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Nettovinsten andra kvartalet upp 34% efter
stark ökning av orderingång och intäkter
• Orderingång och intäkter fortsätter att öka kraftigt
• EBIT når 1,4 miljarder dollar, EBIT-marginal 16,1 procent
• Kassaflöde från rörelsen mer än dubblerat till 978 miljoner dollar
ABB rapporterade rekordsiffror för orderingång, intäkter och resultat före räntenetto och
skatter (EBIT) under andra kvartalet 2008, med en nettovinst som nådde 975 miljoner
dollar. Global efterfrågan på ABB:s kärntekniker för att tillhandahålla tillförlitlig elkraft
och högre industriell effektivitet var fortsatt stark, samtidigt som pågående
verksamhetsförbättringar bidrog till ökad lönsamhet.
EBIT nådde 1,4 miljarder dollar, upp 42 procent från föregående år. EBIT-marginalen
ökade till 16,1 procent från 14,4 procent andra kvartalet 2007 som ett resultat av att ABB
fortsatte dra fördel av högt kapacitetsutnyttjande, ökad anskaffning av komponenter från
tillväxtekonomier samt andra verksamhetsförbättringar.
Orderingången steg i alla divisioner på en stark marknad och ökade 31 procent (lokala
valutor: 19 procent) till rekordhög nivå för ett enskilt kvartal på 11,3 miljarder dollar. Det
var också det första kvartalet under vilket orderingången från tillväxtekonomier översteg
orderingången från mogna marknader1 med en andel av 51 procent av total orderingång.
Intäkterna ökade med 27 procent (lokala valutor: 15 procent) till 9 miljarder dollar.
Energiföretag fortsatte att investera i ny och upprustad kraftinfrastruktur medan
industrikunder, särskilt inom sektorerna olja och gas, marin industri och mineralindustri,
utökade kapaciteten ytterligare. Behovet av energieffektivare industriteknik för att möta
utmaningarna från stigande energi- och råvarukostnader fortsatte att driva på tillväxten.
”Det här var ett rekordkvartal för ABB”, säger Michel Demaré, ABB:s koncernchef och
finanschef. ”Den globala efterfrågan på våra marknadsledande tekniker inom
kraftinfrastruktur, energieffektivitet och industriell produktivitet är fortsatt på höga nivåer.
”Våra starka marknadspositioner i såväl tillväxtekonomier som mogna ekonomier ger oss
fortsatt utomordentliga möjligheter till organisk tillväxt. Samtidigt fortsätter vi att förbättra
lönsamhet och total avkastning på kapital genom åtgärder såsom bättre
projektgenomförande och riskhantering, anskaffning till lägre kostnader och optimering av
vår geografiska täckning.”
Nyckeltal andra kvartalet 2008

Q2 2008

Q2 20071

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkterna
Nettovinst
Grundläggande vinst per aktie (dollar)
Kassaflöde från rörelsen
1

11 271
29 127
9 025
1 449
16,1%
975
0,43
978

8 594
20 264
7 092
1 024
14,4%
729
0,32
396

Förändring
USD

Lokal valuta

31%
44%
27%
42%

19%
31%
15%

34%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till avvecklade verksamheter.

1

OECD-länder förutom Tjeckien, Ungern, Sydkorea, Mexico, Polen, Slovakien och Turkiet
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Resultat andra kvartalet 2008 – sammanfattning
Orderingång och intäkter

Orderingången steg i alla divisioner. Divisionerna Process Automation och Automation
Products gynnades av fortsatta investeringar i ny kapacitet och uppgraderingar av befintlig
kapacitet bland kunder inom olje-, gas- och mineralindustrin samt marin industri till följd
av fortsatt hög global efterfrågan på energi, råvaror och sjöfart. Bidragande till
ordertillväxten i divisionerna Power Products och Power Systems var främst energiföretags
investeringar i uppgraderad kraftinfrastruktur och fler regionala sammanlänkningar av
kraftnät. Divisionen Robotics fortsatte dra nytta av ökande efterfrågan på högre
processkvalitet och produktionsflexibilitet i generell industri, vilket mer än uppvägde lägre
efterfrågan i fordonsindustrin. Förutsättningarna för prissättning var fortsatt gynnsamma
på de flesta av ABB:s marknader.
Regionalt steg orderingången kraftigast i Mellanöstern och Afrika (upp 98 procent; 84
procent i lokala valutor) till följd av fortsatt ökad efterfrågan i flertalet marknadssektorer, i
synnerhet inom olja och gas. Orderingången steg 38 procent i Nord- och Sydamerika
(lokala valutor 31 procent), inklusive tillväxt med 18 procent i USA (lokala valutor: 16
procent). I Asien ökade orderingången med 26 procent andra kvartalet jämfört med
samma period 2007 (lokala valutor: 18 procent), främst som ett resultat av efterfrågan på
både kraft- och automationsprodukter i Kina. Orderingången i Europa steg tvåsiffrigt i alla
divisioner utom i Power Systems, där orderingången inte matchade förra årets stora order
på sammanlänkningar av kraftnät under motsvarande kvartal. Som ett resultat steg
orderingången i Europa med totalt 17 procent (lokala valutor: 2 procent).
Volymen av stora order (mer än 15 miljoner dollar) steg 72 procent (56 procent i lokala
valutor) under andra kvartalet till 2,5 miljarder dollar. Basorder (mindre än 15 miljoner
dollar) steg 23 procent (12 procent i lokala valutor).
Genomförande av orderstocken i kombination med högre efterfrågan under kvartalet
bidrog till stark intäktstillväxt. Intäkterna ökade i tvåsiffrig takt i både dollar och lokala
valutor i samtliga divisioner. Prisökningar under tidigare kvartal för att kompensera för
högre råmaterialkostnader bidrog också till intäktsförbättringen.
Orderstocken vid slutet av juni 2008 uppgick till 29,1 miljarder dollar, 8,9 miljarder dollar
högre (44 procent; 31 procent i lokala valutor) än vid slutet av andra kvartalet 2007 och 2,3
miljarder dollar högre än vid slutet av första kvartalet 2008 (upp 8,6 procent; 9,1 procent i
lokala valutor).
Resultat före räntenetto och skatter

EBIT ökade med 42 procent jämfört med samma kvartal ett år tidigare, främst som ett
resultat av volymtillväxt. EBIT-marginalen gynnades av högt kapacitetsutnyttjande,
fortlöpande åtgärder för att undanröja flaskhalsar i produktionen så att högre intäkter kan
genereras från befintlig bas av fasta kostnader samt ökad komponentanskaffning från
tillväxtekonomier.
Nettovinst

I tillägg till den starka ökningen av EBIT avspeglade nettovinsten för kvartalet ABB:s
starka kassabehållning och låga belåning, som gav ett positivt finansnetto på 41 miljoner
dollar jämfört med 1 miljon dollar för samma kvartal 2007. Nettovinsten andra kvartalet
2008 inkluderar också en förlust från avvecklade verksamheter på 17 miljoner dollar,
främst till följd av pensionsjusteringar relaterade till en avyttrad verksamhet, jämfört med
en vinst på 23 miljoner dollar samma period 2007. Skattesatsen för kvartalet var 29 procent
jämfört med 25 procent för andra kvartalet 2007.
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Balansräkning och kassaflöde

Netto likvida medel vid slutet av andra kvartalet var 6 miljarder dollar jämfört med 5,6
miljarder dollar vid slutet av föregående kvartal. Företaget köpte 7,5 miljoner ABB-aktier
under andra kvartalet till ett belopp av runt 240 miljoner dollar i linje med det tidigare
presenterade programmet för aktieåterköp på 2,2 miljarder CHF. Det totala kassautflödet
under andra kvartalet i relation till aktieåterköpsprogrammet uppgick till 263 miljoner
dollar, inklusive betalning av kupongskatt avseende transaktioner under första kvartalet.
Kassaflödet från rörelsen ökade med runt 580 miljoner dollar jämfört med andra kvartalet
2007, avspeglande i huvudsak de högre affärsvolymerna såväl som effekten av pågående
åtgärder för att optimera rörelsekapitalet. Investeringar i rörelsekapital var mer än 200
miljoner dollar lägre än under samma period 2007. Inkluderat i kassaflödet från rörelsen
var också en betalning enligt plan till asbestfonder på 25 miljoner dollar.
Den 8 maj godkände ABB:s årsstämma betalning av utdelning i form av en nominell
nedsättning av aktiekapitalet med 0,48 CHF per aktie. ABB räknar med att den nominella
nedsättningen av aktiekapitalet ska vara registrerad hos Zurich Commercial Register den 25
juli 2008, vilket skulle innebära att aktier handlade på SWX Europe kommer att börja
handlas med ett reducerat nominellt värde den 28 juli 2008. Därefter kommer företaget att
genomföra betalningen avseende den nominella aktiekapitalnedsättningen.
Utnämningar ledning

Den 17 juli tillkännagav ABB att Joseph M. Hogan har utnämnts till koncernchef för ABB,
med tillträde 1 september 2008. Hogan är för närvarande koncernchef för GE Healthcare,
det ledande globala företaget inom medicinsk diagnostikteknik och bioteknik, och medlem
i GE:s koncernledning.
Michel Demaré, som har varit tillförordnad koncernchef sedan 13 februari 2008, kommer
att fortsätta sin tjänst som ABB:s finanschef.
Förvärv

Den 16 juli meddelade ABB att företaget avtalat om att förvärva det amerikanska
transformatorföretaget Kuhlman Electric Corporation från det globala riskkapitalbolaget
The Carlyle Group. Förvärvet syftar till att utöka ABB:s utbud av kraftprodukter i Nordoch Sydamerika. Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. ABB
räknar med att slutföra affären inom några månader.
Efterlevnad

ABB fortsätter att samarbeta med U.S. Department of Justice och U.S. Securities and
Exchange Commission avseende diverse misstänkta betalningar som har skett över flera år.
ABB fortsätter också att samarbeta med olika antitrustmyndigheter, inklusive EUkommissionen, avseende vissa påstådda konkurrensbegränsande aktiviteter. Som tidigare
meddelats kan utfallet i dessa såväl som tidigare rapporterade ärenden ha en betydande
inverkan på företagets rörelseresultat, kassaflöde och finansiella ställning.
Marknadsutsikter

Den globala marknaden för infrastruktur för kraftöverföring och distribution väntas
fortsätta växa under resten av 2008. Behov av att ersätta utrustning, förbättra tillförlitlighet
och effektivitet i elnät samt koppla samman kraftnät väntas vara pådrivande för efterfrågan
i Europa och Nordamerika. I Asien samt Mellanöstern och Afrika väntas utveckling av ny
kraftinfrastruktur vara pådrivande för efterfrågan.
Marknaden för industriautomation väntas vara fortsatt god i tillväxtekonomier, främst till
följd av högre råvarupriser och behov av högre energieffektivitet och processkvalitet. På
mogna marknader kan efterfrågan i vissa länder eller vissa sektorer som påverkas tidigt i
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konjunkturcykeln dämpas i samband med långsammare ekonomisk tillväxt, men för
basindustri inom råvarubearbetning väntas fortsatt hög tillväxt.
Utifrån dessa utsikter, och uteslutet en utbredd global konjunkturnedgång, bekräftar
företaget sina förväntningar att nå tillväxttakter för helåret 2008 på cirka 15-20 procent för
de kraftrelaterade verksamheterna. Som ett resultat av den mycket tillfredsställande
tillväxten under första halvåret förväntar företaget att tillväxttakten för helåret för
automationsverksamheterna blir klart över 10 procent.
Divisionsresultat andra kvartalet 2008
Power Products

Q2 2008

Q2 20071

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Kassaflöde från rörelsen
1

3 592
8 954
3 026
586
19,4%
324

2 707
6 482
2 421
412
17,0%
286

Förändring
USD

Lokal valuta

33%
38%
25%
42%

21%
26%
14%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till avvecklade verksamheter.

Orderingången steg under andra kvartalet i alla verksamheter, med störst ökning för
transformatorer, till följd av fortsatta investeringar av energiföretag för att förbättra
kraftnätinfrastruktur och av industrier för att utöka kapaciteten. Orderingången steg i både
Öst- och Västeuropa, främst i Spanien, Tyskland och Ryssland. Orderingången från Nordoch Sydamerika steg till följd av högre efterfrågan i framför allt Kanada, USA och
Brasilien. I Asien fick den fortsatt starka tillväxten i Kina och Indien stöd under kvartalet
av en kraftigt ökad orderingång från Sydkorea och Australien. Orderingången i
Mellanöstern och Afrika minskade, främst till följd av lägre stora order i Saudiarabien
jämfört med motsvarande kvartal 2007.
Intäkterna steg betydligt i alla verksamheter till följd av genomförande av orderstocken
samt prisökningar för att kompensera för högre råmaterialkostnader. Kostnader avseende
programmet för konsolidering av transformatorverksamheten, som presenterades 2005,
uppgick till 9 miljoner dollar andra kvartalet 2008.
EBIT och EBIT-marginalen steg, främst avspeglande bättre kostnadseffektivitet från
högre kapacitetsutnyttjande i fabriker, fortsatta verksamhetsförbättringar och gynnsamma
förutsättningar för prissättning.
Power Systems

Q2 2008

Q2 2007

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Kassaflöde från rörelsen

2 611
9 695
1 736
123
7,1%
141

2 217
7 415
1 300
109
8,4%
-4

Förändring
USD

Lokal valuta

18%
31%
34%
13%

8%
20%
21%

Ordertillväxten under andra kvartalet leddes av en ökning av stora projekt. En order
avseende en ny kraftanläggning i Qatar bidrog till stark ordertillväxt i Mellanöstern och
Afrika. Orderingången i Asien inkluderade en kraftlänk för högspänd likström i Kina och
var oförändrad jämfört med samma kvartal 2007. Orderingången var lägre i Europa, där
andra kvartalet 2008 inte matchade andra kvartalet 2007 då en stor order togs på
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sammankoppling av kraftnät i Storbritannien. Orderingången steg också i både Nord- och
Sydamerika.
Intäkterna fortsatte att öka kraftigt under kvartalet till följd av genomförande av
orderstocken, vilket bidrog till högre EBIT. EBIT-marginalen sjönk, främst avspeglande
en produktmix med lägre marginal jämfört med samma kvartal föregående år samt en
avsättning relaterad till medarbetarsäkerhet i ett stort projekt.
Automation Products

Q2 2008

Q2 2007

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Kassaflöde från rörelsen

2 967
4 602
2 751
538
19,6%
341

2 221
3 136
2 147
374
17,4%
318

Förändring
USD

Lokal valuta

34%
47%
28%
44%

20%
31%
15%

Orderingången fortsatte att öka kraftigt under andra kvartalet till följd av att kunder i de
flesta industrisektorer fortsatte att investera i utökad kapacitet och förbättrad produktivitet
i befintliga anläggningar. Servicemarknaderna fortsatte också att växa.
Orderingången steg i tvåsiffrig takt i alla regioner. Tillväxten i Europa leddes av Schweiz
och Ryssland. Kina och Indien fortsatte att driva på tillväxt i Asien, medan tillväxt i USA
på mer än 20 procent bidrog till en orderökning i Nord- och Sydamerika. Orderingången
var också högre i Mellanöstern och Afrika.
Högre intäkter avspeglade ordertillväxten under kvartalet och gynnades av den starka
orderstocken vid kvartalets början. Intäktsökning och fortsatt högt kapacitetsutnyttjande
ledde till en fortsatt ökning av EBIT och EBIT-marginal.
Process Automation

Q2 2008

Q2 2007

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Kassaflöde från rörelsen

2 681
7 730
2 058
243
11,8%
370

1 937
4 799
1 586
167
10,5%
107

Förändring
USD

Lokal valuta

38%
61%
30%
46%

24%
44%
16%

Orderingången fortsatte att öka kraftigt i flertalet kundsegment under andra kvartalet,
främst inom olja och gas, marin industri och turboladdare. Kunder fortsatte att investera i
både ny kapacitet och förbättrad produktivitet. Stora order nästan dubblerades jämfört
med samma kvartal 2007. Ordertillväxten i Europa var störst i marin industri och
mineralindustri. Även i Nord- och Sydamerika bidrog mineralindustrin till ett mycket starkt
kvartal. Orderingången under kvartalet var stabil på en hög nivå i Asien, med störst
efterfrågan i metallindustrin och marin industri. I Mellanöstern och Afrika var framför allt
kundinvesteringar i olje- och gasindustrin återigen pådrivande för högre orderingång.
Intäktstillväxten under andra kvartalet avspeglade i huvudsak genomförande av
orderstocken såväl som tillväxt inom produkt- och serviceverksamheterna. Högre intäkter
kombinerad med fortsatt fokus på projektgenomförande resulterade i högre EBIT och
EBIT-marginal.
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Robotics

Q2 2008

Q2 2007

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång
Orderstock (30 juni)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Kassaflöde från rörelsen

503
760
417
29
7,0%
30

392
582
339
19
5,6%
9

Förändring
USD

Lokal valuta

28%
31%
23%
53%

15%
18%
10%

Orderingången steg under andra kvartalet till följd av främst högre efterfrågan från generell
industri, såsom förpacknings-, konsumentelektronik- och livsmedelsindustri, som i allt
högre grad behöver teknik för att förbättra processkvaliteten och öka flexibiliteten i
tillverkningsprocesserna. Orderingången var högre i Europa till följd av högre efterfrågan
inom metallbearbetning, solcellstillverkning och i konsumentprodukter. I Asien bidrog
högre efterfrågan i Kina till en stark ökning av orderingången. Orderingången var lägre i
Nord- och Sydamerika, där en ökning i Brasilien inte uppvägde en minskning i USA till
följd av den svagare fordonsmarknaden.
Intäkterna ökade under andra kvartalet och var högre i alla regioner, främst avspeglande
genomförande av den allt starkare orderstocken. Högre intäkter och den högre andelen
försäljning till generell industri bidrog till förbättringen av EBIT och EBIT-marginal.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för andra kvartalet 2008 kommer att
finnas tillgängliga från 24 juli 2008 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 finns
tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330.
Inträdeskod: 19231#.
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 finns tillgänglig under två veckor med start en timme efter konferensens slut. Ring
+41 91 612 4330. Inträdeskod: 16323#.
Datum att notera
Resultat för tredje kvartalet 2008

23 oktober 2008

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 runt 100 länder och har mer än 115 000 medarbetare.
24 juli 2008
Michel Demaré, koncernchef och finanschef
Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, inklusive avsnitten
”Marknadsutsikter 2008” och ”Appendix I”, 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 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 riskfaktorer 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, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, volymen intäkter vi förmår
generera från orderstock och orderingång, råmaterialpriser, marknadens accept för nya produkter och
tjänster, förändringar i statliga regleringar, fluktuationer i räntesatser och valutakurser samt andra sådana
faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Security and Exchange
Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om 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.
Om tolkningsfrågor uppstår gäller engelsk version av det här pressmeddelandet.

For mer
För
moreinformation:
information please contact:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(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
Sweden: Tel. +46 21 325 000
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
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Nyckeltal ABB andra kvartalet (Q2) och första halvåret (H1) 2008
Q2 08

Miljoner dollar om annat ej anges

Orderingång

Koncernen
Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics
Koncerngemensamt
och övrigt

Q2 071

H1 08

Förändring
USD

Lokalt

H1 071

Förändring
USD

Lokalt

11 271

8 594

31%

19%

22 214

17 159

29%

18%

3 592

2 707

33%

21%

7 603

5 891

29%

18%

2 611

2 217

18%

8%

4 659

4 014

16%

6%

2 967

2 221

34%

20%

6 037

4 632

30%

17%

2 681

1 937

38%

24%

5 236

3 678

42%

27%

503

392

28%

15%

959

770

25%

12%

-1 083

-880

-2 280

-1 826

(konsolidering)

Intäkter

Koncernen
Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics
Koncerngemensamt
och övrigt

9 025

7 092

27%

15%

16 981

13 280

28%

16%

3 026

2 421

25%

14%

5 648

4 454

27%

16%

1 736

1 300

34%

21%

3 409

2 454

39%

26%

2 751

2 147

28%

15%

5 154

4 045

27%

14%

2 058

1 586

30%

16%

3 807

2 969

28%

15%

417

339

23%

10%

804

644

25%

13%

-963

-701

-1 841

-1 286

1 449

1 024

42%

2 802

1 843

52%

586

412

42%

1 120

725

54%

123

109

13%

298

189

58%

538

374

44%

995

683

46%

243

167

46%

468

306

53%

29

19

53%

54

34

59%

-70

-57

-133

-94

Koncernen

16,1%

14,4%

16,5%

13,9%

Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics

19,4%

17,0%

19,8%

16,3%

(konsolidering)

EBIT

EBITmarginal
(%)

1

Koncernen
Power Products
Power Systems
Automation Products
Process Automation
Robotics
Koncerngemensamt
och övrigt

7,1%

8,4%

8,7%

7,7%

19,6%

17,4%

19,3%

16,9%

11,8%

10,5%

12,3%

10,3%

7,0%

5,6%

6,7%

5,3%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till avvecklade verksamheter.

Orderingång och intäkter per region andra kvartalet (Q2) 2008
Miljoner dollar

Europa
Nord- och Sydamerika
Asien
Mellanöstern och Afrika
Koncernen totalt
1

Orderingång
Q2 08
Q2 071

Förändring

Intäkter
Q2 08 Q2 071

USD

Lokalt

17%

2%

4 219

Förändring
USD

Lokalt

3 225

31%

14%

1 257

26%

21%

4 792

4 080

1 887

1 367

38%

31%

1 582

2 840

2 261

26%

18%

2 331

1 867

25%

16%

1 752

886

98%

84%

893

743

20%

12%

11 271

8 594

31%

19%

9 025

7 092

27%

15%

Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till avvecklade verksamheter.
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Omklassificeringar

Belopp rapporterade för tidigare perioder i resultat- och balansräkning har omklassificerats för att
överensstämma med den aktuella periodens rapportering, främst till följd av tillämpningen av SFAS
No. 144, Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets, avseeende resultatet från
avvecklade verksamheter.
Aktieåterköpsprogram

Den 13 februari 2008 presenterade företaget ett aktieåterköpsprogram till ett högsta värde av 2,2
miljarder CHF (motsvarande 2 miljarder dollar vid dåvarande valutakurser). Företaget avser
fullfölja aktieåterköpsprogrammet före årsstämman 2010 och föreslå annullering av aktierna vid
samma stämma. Totalt återköptes 16 875 miljoner aktier enligt programmet fram till slutet av juni
2008, till en total kostnad av 500 miljoner CHF (483 miljoner dollar enligt gällande valutakurser vid
respektive köptillfälle). De återköpta aktierna är inkluderade i Treasury shares i balansräkningen
den 30 juni 2008.
Avsättningar medarbetarförmåner

Under första halvåret 2008 avsatte ABB 110 miljoner dollar till sina pensionsplaner och 6 miljoner
dollar till sina övriga pensionsförmånsplaner. Planerad ”ordinarie” avsättning för helåret 2008,
utifrån nuvarande pensionsplaner, uppgår till cirka 225 miljoner dollar till förutbestämda
pensionsplaner och cirka 12 miljoner dollar till andra pensionsförmånsplaner. Företaget räknar med
att göra ytterligare diskretionära avsättningar under resten av året.
Redovisningsprinciper

I december 2007 utfärdade FASB Statement of Financial Accounting Standards No. 160,
Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements – an amendment of ARB No. 51 (SFAS 160)
samt reviderat Statement of Financial Accounting Standards No. 141, Business Combinations (SFAS
141(R)). Enligt SFAS 160 och SFAS 141(R) ska bland annat de flesta tillgångar, skulder, intressen
som ej ger kontroll (noncontrolling interests) och goodwillposter som förvärvats i en
verksamhetskombination bokföras till fullt marknadsvärde, och intressen som ej ger kontroll
(tidigare benämnda minoritetsintressen) ska redovisas som en del av eget kapital, vilket förändrar
redovisningen av transaktioner avseende noncontrolling interests. Båda principerna gäller från
redovisningsperioder som börjar 15 december 2008 eller senare, och tidigare tillämpning är ej
tillåten. Företaget kommer att tillämpa SFAS 141(R) på verksamhetskombinationer som inträffar
efter datumet för ikraftträdande. SFAS 160 kommer att tillämpas framåtriktat för alla
noncontrolling interests, inklusive sådana som uppstod före datumet för ikraftträdande.
Lokala valutor

Rörelseresultat och finansiella resultat för många av ABB:s dotterbolag bokförs i de länders valutor
där dotterbolagen har sina säten. ABB hänvisar till dessa valutor som ”lokala valutor” eller ”lokalt”.
ABB rapporterar emellertid rörelseresultat och finansiella resultat i dollar (USD). Avvikelser mellan
företagets resultat i lokala valutor och i dollar beror endast på valutakursdifferenser.
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Avstämning finansiella nyckeltal andra kvartalet 2008
(Miljoner dollar, ej granskat)
EBIT-marginal
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)
Intäkter
EBIT-marginal (EBIT i % av intäkter)

1 449
9 025
16,1%

Finansnetto
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader och andra finansiella kostnader
Finansnetto

86
-45
41

Netto likvida medel
Kortfristig upplåning och kortfristig andel av långfristig upplåning

-383

Långfristig upplåning

-2 212

Total upplåning

-2 595

Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Netto likvida medel

8 087
513
8 600
6 005

EBIT-marginal beräknas genom att dividera EBIT respektive nettovinst med totala intäkter.
Ledningen anser att EBIT-marginal är ett värdefullt mått på lönsamhet och använder det som ett
resultatmål.
Netto likvida medel är ett finansiellt mått beräknat som summan av likvida medel och kortfristiga
placeringar minus total upplåning.
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