari 2006. 2 Sammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive
större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser.
Definierade mål
Intäktstillväxt CAGR

Sammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive
större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser

EBIT-marginal

Resultat före räntenetto och skatter i procent av intäkter

Nettomarginal

Nettoresultat i procent av intäkter

Fritt kassaflöde i procent
av nettoresultat

Fritt kassaflöde (kassaflöde, netto, från rörelsen justerat för förändringar i
finansiella fordringar samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar) i procent
av nettoresultat

Avkastning på sysselsatt
kapital

EBIT (minus skatt), dividerat med summan av fasta tillgångar
(anläggningstillgångar, goodwill, övriga immateriella tillgångar, netto, och
investeringar i bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden) plus
rörelsekapital, netto (netto efter fordringar, netto, varulager, netto, förutbetalda
kostnader, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, förskottsbetalningar
från kunder och upplupna kostnader)
EBIT (minus skatt) = EBIT x (1 – skattesats); Skattesats = Avsättning för
skatter/ Resultat från kvarvarande verksamheter före skatter och
minoritetsintressen
ROCE beräknas kvartalsvis. Årlig ROCE är summan av kvartalsvisa ROCEkvoter.

Resultat- och balansräkningarna i Sammanfattning av finansiell information, som återfinns i Appendix IV i det här
pressmeddelandet, är presenterade på ett sätt som möjliggör beräkning av ROCE.

ABB:s koncernledning från 1 januari 2006
Fred Kindle
Dinesh Paliwal
Michel Demaré
Gary Steel
Ulrich Spiesshofer
Bernhard Jucker
Samir Brikho
Tom Sjökvist
Veli-Matti Reinikkala
Anders Jonsson

Vd och koncernchef
Vd, Global Markets & Technology
Finanschef
Human Resources
Koncernutveckling
Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics
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Appendix III
Nyckeltal för ABB fjärde kvartalet 2005
Miljoner dollar

Orderingång

Intäkter

2

EBIT

EBITmarginal

Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies

Förändring %

Okt-dec 2005

Okt-dec
1
2004

5 571
2 587
2 925

5 200
2 208
2 715

7%
17%
8%

14%
23%
15%

331
-272

443
-166

-25%

-20%

6 062
2 875
3 266

5 937
2 550
3 158

243
-322

440
-211

2%
13%
3%
-45%

7%
16%
9%
-40%

520
271
349
24
-124
8,6%
9,4%
10,7%

250
165
279
-35
-159
4,2%
6,5%
8,8%

222

-223

Nettoresultat

USD

Lokal
valuta

108%
64%
25%

Nyckeltal för ABB helåret 2005
Miljoner dollar
2005
Orderingång

Intäkter

2

EBIT

EBITmarginal
Nettoresultat
1

Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies
Icke-kärnverksamheter
Koncerngemensamt
Koncernen
Power Technologies
Automation Technologies

23 581
10 714
12 675
1 111
-919
22 442
9 784
12 161
1 421
-924
1 742
789
1 312
34
-393
7,8%
8,1%
10,8%
735

2004

1

21 586
9 304
11 301
1 693
-712
20 610
8 675
11 000
1 691
-756
1 046
608
1 023
-62
-523
5,1%
7,0%
9,3%
-35

Förändring %

9%
15%
12%
-34%

Lokal
valuta
8%
14%
11%
-35%

9%
13%
11%
-16%

8%
11%
9%
-16%

USD

67%
30%
28%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet. 2 Resultat före räntenetto och skatter.
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