
 

Pressmeddelande 
 

ABB redovisar solida resultat i fyra divisioner, 
”Step change-program” i Power Systems 
 Stabil orderingång på jämförbar1 basis, fortsatt positiv tidig-cyklisk trend 
 Stabilt operativt EBITDA3, exklusive Power Systems 
 Starkt förbättrat kassaflöde från rörelsen 
 Åtgärdsprogram ”Step change” infört i Power Systems för en grundligare förändring 

av verksamheten 

2014-04-29 – ABB rapporterade idag stabila ordernivåer och intäkter för första kvartalet 2014 till 

följd av att företaget drar nytta av sin breda närvaro i tidig-cykliska industrisektorer och 

välbalanserade geografiska täckning. 

Orderingången3 på 10,4 miljarder dollar var stabil, nära nivån för ett år sedan, trots fortsatt trög 

ingång av stora order från energiföretag och sen-cykliska industrier. Intäkterna uppgick till 9,5 

miljarder dollar, med ökande automationsintäkter och minskande kraftintäkter, varav de senare 

speglar en lägre ingående orderstock på kraftsidan jämfört med samma kvartal 2013.  

Den operativa EBITDA-marginalen3 var högre i Low Voltage Products och Process Automation 

och stabil i Power Products och Discrete Automation and Motion, exklusive den förväntade 

utspädande effekten av förvärvet av Power-One. Koncernens operativa EBITDA och EBITDA-

marginal påverkades negativt av ett svagt rörelseresultat i Power Systems och kostnader 

relaterade till främst stora EPC-projekt (engineering, procurement and construction) inom 

solkrafts- och havsbaserad vindkraftsgenerering, vilket gav en förlust för divisionen i kvartalet. 

Kassaflöde från rörelsen förbättrades under kvartalet trots försämringen i Power Systems. 

”Vi fortsätter att prestera enligt mål i fyra divisioner, vilka sammantaget redovisade ökade tidig-

cykliska order, stabila resultat och starkare kassaflöde för första kvartalet”, sa Ulrich Spiesshofer, 

koncernchef för ABB. ”Stark ordertillväxt och kassaflödesgenerering i Discrete Automation and 

Motion samt solida intäkter i Low Voltage Products var höjdpunkter i kvartalet. Power Products 

upprätthöll sin starka lönsamhet och Process Automation redovisade en rekordhög operativ 

EBITDA-marginal.” 

“Med avyttringen av HVAC-verksamheten i Thomas & Betts såväl som verksamheten Power 

Solutions i Power One, såsom meddelades igår, gör vi goda framsteg i arbetet att renodla 

portföljen.”  

”Vi är besvikna över det fortsatt svaga resultatet i Power Systems och vidtar nu rigorösa åtgärder 

som sträcker sig klart längre än den tidigare presenterade strategiska ompositioneringen”, sa 

Spiesshofer. ”Efter en noggrann översyn har den nya ledningen initierat ett ”step change”-

program och redan fattat ett antal korrektiva beslut, bland annat att sluta lämna anbud på EPC-

kontrakt inom solkraft och att göra ytterligare förändringar i ledningen. Förändringen av Power 

Systems kommer att ta längre tid än vi räknade med från början, men vi är fortfarande övertygade 

om att resultatet blir en stark och konkurrenskraftig verksamhet.” 

”Våra ambitioner framåt under 2014 är att fortsätta leverera solida resultat i fyra av våra fem 

divisioner och att vända Power Systems”, sa Spiesshofer. ”Samtidigt gör ledningsgruppen goda 

framsteg i att ta fram vår plan på längre sikt och vi ser fram emot att presentera denna på vår 

kapitalmarknadsdag i september.” 
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Nyckeltal första kvartalet 
2014 

Q1 2014 Q1 2013 Förändring 
 

Miljoner dollar om annat ej anges 
  USD 

Lokal 
valuta 

Jäm- 
förbart1 

Orderingång 10 358 10 492 -1% 1% 1% 

Orderstock (slutet av mars) 26 924 29 614 -9% -9%  

Intäkter 9 471 9 715 -3% -1% -2% 

Rörelseresultat 855 1 052 -19%   

  i % av intäkterna 9,0% 10,8%    

Operativt EBITDA 1 271 1 458 -13%   

  i % av operativa intäkter2 13,4% 15,0%    

Nettovinst 544 664 -18%   

Resultat per aktie, grundläggande (dollar) 0,24 0,29    

Kassaflöde från rörelsen (45) (223) n/a   

 

Resultat för första kvartalet 2014 – sammanfattning 

Tillväxtöversikt 

Den globala makroekonomin utvecklades generellt mer positivt under första kvartalet 2014 

jämfört med samma kvartal 2013. Detta avspeglades främst i högre efterfrågan från kunder inom 

tidig-cyklisk generell industri. Kunder i vissa sen-cykliska branscher, såsom gruvindustri, var 

fortfarande försiktiga i sina investeringar mot bakgrund av fortsatt överkapacitet. Energiföretag 

gjorde ytterligare selektiva investeringar inom kraftöverföring men efterfrågan i Europa var fortsatt 

låg, främst till följd av rådande osäkerhet relaterad till energipolitik, speciellt på området förnybar 

energi. 

Den totala orderingången för kvartalet var stabil (stabil på en jämförbar basis). Basorder (mindre 

än 15 miljoner dollar) ökade med 3 procent (upp 3 procent på jämförbar basis) till följd av tillväxt i 

de flesta av ABB:s tidig-cykliska produktverksamheter, främst i divisionerna Discrete Automation 

and Motion och Low Voltage Products. Uppgången motvägdes av en nedgång av stora order 

(mer än 15 miljoner dollar) med 12 procent, främst inom Process Automation och Power 

Products, till följd av att kunder fortsätter att skjuta upp sina investeringar i nätinfrastruktur och 

nya industriprojekt.  

Stora order representerade 12 procent av den totala orderingången för kvartalet, jämfört med 14 

procent för samma kvartal 2013 (xx procent på jämförbar basis). 

Serviceorderingången minskade med 6 procent (upp 4 procent på jämförbar basis) till följd av att 

ett stort fullservicekontrakt avslutades i Finland. Serviceorder stod för 18 procent av den totala 

orderingången, ned från 19 procent för samma kvartal 2013 (ökade till 18 procent från 17 procent 

på jämförbar basis). 

Intäkterna minskade 1 procent i första kvartalet (ned 2 procent på jämförbar basis) till följd av en 

lägre ingående orderstock jämfört med första kvartalet 2013 och utmaningar i genomförande av 

projekt i Power Systems. Serviceintäkterna stod för 16 procent av totala intäkter, oförändrat 

jämfört med samma kvartal förra året (ökade till 16 procent från 15 procent på jämförbar basis). 

Orderstocken i slutet av mars uppgick till 26,9 miljarder dollar, en minskning med 9 procent 

jämfört med slutet av mars 2013, men en ökning med 4 procent jämfört med slutet av december 

2013. 
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Orderingång och intäkter per region första kvartalet (Q1) 2014 

Miljoner dollar  Orderingång Förändring Intäkter Förändring 
 

  Q1 2014 Q1 2013 USD 
Lokal 
valuta 

Jäm-
förbart Q1 2014 Q1 2013 USD 

Lokal 
valuta 

Jäm-
förbart 

Europa 3 864 3 884 -1% -2% 2% 3 354 3 377 -1% -2% -2% 

Nord- och Sydamerika 2 763 2 798 -1% 4% 1% 2 732 2 824 -3% 1% -1% 

Asien 2 731 2 815 -3% -1% -2% 2 448 2 544 -4%        - -2% 

Mellanöstern och Afrika 1 000 995 1% 4% 3% 937 970 -3% -2% -3% 

Koncernen totalt 10 358 10 492 -1% 1% 1% 9 471 9 715 -3% -1% -2% 

Orderingången sjönk i Europa. På en jämförbar basis steg den 2 procent, till följd av en ökad 

orderingång för automationsorder inom både tidig-cyklisk industri och järnväg, vilket mer än 

uppvägde nedgången av kraftorder till följd av energiföretagens fortsatt dämpade 

investeringstakt.  

Orderutvecklingen i Nord- och Sydamerika speglade en tvåsiffrig uppgång av kraftorder och en 

stabil orderutveckling överlag i USA och Kanada som tillsammans uppvägde nedgången av stora 

order i Brasilien. 

I Asien kunde inte en stark ordertillväxt inom både kraft och automation i Indien, såväl som en 

basorderuppgång i Kina, uppväga en nedgång av stora order i Kina jämfört med samma kvartal 

2013. 

Orderingången ökade i Mellanöstern och Afrika till följd av stark tvåsiffrig tillväxt i Saudiarabien, 

Algeriet, Förenade Arabemiraten och Egypten. 

 Orderingång och intäkter per division första kvartalet 2014 

 Orderingång Intäkter 

Miljoner dollar om annat 
ej anges 

Q1 
2014 

Q1 
2013 

Förändring 
Q1 

2014 
Q1 

2013 
Förändring 

 

  USD 
Lokal 

valuta 

Jäm-
förbart 

  USD 
Lokal 

valuta 

Jäm-
förbart 

Discrete 
Automation and 
Motion 

2 816 2 485  13%  14% 9% 2 381 2 327 2%  3% -2% 

Low Voltage 
Products 

1 975 1 934  2%  3%  1 882 1 777 6%  7%  

Process 
Automation 

2 004 2 500 -20% -17% -11% 1 943 1 978 -2%  1%  4% 

Power Products 2 725 2 859 -5% -3%  2 391 2 489 -4% -2%  

Power Systems 1 490 1 637 -9% -6%  1 608 2 051 -22% -19%  

Koncerngemensamt 
och övrigt  
(inkl. interdivisionella 
elimineringar) 

(652) (923)    (734) (907)    

ABB-koncernen 10 358 10 492 -1%  1% 1% 9 471 9 715 -3% -1% -2% 

Discrete Automation and Motion: Tidig-cykliska verksamheter som betjänar generell industri 

och diskret tillverkningsindustri rapporterade fortsatt tillväxt under kvartalet, vilket kompenserade 

för lägre efterfrågan på produkter till sen-cykliska processindustrier. Orderingången gynnades 

också av en stor järnvägsorder i Sverige och satsningar på organisk tillväxt tvärs över portföljen, 
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speciellt inom service. På en jämförbar basis kunde högre intäkter från tidig-cykliska produkter 

inte uppväga effekten av en lägre ingående orderstock inom stora motorer och drivsystem för 

mellanspänning jämfört med samma kvartal 2013. Serviceintäkterna ökade tvåsiffrigt.  

Low Voltage Products: Orderuppgången speglar det generellt positiva marknadsklimatet i tidig-

cyklisk industri och fastighetssektorn i de flesta regioner, såväl som företagets åtgärder för att öka 

genomslaget på ett antal nyckelmarknader. Intäkterna steg i alla geografiska regioner i kvartalet 

och gynnades av systemleveranser ur orderstocken. 

Process Automation: En tvåsiffrig orderuppgång inom olja och gas och en högre efterfrågan på 

mätutrustningar och turboladdare i kvartalet kompenserade inte för en kraftig minskning av 

gruvorderingången jämfört med den höga nivån under samma kvartal i fjol. Intäkterna var högre 

på en jämförbar basis till följd av genomföranden ur den starka orderstocken inom olje- och 

gasverksamheten och den marina verksamheten. 

Power Products: Ingången av order inom industri och kraftdistribution ökade jämfört med första 

kvartalet 2013, medan stora kraftöverföringsorder minskade till följd av energiföretagens fortsatt 

försiktiga och selektiva investeringar. Intäktsminskningen speglar främst den lägre ingående 

orderstocken.  

Power Systems: Orderingången för stora order låg på samma nivå som för ett år sedan. 

Energiföretagen är fortsatt försiktiga i sina investeringar inom kraftöverföring och ABB:s selektiva 

fokus på projekt med högre lönsamhet och en högre andel ABB-innehåll fortsätter. Intäkterna var 

lägre än förra året till följd av lägre ingående orderstock och förseningar i genomförandet av vissa 

specifika projekt. 

Resultatöversikt 

Operativt EBITDA  

Operativt EBITDA för första kvartalet 2014 uppgick till 1,3 miljarder dollar, vilket var 13 procent 

lägre än för samma kvartal i fjol, i huvudsak till följd av det svaga operativa resultatet i Power 

Systems och kostnader relaterade till främst EPC-projekt inom generering av solkraft och 

havsbaserad vindkraft (se nästa stycke). Den operativa EBITDA-marginalen var stabil eller högre 

i alla andra divisioner (exklusive den utspädande effekten i Discrete Automation and Motion från 

förvärvet av Power-One). Lägre intäkter under kvartalet bidrog också till nedgången. 

Kostnadsbesparingar samt ytterligare förbättringar av produktiviteten mer än kompenserade för 

prispress och negativa kostnadsfördelningseffekter till följd av minskade intäkter. 

Step change i Power Systems 

Som ett resultat av en komplett översyn under de senaste tre månaderna gjord av den nya 

divisionsledningen har ABB infört ett åtgärdsprogram (step change-program) som sträcker sig 

längre än tidigare presenterade åtgärder, för att återupprätta långsiktig tillväxt och lönsamhet för 

Power Systems. De åtgärder som den nyligen tillsatta ledningsgruppen vidtar enligt detta 

program är bland annat ett stopp för anbud på nya nyckelfärdiga EPC-kontrakt inom 

solkraftsgenerering; omprövning av affärsmodellen för anslutningar av havsbaserad vindkraft; 

ytterligare förändringar i ledningen; noggrannare genomförande av processförändringar på 

områden som riskhantering och projektgenomförande samt anlitande av erfarna externa resurser 

för att påskynda verksamhetsförändringen i divisionen. 
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Jämsides med ABB:s övriga fyra divisioner arbetar Power System med att ta fram uppdaterade 

finansiella mål som kommer att presenteras på företagets kapitalmarknadsdag i september i år.  

Nettovinst 

Nettovinsten för kvartalet uppgick till 544 miljoner dollar och inkluderade runt 333 miljoner dollar i 

avskrivningar, varav runt 100 miljoner dollar var relaterade till förvärv. Omstruktureringsrelaterade 

kostnader uppgick till runt 47 miljoner dollar. 

Grundläggande resultat per aktie uppgick till 0,24 dollar för första kvartalet jämfört med 0,29 

dollar för samma kvartal för ett år sedan. 

 

Resultat och kassaflöde per division första 
kvartalet (Q1) 2014 

 
 Operativt EBITDA 

Operativ 
EBITDA-marginal 

Kassaflöde från rörelsen 

Miljoner dollar om annat 
ej anges 

Q1 
2014 

Q1 
2013 

Förändr-
ing USD 

Q1 
2014 

Q1 
2013 

Q1 
2014 

Q1 
2013 

Förändr-
ing USD 

Discrete 
Automation and 
Motion 

395 416 -5% 16,6% 17,8% 294 179 64% 

Low Voltage 
Products 

346 320 8% 18,4% 18,0% (27) 3 n/a 

Process 
Automation 

264 259 2% 13,6% 13,1% 95 14 579% 

Power Products 354 372 -5% 14,8% 14,9% 59 34 74% 

Power Systems (29) 169 n/a -1,8% 8,3% (303) (188) n/a 

Koncerngemen-
samt och övrigt 
(inkl. interdivisionella 
elimineringar) 

(59) (78)     (163) (265)  

ABB-koncernen 1 271 1 458 -13% 13,4% 15,0% (45) (223) n/a 

Discrete Automation and Motion: Divisionens operativa EBITDA och EBITDA-marginal speglar 

effekten av förvärvet förra året av tillverkaren av solväxlare Power-One. Exklusive denna effekt 

var den operativa EBITDA-marginalen samma som i fjol. 

Low Voltage Products: Operativt EBITDA och EBITDA-marginal ökade till följd av högre intäkter 

och bättre projektgenomförande inom lågspänningssystem. Divisionen ökade sin lönsamhet trots 

ökade kostnader för att driva försäljningstillväxt, såväl som större investeringar i forskning och 

utveckling. 

Process Automation: Förbättringen av operativt EBITDA och EBITDA-marginal speglar främst 

väl genomförda projekt ur orderstocken samt fortsatt sträng kostnadskontroll. 

Power Products: Den operativa EBITDA-marginalen var stabil till följd av fortsatta 

kostnadsbesparingar och ett solitt genomförande.  

Power Systems: Den operativa EBITDA-förlusten speglar till stor del projektrelaterade 

kostnader, främst inom havsbaserad vindkraft. Lägre intäkter påverkade också resultatet. 
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Balansräkning och kassaflöde 

Total skuld vid slutet av första kvartalet uppgick till 9 miljarder dollar, runt 1 miljard dollar mer än 

vid slutet av 2013, vilket avspeglar en ökad kortsiktig upplåning. Nettoskulden2 vid slutet av första 

kvartalet ökade till 1,8 miljarder dollar jämfört med 1,5 miljarder dollar vid slutet av 2013. 

ABB redovisade ett kassautflöde från rörelsen på 45 miljoner dollar under första kvartalet jämfört 

med ett kassautflöde på 223 miljoner dollar under samma period för ett år sedan. Kassaflödet i 

divisionerna förbättrades med runt 80 miljoner dollar till följd av framgångsrik 

rörelsekapitalstyrning, framför allt inom kundfordringar och lagerstyrning. Kassaflödet för 

koncernen förbättrades med runt 100 miljoner dollar jämfört med samma period förra året, främst 

avspeglande kassautflöden 2013 för pensioner samt tidpunkter för kassaflöden gällande 

derivatavräkningar och företagets koncerngemensamma fastighetsportfölj. Rörelsekapital i 

procent av intäkter2 uppgick till 17 procent, jämfört med 16 procent vid slutet av första kvartalet 

2013. 

Avyttringar 

I linje med strategin att hela tiden optimera företagets portfölj och fokusera på lönsam tillväxt i 

kärnverksamheterna automation och kraft tillkännagav ABB i mars en överenskommelse om att avyttra 

HVAC-verksamheten (värme, ventilation och luftkonditionering) i Thomas & Betts för 260 miljoner 

dollar i en kontant affär. Igår offentliggjorde ABB ett avtal om att sälja verksamheten Power Solutions i 

Power-One för 117 miljoner dollar. Båda affärerna väntas slutföras under andra kvartalet 2014, 

förutsatt myndigheternas klartecken. 

Utsikter 

De långsiktiga utsikterna för våra verksamheter är fortsatt klart positiva. Behovet av effektiv och 

tillförlitlig kraftöverföring och eldistribution kommer att fortsätta öka utifrån drivkrafter som 

accelererande urbanisering på tillväxtmarknader; åtgärder för att motverka global uppvärmning; 

det snabbt ökande behovet av el i samband med digitalisering samt upprustning av föråldrade 

elnät. Samtidig väntas efterfrågan på industriell automation att öka när kunder strävar efter en 

ökad produktivitet, effektivitet, produktkvalitet och säkerhet. ABB är väl positionerat för att dra 

nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt tack vare företagets starka 

marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, tekniska ledarskap och 

finansiella styrka.  

Kortsiktigt finns positiva tidig-cykliska makroekonomiska tecken, såsom starkare tillväxt i USA och 

uppmuntrande tillväxtsiffror i många delar av Europa. Emellertid finns också vissa osäkerheter 

relaterade till hur snabb och stark den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknader blir, speciellt 

i Kina. 

I detta marknadsklimat strävar ledningen efter att systematiskt driva lönsam organisk tillväxt 

genom ökad marknadspenetration, generering av mer intäkter från våra nya produktinnovationer 

och expansion in i nya attraktiva marknadssegment. Därutöver avser ledningen att accelerera det 

affärsdrivna samarbetet, till exempel genom att ytterligare utveckla serviceverksamheten, 

integrera förvärv på ett framgångsrikt sätt och öka ABB:s produktivitet genom att fokusera interna 

supportaktiviteter på kunders behov. En tredje prioritering är ihärdigt och konsekvent 

genomförande, speciellt inom kostnadsbesparingar, kassaflödesgenerering och återgång till 

högre och jämnare resultat i divisionen Power Systems. 
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Ytterligare information  

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2014 finns 

tillgängligt på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats 

www.abb.com/investorrelations. 

ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl 10:00 i Zürich, Schweiz. För att delta, ring 08 5051 

0031. Telefonlinjerna öppnas 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns 

tillgänglig i 24 timmar med start en timme efter telefonkonferensens slut. För att lyssna, ring +41 91 612 

4330. Inträdeskod: 12909#. 

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring  08 5051 0031. 

Deltagare ombeds ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig 

som podcast en timme efter telefonkonferensens slut och kan laddas ned från ABB:s webbplats.  

Datum att notera 2014 

 

 

Årsstämma i Zürich, Schweiz 30 april 2014 

Informationsmöte för svenska aktieägare, Västerås 5 maj 2014 

Resultat för andra kvartalet 2014 23 juli 2014 

Kapitalmarknadsdag 9 september 2014 

Resultat för tredje kvartalet 2014 22 oktober 2014 

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 150 000 medarbetare. 

 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information 
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, såväl som andra uttalanden om 

framtidsutsikter för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om 

faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska 

förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar 

och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, 

”planer” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, 

som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här 

pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer 

som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och 

globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, priser och tillgång på råmaterial, 

marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana 

faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, 

inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som 

återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att 

dessa förväntningar kommer att infrias. 

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 april 2014, vilket kan läsas i 

sin helhet inklusive resultattabeller och finansiell information på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det 

engelska pressmeddelandet.  

 

29 april 2014 

Ulrich Spiesshofer, koncernchef  

 

 
  

 
1 För non-GAAP measures, se ”Supplemental Financial Information i bilaga till det engelska pressmeddelandet.  
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes i Not 11 i Interim 
Consolidated Financial Information (unaudited) i det engelska pressmeddelandet. 
3 Ledningens diskussion kring order och intäkter utgår från förändringar i lokal valuta. För förändringar i USD, se 
respektive resultattabell i det engelska pressmeddelandet. 


