
 
 

 

ABB: ökad lönsamhet på utmanande marknader 
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Helår 2015 – sammanfattning:  
 Strategin Next Level genererar positiva resultat 
 Orderingång och intäkter stabila1,2; orderstocken upp 5%1 
 Operativ EBITA-marginal upp 60 punkter till 11,8% 
 Rörelseresultat per aktie2 +5% (konstant valuta) 
 Kassaflöde på investerat kapital2 upp 70 punkter till 13,4%; fritt kassaflöde +16%2,3  
 Step change-programmet1 i Power Systems gav stark vändning av resultatet 2015 
 Utdelningen föreslås höjas för sjunde året i följd och föreslås bli 0,74 CHF per aktie 
 Fyra nya styrelseledamöter föreslagna för inval vid nästa årsstämma 

Fjärde kvartalet 2015 – sammanfattning: 
 Orderingång (-2%) avspeglar utmanande marknader; basorderingång -6%  
 Operativ EBITA-marginal upp 60 punkter till 11,7% 
 Power Systems nådde målspannet för marginal; strategisk portföljöversyn i Power Grids följer plan  
 Ökad åtgärdstakt för produktivitet och kostnadsbesparingar inom tjänstemannasidan, leveranskedjan och 

operational excellence 
 Nettovinsten 204 miljoner dollar inklusive 496 miljoner dollar i omstrukturering med tillhörande kostnader  
 Kassaflöde från rörelsen +18%3 

Resultatet för helåret och fjärde kvartalet påverkades av valutaeffekter till följd av stark värdestegring av US-dollarn 
 
”Vi vidtog beslutsamma åtgärder för att stärka vårt kundfokus och realiserade lönsam tillväxt i utvalda segment för 
att motverka effekten av betydande motvindar på marknaden. Samtidigt förenklade vi organisationen, förbättrade 
produktiviteten och accelererade våra kostnadsbesparingar”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Som 
ett resultat ökade vi marginalen och fritt kassaflöde. Den framgångsrika vändningen i Power Systems visar vår 
genomförandeförmåga och vårt fokus på hållbart värdeskapande. Med vår starka finansiella position och en 
smidigare och mer marknadsinriktad organisation är vi väl positionerade för att hantera de globala osäkerheter som 
vi fortsatt står inför 2016.”   
 

                                                      
1 Utveckling av orderingång, intäkter och orderstock på jämför basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar).  Utveckling i US-dollar redovisas i  tabellen Nyckeltal.  
2 För avstämning av non-GAAP measures, se “Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan Q4 2015 Financial Information till det engelska pressmeddelandet.  
3 Utveckling av kassaflöde beröknas i konstant valuta (ej justerat för påverkan av förändringar i affärsportföljen).  

Nyckeltal fjärde kvartalet (Q4) och helåret 2015 Förändring  Förändring 

(Miljoner dollar där annat ej anges) Q4 2015 Q4 2014           
USD 

Jämförbart 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

          USD Jämförbart 

Orderingång 8 262 9 365 -12% -2% 36 429 41 515 -12% -1% 

Intäkter 9 242 10 346 -11% -1% 35 481 39 830 -11% 0% 

Operativt EBITA 1 081 1 153 -6% +1% 4 169 4 475 -7% +3% 

% av operativa intäkter 11,7% 11,1% 60p   11,8% 11,2% 60p   

Nettovinst 204 680 -70%  1 933 2 594 -25%  

Grundläggande resultat 
per aktie ($) 

0,09 0,30 -69%  0,87 1,13 -23%  

Operativt resultat per aktie2 
(dollar) (i konstant valuta) 0,35 0,34 +4%  1,35 1,28 +5%  

Kassaflöde från rörelsen 1 994 1 833 +9% +18%3 3 818 3 845 -1% +9%2 

Fritt kassaflöde2     3 019 2 857 +6% +16%2 

% av nettovinst     156% 110%   
Kassaflöde på investerat 
kapital2     13,4% 12,7% 70p  

Totalt antal medarbetare      135 800 140 400 -3%  
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Utsikter på kort sikt 
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa 
makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än 
2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten i Europa och geopolitiska spänningar i olika 
delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter väntas fortsätta att påverka företagets resultat. 
 

Koncernresultat helåret 2015 
 

”Vi flyttar vår tyngdpunkt, helt i linje med strategin Next Level, genom att driva organisk tillväxt i utvalda segment, 

stärka konkurrenskraften och minska risken”, säger koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi var teknikledande med vår 

lansering av YuMi, den första i verklig mening samarbetande roboten. Vi stärkte vår tekniskt ledande ställning inom 

Internet of Things, Services and People (IoTSP), bland annat med vårt innovativa erbjudande Octopus för optimerad 

fartygsdrift. Därutöver får vi utdelning av vårt fokus på tillväxtmarknader som livsmedelsindustrin och Afrika.” 

Orderingången var stabil för året (ned 12 procent i dollar). Stora order (mer än 15 miljoner dollar) steg 10 procent 

(ned 5 procent i dollar) och kompenserade för en basordernedgång på 3 procent (14 procent i dollar). 

Orderstocken vid slutet av december 2015 uppgick till 24,1 miljarder dollar, en ökning med 5 procent (ned 3 

procent i dollar) jämfört med vid slutet av 2014. Kvoten bokade order/fakturering (book-to-bill ratio) var oförändrat 

stabil på 1,03. 

Intäkterna för koncernen var stabila (ned 11 procent i dollar) jämfört med 2014. De ökade i divisionerna Power 

Systems och Power Products och minskade i Discrete Automation and Motion och Process Automation. 

Serviceintäkterna steg 6 procent (ned 8 procent i dollar) och ökade sin andel av totala koncernintäkter med 1 

procentenhet (justerat för avyttringar; 0,5 procent före justeringen). 

ABB fortsatte att genomföra sin strategi Next Level under 2015, vilket resulterade i en förbättring av operativ EBITA-

marginal med 60 punkter till 11,8 procent och en ökning av fritt kassaflöde med 16 procent i konstant valuta (6 

procent i dollar) till 3 miljarder dollar. Det som främst drev koncernens ökade lönsamhet var den framgångsrika 

vändningen av Power Systems och fortsatta åtgärder för att minska kostnader och höja produktiviteten.  

”Det starka genomförandet av vår strategi ger resultat”, säger Ulrich Spiesshofer. ”Under 2015 fortsatte vi att 

fokusera på tillväxtmöjligheter på ett disciplinerat sätt samtidigt som vi motverkade effekten av motvindar på 

marknaden genom kapacitetsjusteringar, produktivitetshöjande åtgärder och kostnadsbesparingar. Arbetet att 

transformera ABB har gjort stora framsteg och vi har stärkt vår resultatinriktade kultur genom att införa vår nya 

resultatbaserade ersättningsmodell för mer än 70 000 medarbetare under 2015. Omstruktureringen av divisionerna 

är genomförd och den strategiska portföljöversynen av divisionen Power Grids kommer att vara klar 2016 som 

tidigare meddelats.” 

Nettovinsten för året uppgick till 1,9 miljarder dollar och påverkades av kostnader på 626 miljoner dollar för 

omstrukturering med tillhörande kapacitetsanpassningar och åtgärder för att höja tjänstemannaproduktiviteten. 

Framgångsrika åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet bidrog till högre kassaflöde från rörelsen (konstant valuta) 

och högre konvertering till fritt kassaflöde samt en förbättring av kassaflöde på investerat kapital2 (CROI) till 13,4 

procent. Grundläggande resultat per aktie för perioden var 0,87 dollar och rörelseresultat per aktie2 i konstant valuta 

var 1,35 dollar, en ökning med 5 procent. 

Under 2015 återbetalade ABB rekordhöga 3,2 miljarder dollar kontant till sina aktieägare. Detta skedde genom 

utdelning och aktieåterköp. För 2015 har styrelsen föreslagit en ökning av utdelningen med 0,02 CHF till 0,74 CHF 

per aktie. Förslaget är föremål för aktieägarnas godkännande vid företagets årsstämma 21 april 2016. 
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”Enligt vårt åtagande att uppnå en attraktiv avkastning till aktieägarna föreslår ABB:s styrelse att höja utdelningen 

för sjunde året i rad till en utdelning per aktie av 0,74 CHF. Våra starka förmåga att generera kassaflöde lägger 

grunden för denna hållbara utdelningspolicy”, säger Ulrich Spiesshofer.  
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Koncernresultat fjärde kvartalet 2015 
 
Marknadsöversikt 

Efterfrågan i ABB:s tre stora kundsektorer var fortsatt dämpad under fjärde kvartalet, avspeglande rådande 

makroekonomiska osäkerheter och utmaningar på många marknader. Energiföretagen var fortsatt försiktiga men 

fortsatte att göra selektiva investeringar för att stärka effektiviteten och tillförlitligheten i elnät. Exempelvis tog ABB 

hem en betydande order på banbrytande teknik för smarta transformatorstationer i Kina. Företaget ska installera en 

363 kilovolts frånskiljande brytare utrustad med en högteknologisk fiberoptisk strömsensor som klarar att integrera 

tre ställverksfunktioner i en enda komponent. Denna teknik minskar driftkostnaderna betydligt och minskar 

avtrycket med upp till 70 procent. I USA vann ABB en order värd 130 miljoner dollar på uppgradering av ett 

befintligt system för överföring av högspänd likström (HVDC). ABB ska modernisera HVDC-systemet vilket kommer 

att stärka nättillförlitligheten och effektiviteten. 

Efterfrågan från våra industrikunder var dämpad, främst inom processindustrin. Låga oljepriser resulterade i fortsatt 

återhållna investeringar i fält i drift bland olje- och gaskunder under kvartalet. Behovet av spjutspetslösningar för att 

höja industriell produktivitet var dock fortsatt en viktig drivkraft för efterfrågan. I det sammanhanget vann företaget 

ett stort kontrakt avseende den 1 850 kilometer långa naturgasledningen Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 

(TANAP) som ska transportera naturgas från Azerbajdzjan direkt till Europa. ABB ska leverera styrsystem, 

telekommunikation samt övervaknings- och säkerhetssystem längs gasledningen, inklusive fiberoptiska kablar för 

att överföra data längs ledningen. Lösningen kommer att utnyttja Internet of Things, Services and People (IoTSP) för 

att öka nättillförlitligheten och effektiviteten. 

Infrastruktur- och transportmarknaderna var blandade, med fortsatt stark efterfrågan för att öka energieffektiviteten 

och utveckla miljöanpassad teknik. Företaget tog bland annat hem en order på elkrafts-, framdrivnings- och 

automationssystem till världens mest avancerade isbrytare. Det nya fartyget ska ha maximal bränsleeffektivitet och 

manövrerbarhet med hjälp av turboladdare såväl som fyra Azipod framdrivningssystem, anpassade för krävande 

isförhållanden, samt ett DC-system ombord för att möjliggöra effektiv eldistribution och varvtalsreglering av 

dieselmotorerna. 

 

Orderingång 

Den totala orderingången var 2 procent lägre (12 procent i dollar) jämfört med fjärde kvartalet 2014, främst 

avspeglande en basordernedgång under kvartalet. Den starkare US-dollarn jämfört med ett år tidigare ledde till en 

negativ valutakurseffekt på redovisad orderingång med 9 procent. 

Ingången av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) minskade med 6 procent (15 procent i dollar) jämfört med 

fjärde kvartalet 2014. Basorderingången ökade i Power Products men minskade i övriga divisioner. Ingången av 

stora order  (15 miljoner dollar eller mer) ökade med 27 procent (15 procent i dollar) jämfört med samma kvartal 

2014. Ingången av stora order var högre i alla divisioner, främst avspeglande den låga nivån för samma kvartal förra 

året. Andelen stora order av den totala orderingången var 14 procent jämfört med 11 procent för samma kvartal för 

ett år sedan. 

Orderingången i Europa steg totalt med 7 procent, avspeglande stabil efterfrågan i Tyskland och betydande 

efterfrågetillväxt i Sverige och Turkiet. Orderingången i Nord- och Sydamerika var oförändrat stabil under perioden, 

medan den minskade i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA), främst till följd av en tvåsiffrig nedgång i Kina. 

Serviceorderingången steg 10 procent (ned 4 procent i dollar) jämfört med fjärde kvartalet förra året och stod för 19 

procent av den totala orderingången jämfört med 18 procent för ett år sedan. 

Kvoten bokade order/fakturering2 (book-to-bill ratio) för fjärde kvartalet var 0,89, på nivå med fjärde kvartalet 2014. 

 
Intäkter 
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Intäkterna för fjärde kvartalet minskade med 1 procent på jämförbar basis (11 procent i dollar). De var oförändrade i 

Low Voltage Products och Power Systems men minskade i övriga divisioner, främst till följd av lägre kortcykliska 

volymer, en ogynnsam mix och svag efterfrågan i många delar av distributionskanalerna under senare kvartal. 

Den starkare US-dollarn jämfört med förra årets period resulterade i en negativ valutaeffekt på intäkterna med 9 

procent; avyttringar hade en negativ effekt med runt 1 procent. 

De totala serviceintäkterna ökade med 4 procent (ned 9 procent i dollar) och uppgick till 18 procent av totala 

intäkter jämfört med 17 procent ett år tidigare. 

 

Operativt EBITA 

Operativt EBITA förbättrades med 1 procent på jämförbar basis (ned 6 procent i dollar).  

Den operativa EBITA-marginalen ökade med 60 punkter till 11,7 procent, främst till följd av vändningen i Power 

Systems och pågående koncernomfattande åtgärder för att höja produktiviteten och minska kostnaderna. Den 

operativa EBITA-marginalen i Discrete Automation and Motion minskade, i huvudsak till följd av lägre 

kapacitetsutnyttjande samt en minskad andel standardprodukter med högre marginaler av totala intäkter, beroende 

på svagare efterfrågan i processindustrin under senare kvartal. Low Voltage Products hade något lägre lönsamhet 

till följd av ogynnsam mix. Process Automation påverkades negativt av svagare intäktsbas och ogynnsam mix. I 

Power Products förbättrades den operativa EBITA-marginalen då ett stabilt genomförande och 

kostnadsbesparingar kompenserade för lägre intäkter. 

 

Operativt resultat per aktie och nettovinst 

Operativt resultat per aktie2 på konstant valutabasis var 0,35 dollar, en ökning med 4 procent4. Grundläggande 

resultat per aktie påverkades av omstrukturering med tillhörande kostnader och uppgick till 0,09 dollar för fjärde 

kvartalet jämfört med 0,30 dollar för samma kvartal 2014. Nettovinsten för kvartalet minskade till 204 miljoner dollar, 

främst till följd av kostnader på 496 miljoner dollar för omstrukturering och därtill relaterade åtgärder för att anpassa 

kapaciteteten och höja produktiviteten på tjänstemannasidan, såväl som valutakurseffekter och tidpunkter för 

råvaruprisförändringar samt vissa andra rörelsefrämmande poster. 

 

Kassaflöde 

Kassaflödet från rörelsen ökade med 18 procent i konstant valuta (9 procent i dollar) till 1 994 miljoner dollar, främst 

till följd av bättre rörelsekapitalstyrning och jämförelsevis högre skatt under 2014. Fritt kassaflöde2 för helåret 2015 

uppgick till 3 miljarder dollar. 

 
  

                                                      
4 Utveckling av operativt resultat per aktie beräknas med ej avrundade summor i konstant valuta. 
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Strategin Next Level steg 2 

ABB fortsätter att genomföra strategin Next Level med fokus på de tre områdena lönsam tillväxt, kraftfullt 

genomförande och affärsdrivet samarbete. Steg 2 av strategin lanserades i september 2015 och omfattar ett 

kraftfullt åtgärdspaket för att accelerera förskjutningen av företagets tyngdpunkt mot högre tillväxt, ökad 

konkurrenskraft och lägre risk och samtidigt öka takten i befintliga förbättringsprojekt. Positiva resultat syntes redan 

i fjärde kvartalet. 

Lönsam tillväxt 

I linje med förskjutningen av företagets tyngdpunkt har ABB anpassat sin organisationsstruktur från 1 januari 2016 

för att tillgodose kundernas behov bättre och leverera operativ effektivitet. Den nya trimmade strukturen består av 

fyra divisioner: Power Grids, Electrification Products, Discrete Automation and Motion och Process Automation. 

Den tidigare meddelade strategiska portföljöversynen i Power Grids löper på för att slutföras 2016 enligt plan. 

ABB fortsätter att driva lönsam tillväxt genom att fokusera på penetration, innovation och expansion (PIE-formeln). 

Under fjärde kvartalet ökade ABB sin serviceorderingång med 10 procent (ned 4 procent i dollar) till följd av 

ytterligare bearbetning av företagets installerade bas. I synnerhet Power Systems justerade sin marknadsstrategi för 

att minska risken i verksamheten och ökade sitt fokus på serviceverksamheten, vilket genererade en tvåsiffrig 

serviceorderuppgång under kvartalet. ABB fortsätter att driva teknisk innovation inom robotsektorn i takt med att 

efterfrågan på robotlösningar ökar inom allmän industri. Under fjärde kvartalet lanserade ABB sin nya kompakta 

robotfamilj SCARA, designad för ett antal olika industritillämpningar som kräver snabba, repeterbara och exakta 

punkt till punkt-rörelser med snabba cykeltider och hög precision och tillförlitlighet. Detta roboterbjudande kommer 

att spela en nyckelroll i för ABB:s expansion in i den snabbväxande konsumentvaruindustrin. 

Expansion in på nya marknader med hög tillväxt är ytterligare en drivkraft för lönsam tillväxt. Vid klimatmötet i Paris 

2015 (COP21) lanserade ABB en snabbladdningsteknik för stadsbussar som möjliggör hållbar, utsläppsfri 

kollektivtrafik. ABB:s lösning undanröjer de största hindren för att införa eldrivna stadsbussar på bred basis, 

nämligen långa laddningstider för korta körsträckor. Med en automatisk anslutning på busstaket laddas bussen på 

4-6 minuter och systemet kan enkelt integreras på befintliga linjer genom att installera snabbladdare vid depåer, 

ändhållplatser och hållplatser längs linjen. Tillsammans med den nya plattformen för tjänster till snabbladdstationer 

för elbilar, vilken ABB utvecklade tillsammans med Microsoft och som använder deras molntjänster Azure, kan ABB 

nu garantera stabilitet, global skalbarhet och avancerad styrning för kunders hållbara transportlösningar. 

Samarbetet med Microsoft ska också dra nytta av så kallad Machine learning och förutsägande analyser för att 

driva framtida innovationer. 

Kraftfullt genomförande 

Steg 2 av strategin Next Level syftar till att minska klyftan mellan ABB:s och jämförbara konkurrenters operativa 

resultat, i tillägg till de pågående programmen för att minska kostnaderna motsvarande 3-5 procent av kostnaderna 

för sålda produkter varje år. Under 2015 uppgick kostnadsbesparingarna till runt 1,2 miljarder dollar, eller cirka 5 

procent av kostnaderna för sålda produkter. 

Step change-programmet i Power Systems går enligt plan och divisionen fokuserar på att återvända till en stabil 

lönsamhetsnivå. Under fjärde kvartalet nådde divisionen många milstolpar i programmet, inklusive målet på 7-11 

procent i operativ EBITA-marginal.  

Därutöver fortsatte ABB att driva sina fokuserade 1000-dagarsprogram för att höja produktiviteten på 

tjänstemannasidan och förbättra rörelsekapitalet. Programmet för tjänstemannaproduktivitet ska göra företaget 

resurssnålare, snabbare och mer kundfokuserat. Programmet fokuserar på tre strukturella stöttepelare: resurssnåla 

verksamhetsfunktioner, globala gemensamma servicefunktioner och en mer marknadsorienterad och mindre 

komplex organisation. Produktivitetsförbättringar har redan skett med den snabba etableringen av regionala 

gemensamma serviceenheter och rationaliseringen av globala verksamhets- och huvudkontorsfunktioner, inklusive 

flytt av affärsenheter närmare nyckelmarknader. Med den nya strukturen får företaget två globala och fyra regionala 
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servicecenter, istället för 68 landbaserade serviceenheter, vilket kommer att ge effektivare supportfunktioner till 

lägre kostnader. I tillägg ska organisationen göras mindre komplex genom att trimma globala 

verksamhetsfunktioner och funktioner vid huvudkontoret. Divisionsstrukturen har redan rationaliserats från fem till 

fyra divisioner och ABB är på god väg att uppnå sitt mål för minskad organisatorisk komplexitet. Företaget avser 

uppnå kostnadsbesparingar på 1 miljard dollar per år till slutet av 2017. Rationaliserade arbetsprocesser beräknas 

ge runt 400 miljoner dollar i bruttobesparingar 2016, utöver de pågående sparprogrammen för att minska 

kostnaderna varje år med motsvarande 3-5 procent av kostnaderna för sålda produkter. 

Programmet för att effektivisera rörelsekapitalet löper enligt plan och väntas frigöra minst 2 miljarder dollar i likvida 

medel till slutet av 2017. Bättre indrivning av kundfordringar såväl som bättre lagerstyrning resulterade i en solid 

minskning av rörelsekapitalet för året. Ytterligare åtgärder pågår för att förbättra hela värdekedjan, från 

produktkonstruktion till tillverkning och logistik, och minska ofakturerade kundfordringar i stora projekt.  

Affärsdrivet samarbete 

ABB fortsatte att driva sin transformering som stärker kundfokus och gör företaget mer snabbfotat för att stödja 

målen för 2015-2020. Den trimmade organisationen med den anpassade divisionsstrukturen började verka i sin nya 

form 1 januari 2016. För att höja produktiviteten inom försäljning och stärka samarbetet tvärs över koncernen har 

den gemensamma säljplattformen salesforce.com rullats ut ytterligare och finns nu i 30 länder. 

Förändringar i koncernledningen  

Tarak Mehta, tidigare global chef för divisionen Low Voltage Products, har tillträtt som global chef för den nya 

divisionen Electrification Products. Claudio Facchin, tidigare global chef för divisionen Power Systems, har tillträtt 

som global chef för den nya divisionen Power Grids. Bernhard Jucker, tidigare global chef för divisionen Power 

Products, har tillträtt som ny chef för region Europa och ordförande för Divisional Transformation Team.  

Från 1 januari 2016 är antalet medlemmar i koncernledningen reducerat från tolv till elva. 
 
 
Aktieägaravkastning 

ABB återbetalade 3,2 miljarder dollar till sina aktieägare i form av utdelning och aktieåterköp, i linje med strategin 

Next Level för att accelerera hållbart värdeskapande. I september 2014 presenterade ABB ett 

aktieåterköpsprogram uppgående till 4 miljarder dollar och under fjärde kvartalet 2015 köpte ABB runt 24 miljoner 

aktier under programmet till ett återköpsvärde av runt 455 miljoner dollar. Sedan programmet aviserades har 

företaget köpt totalt cirka 106 miljoner aktier till ett återköpsvärde av runt 2,2 miljarder dollar. 
  

Utdelning  

Styrelsen för ABB har föreslagit att höja utdelningen för 2015 med 0,02 CHF till 0,74 CHF per aktie. Förslaget är i 

linje med företagets utdelningspolicy att betala en stabilt ökande, hållbar utdelning över tid. 

Om förslaget godkänns av aktieägarna vid ABB:s årsstämma 21 april 2016 föreslår styrelsen att utdelningen 

betalas på ett skatteffektivt sätt genom en minskning av det nominella värdet av ABB-aktien från 0,86 CHF till 0,12 

CHF.  

Första handelsdag utan rätt till utdelning och utbetalningsdag för utdelningen i Schweiz väntas infalla i juli 2016 

beaktat regelmässiga processer i Schweiz. Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig på ABB:s 

webbplats. 

 

Utsikter  
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa 

makroekonomiska signaler i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än 
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under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av blygsam tillväxt i Europa och geopolitiska spänningar i olika delar 

av världen. 

De långsiktiga utsikterna för efterfrågan i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och 

infrastruktur – är fortsatt positiva. Viktiga drivkrafter är det stora skiftet inom värdekedjan för elektricitet, 

produktivitetsförbättringar i industrin genom Internet of Things, Services and People (IoTPS) och den fjärde 

industriella revolutionen (Industry 4.0) samt den snabba urbaniseringen och kraven på energieffektivitet inom 

transporter och infrastruktur.   

ABB är väl positionerat för att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka 

marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka. 

 

 

Divisionsresultat fjärde kvartalet (Q4) 2015 

 
Discrete Automation and Motion:  
Den totala orderingången sjönk i kvartalet till följd av lägre efterfrågan på standardprodukter som motorer och 

drivsystem till processindustrin på nyckelmarknader som USA och Kina. En viss uppgång av stora order kunde inte 

kompensera för basordernedgången i perioden. Serviceintäkterna ökade men uppvägde inte en svag orderstock 

för den kortcykliska verksamheten och låg orderstock för Drives & Controls och Motors & Generators. Den 

operativa EBITA-marginalen för kvartalet minskade som en följd av lägre volymer och kapacitetsutnyttjande såväl 

som en ogynnsam mix. Åtgärder för att stärka lönsamheten vidtogs under kvartalet, inklusive 

kapacitetsanpassningar och produktivitetsförbättringar. 

 
Low Voltage Products:  
Orderingången sjönk. En stabil orderutveckling i Europa kunde endast delvis uppväga minskningar i AMEA samt 

Nord- och Sydamerika. Produktorderingången i synnerhet var svag i Kina, USA och Kanada. Intäkterna var stabila 

och den operativa EBITA-marginalen påverkades av en ogynnsam mix, inklusive en högre andel systemintäkter, 

vilket delvis kompenserades av mer kostnadsbesparingar och ett starkt fokus på genomförande. 
 
Process Automation:  

Den totala orderingången var oförändrad för kvartalet på en jämförbar basis till följd av bokningen av 

naturgasledningsprojektet Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline. Denna stora order uppvägde basordernedgången 

till följd av lägre investeringar i processindustrin, främst inom olja och gas och därtill relaterade sektorer. Intäkterna 

var lägre avspeglande en lägre orderingång för helåret såväl som minskade investeringar i fält i drift inom olja och 

(Miljoner dollar om annat ej 
anges) 

Order-

ingång 

Förändring 

Intäkter 
Förändring Operativt  

EBITA % 

Förändring 

i procent-

enheter USD Jämförbart USD Jämförbart 

Discrete Automation  

& Motion 
1 984 -17% -9% 2 288 -11% -4% 12,2% -3,4 

Low Voltage 

Products 
1 530 -11% -2% 1 624 -9% 0% 16,5% -0,6 

Process Automation 1 591 -17% -1% 1 674 -20% -8% 11,9% -0,6 

Power Products 2 398 -6% +3% 2 544 -10% -2% 12,9% +0,2 

Power Systems 1 340 -7% +3% 1 755 -11% -1% 7,5% +6,2 

Koncerngemensamt 
och övrigt (inkl. inter-
divisionella elimineringar) 

-581   -643     

ABB-koncernen 8 262 -12% -2% 9 242 -11% -1% 11,7% +0,6 
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gas. Den operativa EBITA-marginalen sjönk till följd av svagare intäkter och en ogynnsam mix. 

Kapacitetsanpassningar pågår enligt plan.  

 
Power Products:  
Orderingången ökade i kvartalet till följd av att energiföretagens selektiva investeringar inom kraftöverföring mer än 

uppvägde en lägre orderingång från industrin. Intäkterna var lägre än för samma period i fjol, främst avspeglande 

projektfaser och lägre produktefterfrågan från industrin på nyckelmarknader som Kina och USA. Operativ EBITA-

marginal förbättrades som ett resultat av att stabila genomföranden och kostnadsbesparingar mer än uppvägde 

effekten av lägre intäkter. Kassaflödet från rörelsen under kvartalet var upplyftande, med påtagligt förbättrade 

kundbetalningar.  

 
Power Systems:  
Orderingången under kvartalet var högre jämfört med samma period förra året, främst till följd av en tvåsiffrig 

uppgång av stora order. Intäkterna var stabila, avspeglande stabila genomföranden av projekt ur orderstocken. 

Operativt EBITA och operativ EBITA-marginal var påtagligt högre, främst till följd av åtgärder i det pågående Step 

change-programmet, förbättrade projektmarginaler och fortsatta kostnadsbesparingar. Vändningen av Power 

Systems går enligt plan och divisionen uppvisade ännu ett solitt kvartal av lönsamhet och nådde målspannet för 

EBITA-marginal på 7-11 procent. Kassaflödet från rörelsen var starkt till följd av stabila projektgenomföranden och 

bättre indrivning av kundfordringar.  
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Ytterligare information  
Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2015 finns att tillgå på ABB News Center 

på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations. 

ABB håller en presskonferens idag kl. 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna hålls öppna 10-15 minuter innan konferensen 
startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig som podcast i en vecka efter konferensens slut på vår webbplats. 
 
ABB håller en telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 14:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombedes ringa 10 
minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas 
ned från www.abb.com. 

 

Datum att notera 2016 
Resultat för första kvartalet 2016 20 april 2016 

Årsstämma (Zürich, Schweiz) 21 april 2016 

Informationsmöte för svenska aktieägare (Västerås) 25 april 2016 

Resultat för andra kvartalet 2016 21 juli 2016 

Resultat för tredje kvartalet 2016 27 oktober 2016 

 

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för 
kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. 
 
Viktigt att notera angående framåtsyftande information 
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår 
verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Strategin Next Level steg 2 och Utsikter. 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”, ”troligen” 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 3 februari 2016, vilket kan läsas i sin helhet inklusive 
bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 
 
 
 

3 februari 2016 
Ulrich Spiesshofer, koncernchef  
 

 
 
För mer information kontakta: 
Media Relations 
Antonio Ligi, Sandra Wiesner 
Tel: +41 43 317 7111 
media.relations@ch.abb.com 

Investor Relations 
Tel. +41 43 317 71 11 
investor.relations@ch.abb.com 

ABB Ltd  
Affolternstrasse 44  
8050 Zurich 
Switzerland 

 

http://www.abb.com/
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