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Sammanfattning av första kvartalet 2012

•	  �ettooms�ttningen uppgick till 25 ��5 �kr �2� ���� och periodens resul��ettooms�ttningen uppgick till 25 ��5 �kr �2� ���� och periodens resul�
tat till 559 �kr ��5��, vilket motsvarar 1,9� kr �1,�1� per aktie. 

•	�ettooms�ttningen förb�ttrades med 10,�%, varav �,5% avsåg organisk 
tillv�xt.

•	 Förv�rven av CTI och Olympic Group påverkade förs�ljningen med 5,�%.

•	Stark organisk tillv�xt s�rskilt på tillv�xtmarknaderna bidrog till den positiva 
utvecklingen av nettooms�ttningen.

•	Ökade volymer i Europa tack vare ökade marknadsandelar inom inbygg�
nadssegmentet.

•	Rörelseresultatet förb�ttrades till 9�� �kr ��9��. 

•	Högre förs�ljningspriser i �ordamerika hade en positiv påverkan på rörel�
seresultatet. 

•	Ökade kostnader för råmaterial fortsatte att negativt påverka resultatet 
men i l�gre grad �n under tidigare kvartal. 
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�kr Kv1 20122� Kv1 20112� För�ndring, %

�ettooms�ttning 25 ��5 2� ��� 10
Rörelseresultat 9�� �9� �5
�arginal, % �,� �,0 –
Resultat efter finansiella poster �92 ��� 2�
Periodens resultat 559 �5� 22
Resultat per aktie, kr1� 1,9� 1,�1 –

1�  Ber�knat på genomsnittligt antal aktier före utsp�dning och exklusive aktier �gda av Electrolux, uppgående till 2�5,� �2��,�� miljoner aktier för första kvartalet.
2�  Det första kvartalet 2012 och 2011 innehöll inga j�mförelsestörande poster.

För resultat per aktie efter utsp�dning, se sidan 9.
För definitioner, se sidan 19.

För mer information kontakta Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, på telefonnummer 08-738 60 03.
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Andel av försäljning per affärsområde för första kvartalet 2012 Rörelseresultat och marginal*

�arknadsöversikt
Efterfrågan på vitvaror minskade på Electrolux mogna marknader 
under det första kvartalet j�mfört med föregående år medan efter�
frågan på tillv�xtmarknaderna fortsatte att v�xa. 

Efterfrågan på vitvaror i V�steuropa sjönk med 2% och i �ord�
amerika med 9%. Efterfrågan på marknaden i Australien ber�knas 
ha minskat under kvartalet.

Efterfrågan i Östeuropa ökade med 5% och efterfrågan i Latin�
amerika och Sydostasien visade fortsatt stark tillv�xt. 

Efterfrågan på vitvaror i Europa för 2012 förv�ntas vara oför�nd�
rad eller minska med upp till 2%. Efterfrågan i �ordamerika förv�n�
tas vara oför�ndrad eller öka med upp till 2%.

�ettooms�ttning och resultat
Första kvartalet 2012
Electrolux nettooms�ttning under första kvartalet 2012 uppgick till  
25 ��5 �kr �2� ����, motsvarande en ökning med 10,�%. 

Förändring av nettoomsättning

% Kv1 2012

För�ndringar i koncernens struktur �förv�rv� 5,�
För�ndringar av valutakurser 1,1
För�ndringar av volym/pris/mix �organisk tillv�xt� �,5
Totalt 10,4

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 9�� �kr  
��9�� och resultatet efter finansiella poster till �92 �kr �����. Högre 
förs�ljningspriser och stark förs�ljningstillv�xt s�rskilt på tillv�xt�
marknader som Latinamerika och Sydostasien påverkade rörelse�
resultatet för kvartalet positivt. Utvecklingen var s�rskilt stark för  
verksamheten i Latinamerika. Högre kostnader för råmaterial fort�
satte att påverka resultatet negativt.   

Påverkan av valutakursförändringar
För�ndringar av valutakurser j�mfört med motsvarande period före�
gående år påverkade rörelseresultatet positivt med �0 �kr. Påver�
kan från transaktionseffekter var –5 �kr, valutas�kringar �5 �kr 
och omr�kningseffekter  10 �kr. 

Finansnetto
Finansnettot för första kvartalet 2012 uppgick till –151 �kr �–59�. 
Finansnettot har påverkats av högre genomsnittlig r�nta och ökad 
nettoskuld som en följd av föregående års förv�rv. 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 559 �kr ��5��, motsvarande 1,9� kr 
�1,�1� i resultat per aktie.

*    Exklusive j�mförelsestörande poster.
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Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika Vitvarumarknaden i Europa*

Utveckling per aff�rsområde
För�ndring av nettooms�ttning och rörelseresultat per aff�rsom�
råde i j�mförbara valutor redovisas på sidan 1�.

Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika

Vitvarumarknaden i Europa

Volym, för�ndring mot föregående år, % Kv1 2012

V�steuropa –2
Östeuropa, exklusive Turkiet 5
Totalt Europa –1

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

�ettooms�ttning � 2�5 � �5� �� 029
Rörelseresultat 2�1 �11 �09
Rörelsemarginal, % �,� �,1 2,1

Efterfrågan på vitvaror i Europa minskade med 1% under första 
kvartalet 2012 j�mfört med motsvarande kvartal föregående år. 
�arknaden i V�steuropa sjönk med 2%, ett resultat av att  efterfrå�
gan på  flera stora marknader i Sydeuropa var fortsatt svag.  Efter�
frågan i Tyskland, Frankrike och de nordiska l�nderna ökade d�re�
mot under kvartalet. Efterfrågan i Östeuropa ökade med 5% , vilket 
var en l�gre ökningstakt j�mfört med tidigare kvartal framförallt som 
en effekt av  att tillv�xttakten i Ryssland mattats av något.

Koncernens förs�ljning ökade j�mfört med föregående år som ett 
resultat av högre förs�ljningsvolymer på flera av koncernens huvud�
marknader och koncernen tog marknadsandelar framförallt under 
egna premiumvarum�rken och inom inbyggnadssegmentet. Den 
framgångsrika lanseringen av AEG produkter i Beneluxl�nderna, 
Tyskland och Österrike var en bidragande orsak. 

Rörelseresultatet förs�mrades för första kvartalet  j�mfört med före�
gående år. L�gre förs�ljningspriser och en negativ landmix fortsatte 
att påverka resultatet. Priserna påverkades delvis negativt av redu�
cerade förs�ljningspriser inför den omfattande relanseringen av 
produkter under varum�rket Electrolux som startar under det andra 
kvartalet 2012. Landmixen förs�mrades j�mfört med motsvarande 
kvartal föregående år som ett resultat av ökad förs�ljning i  Östeu�
ropa och l�gre förs�ljning i V�steuropa. En förb�ttrad produktmix 
bidrog d�remot positivt till resultatutvecklingen.

Bidraget från föregående års förv�rv av vitvarutillverkaren 
 Olympic Group i Egypten var inklusive relaterade förv�rvsjuste�
ringar något negativt under kvartalet. 

*    Volym, för�ndring mot föregånde år, %
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Vitvaror Nordamerika

Vitvarumarknaden i USA

Volym, för�ndring mot föregående år, % Kv1 2012

Vitvaror –9
Vitvaror, inklusive luftkonditionering och
mikrovågsugnar –�

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

�ettooms�ttning � 10� � �2� 2� ��5
Rörelseresultat 159 –�1 250
Rörelsemarginal, % 2,2 –1,1 0,9

�arknadens efterfrågan på vitvaror i �ordamerika minskade med 
9% under första kvartalet 2012 j�mfört med motsvarande period 
föregående år. �inskningen avsåg alla produktkategorier. Efterfrå�
gan på luftkonditioneringsutrustning visade stark  tillv�xt och ökade 
med 9% som ett resultat av att återförs�ljarna förv�ntade sig en 
stark s�song. Vitvaror, inklusive luftkonditioneringsutrustning och 
mikrovågsugnar minskade med �% under kvartalet. 

Koncernens förs�ljning i �ordamerika ökade under det första 
kvartalet  j�mfört med föregående år som en effekt av högre förs�lj�
ningspriser, vilket motverkat l�gre förs�ljningsvolymer av vitvaror.  
Prishöjningar genomfördes i april och augusti föregående år och i 
februari i år. 

Förs�ljningsvolymerna av luftkonditioneringsutrustning  ökade 
under kvartalet. 

Rörelseresultatet för första kvartalet förb�ttrades framförallt tack 
vare högre förs�ljningspriser och ökad effektivitet inom tillverk�
ningen. Under föregående år medförde flytten av tv�ttmaskinstill�
verkningen från Webster City i Iowa till Juarez i �exiko tillf�lligt 
högre kostnader inom tillverkningen. Ökade kostnader för råmate�
rial och sourcade produkter fortsatte att påverka rörelseresultatet 
negativt.
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Vitvaror Latinamerika

Mkr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

Nettoomsättning 5 149 3 998 17 810
Rörelseresultat 278 139 820
Rörelsemarginal, % 5,4 3,5 4,6

Marknadens efterfrågan på vitvaror i Brasilien bedöms ha ökat 
under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period före-
gående år. Efterfrågan på vitvaror har fortsatt att påverkas positivt 
av skattereduktioner på inhemskt producerade vitvaror. Program-
met kommer att fortsätta under andra kvartalet 2012. Flera andra 
marknader i Latinamerika visade fortsatt god tillväxt under kvarta-
let.

Koncernens försäljning ökade under kvartalet främst som ett 
resultat av högre försäljningsvolymer. Försäljningen på övriga latina-
merikanska marknader utanför Brasilien ökade till cirka 30% (15) av 
den totala omsättningen, i huvudsak som en följd av förvärvet av 
CTI i Chile. 

Rörelseresultatet förbättrades väsentligt för kvartalet, framförallt 
som en följd av förvärvet av CTI men också av en förbättrad pro-
dukt- och kundmix, högre försäljningsvolymer och ökad effektivitet 
inom tillverkningen. 

Vitvaror Nordamerika Vitvaror LatinamerikaVitvarumarknaden i USA*
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Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

�ettooms�ttning 1 ��1 1 ��� � �52
Rörelseresultat 155 1�� ���
Rörelsemarginal, % �,� 10,0 9,�

Australien och Nya Zeeland
�arknadens efterfrågan på vitvaror i Australien bedöms ha minskat 
under  första kvartalet 2012 j�mfört med motsvarande period före�
gående år. Koncernens förs�ljning sjönk under  kvartalet, framförallt 
beroende på l�gre förs�ljningsvolymer och fortsatt prispress på 
marknaden. Den starka australiensiska dollarn har medfört att pro�
ducenter som importerar produkter kunnat s�nka sina priser.

Rörelseresultatet förs�mrades för första kvartalet j�mfört med 
föregående år i huvudsak som en effekt av l�gre förs�ljningspriser, 
l�gre kapacitetsutnyttjande inom tillverkningen och ökade kostna�
der för inköpta produkter samt transporter.

Sydostasien och Kina
Efterfrågan på marknaden i Sydostasien ber�knas ha fortsatt att 
visa strak tillv�xt under första kvartalet 2012 i j�mförelse med mot�
svarande period föregående år. Efterfrågan i Kina sjönk kraftigt som 
en effekt av att tidigare stimulansåtg�rder för vitvaror upphörde vid 
årsskiftet men också av att förs�ljningen inför det kinesiska nyåret i 
januari inföll redan i december 2011. Electrolux förs�ljning på mark�
naderna i Sydostasien och Kina fortsatte d�remot  att v�xa starkt 
och Electrolux bedöms ha tagit marknadsandelar. 

Verksamheten i Sydostasien visade fortsatt god lönsamhet och 
koncernens verksamhet i Kina bidrog positivt till resultatutveck�
lingen.

Ökade produktutvecklingskostnader inför kommande produkt�
lanseringar, framförallt på de sydostasiatiska och kinesiska mark�
naderna, har påverkat resultatet för kvartalet. 

Dammsugare och småapparater

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

�ettooms�ttning 2 105 1 9�0 � �59
Rörelseresultat 9� 11� 5��
Rörelsemarginal, % �,� 5,9 �,5

�arknadens efterfrågan på dammsugare i Europa och �ordame�
rika minskade  under första kvartalet j�mfört med motsvarande 
kvartal föregående år.  

Koncernens förs�ljning ökade under första  kvartalet j�mfört med 
samma period föregående år, framförallt som ett resultat av en för�
b�ttrad produktmix och högre förs�ljningsvolymer. Ökad förs�ljning 
av dammsugarserien Airspeed i �ordamerika har bidragit till ökade 

marknadsandelar. Stark förs�ljningstillv�xt för sladdlösa batteri�
dammsugare i de flesta regioner har påverkat produktmixen posi�
tivt. Förs�ljningsvolymerna för småapparater fortsatte att visa till�
v�xt i alla regioner under kvartalet. 

Rörelseresultatet för första kvartalet förs�mrades j�mfört med 
motsvarande period föregående år, framförallt som ett resultat av 
ökade kostnader för insatsvaror, l�gre förs�ljningspriser och kost�
nader för kommande produktlanseringar i Asien under året. Högre 
förs�ljningsvolymer och en förb�ttrad produktmix bidrog d�remot 
positivt till rörelseresultatet.

Förv�rvet av CTI:s dotterbolag Somela i Chile under 2011 har 
bidragit positivt till förs�ljningen och resultatutvecklingen.

Professionella Produkter

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret

2011

�ettooms�ttning 1 �0� 1 ��� 5 ��2
Rörelseresultat 1�2 1�� ��1
Rörelsemarginal, % 9,� 12,� 1�,�

�arknadens efterfrågan på storköksutrustning i Europa bedöms ha 
minskat under första kvartalet 2012. 

Rörelseresultatet för storköksutrustning var i linje med resultatet 
för motsvarande period 2011 exklusive en engångspost föregående 
år på cirka 50 �kr för avyttring av tillgångar. Prisökningar bidrog 
positivt till resultatutvecklingen, medan l�gre förs�ljning av egentill�
verkade produkter och ökade satsningar på nya produkter påver�
kade rörelseresultatet negativt.  

Efterfrågan på marknaden för professionell tv�ttutrustning 
bedöms ha minskat något på Electrolux huvudmarknader i V�steu�
ropa under första kvartalet och koncernens förs�ljningsvolymer 
sjönk i takt med marknadsutvecklingen. Rörelseresultatet förb�tt�
rades d�remot som en följd av en förb�ttrad mix som ett  resultat av 
stark förs�ljning av nya produkter i Japan. D�rutöver har prishöj�
ningar påverkat resultatet positivt. 
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverk�
samheten under första kvartalet 2012 ökade till –��5 �kr �–1 2���. 
Kassaflödet �r s�songsm�ssigt svagt under första kvartalet.

J�mfört med föregående år påverkades kassaflödet av förb�tt�
ringar av rörelseresultatet och rörelsekapitalet.

För�ndringen av rörelsekapitalet under kvartalet återspeglar 
s�songsm�ssig uppbyggnad av lager s�rskilt avseende luftkondi�
tioneringsutrustning i �ordamerika och Latinamerika. Koncernens 
pågående strukturella arbete med att minska kapitalbindningen har 
bidragit till den fördelaktiga utvecklingen av rörelsekapitalet, se 
tabell på sidan 12. 

Betalningar för det pågående omstruktureringsprogrammet och 
kostnadsbesparingsprogrammet uppgick till cirka –1�0 �kr under 
kvartalet.

Investeringarna under första kvartalet avsåg i huvudsak investe�
ringar inom tillverkningen för nya produkter och ökad produktions�
kapacitet. De största projekten �r spisfabriken i �emphis, Tennes�
see, i USA och den nya fabriken för kylskåp och frysar i Rayong i 
Thailand för den sydostasiatiska marknaden. Spisfabriken i �em�
phis får investeringsstöd från myndighetsorgan. 

Kassaflöde

�kr Kv1 2012 Kv1 2011
Helåret 

2011

Löpande verksamhet 1 �5� 1 1�� � 122
För�ndring av rörelsekapital –�92 –1 2�� 1 11�
Löpande investeringar –1 005 –��� –� �9�
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten –43 –976 2 745
Förv�rv och avyttringar av 
verksamheter –�5 105 –5 55�

Betalda finansiella poster, netto –102 –�� –21�

Betald skatt –5�5 –��2 –1 �25
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten och investeringsverk-
samheten –765 –1 286 –4 650
Utdelning – – –1 �50
Förs�ljning av aktier 212 – –
Periodens kassaflöde exklusive 
förändring av lån och kortfristiga 
placeringar –553 –1 286 –6 500

Finansiell st�llning
Koncernens egna kapital uppgick per den �1 mars 2012 till  
1� ��9 �kr �1� ��5�, vilket motsvarar �5,9� kr ���,��� per aktie. 

Nettoupplåning

�kr 31 mars 2012 �1 mars 2011 31 dec. 2011

Upplåning 1� �11 10 550 1� 20�
Likvida medel 9 50� 10 1�0 � ��9

Nettoupplåning 7 105 390 6 367

Skulds�ttningsgrad 0,�� 0,02 0,�1

Eget kapital 18 879 18 345 20 644
Eget kapital per aktie, 
kr �5,9� ��,�� �2,52
Avkastning på eget 
kapital, % 11,� 9,� 10,�
Soliditet, % 2�,� �1,1 �0,1

Nettoupplåning
�ettoupplåningen uppgick till � 105 �kr ��90�. Skulds�ttningsgraden 
var 0,�� �0,02�. Soliditeten uppgick till 2�,�% ��1,1�. 

Under första kvartalet 2012 tog Electrolux upp ett lån på 1 000 �kr 
på obligationsmarknaden under E�T��programmet. 

Långfristiga lån, inklusive långfristiga lån med en förfallotid inom 
12 månader, uppgick per den �1 mars 2012 till  12 �2� �kr med en 
genomsnittlig löptid på 2,� år, j�mfört med 11 ��9 �kr och �,0 år 
vid utgången av 2011. Under 2012 och 201� kommer långfristiga 
lån uppgående till cirka � 100 �kr att förfalla till betalning. 

Per den �1 mars 2012 uppgick likvida medel, exklusive kortsik�
tiga kreditfaciliteter, till 9 50� �kr �10 1�0�. 

Electrolux har två outnyttjande garanterade kreditfaciliteter. En 
500 �EUR multi�currency revolving credit facility, cirka � �00 �kr, 
som förfaller 201� med möjlighet till förl�ngning upp till två år och en 
kreditfacilitet på � �00 �kr som förfaller 201�.  

Nettotillgångar och rörelsekapital
De genomsnittliga nettotillgångarna för perioden uppgick till  
2� �2� �kr �20 2�5�. �ettotillgångarna uppgick per den �1 mars 
2012 till 2� ��� �kr �20 5�5�. �ettotillgångarna har påverkats av 
förv�rven av Olympic Group och CTI under andra halvåret 2011. 
Justerat för j�mförelsestörande poster dvs avs�ttningar för struktur�
åtg�rder, uppgick de genomsnittliga nettotillgångarna till 2� �09 �kr 
�21 ��5�, motsvarande 2�,�% �2�,2� av nettooms�ttningen. 

Rörelsekapitalet per den �1 mars 2012 uppgick till –� ��2 �kr 
�–� �9��, motsvarande –�,�% �–�,�� av den annualiserade nettoom�
s�ttningen. Avkastningen på nettotillgångarna var 1�,0% �1�,�� och 
12,�% �12,�� exklusive j�mförelsestörande poster.
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Flytt av tillverkning, jämförelsestörande poster, omstruktureringar 2007–2013

Övrigt
Stefano Marzano utsedd till Chief Design Officer
Stefano �arzano utsågs till Chief Design Officer i januari 2012, en 
ny roll i Electrolux. Stefano �arzano �r chef för en ny koncernstab 
som samordnar  alla designrelaterade kompetenser i koncernen. 
Samordningen möjliggör för Electrolux att i en allt snabbare takt ta 
fram mer relevanta och innovativa produktlösningar. 

Asbestmål i USA
Koncernen �r involverad i pågående r�ttsprocesser i USA avseende 
asbest. ��stan alla målen h�nför sig till externt inköpta komponen�
ter som anv�nts i industriella produkter tillverkade före tidigt 19�0�
tal i verksamheter som inte l�ngre �gs av Electrolux. �ålen involve�
rar k�randen som framst�llt likartade krav mot ett flertal andra 
bolag som inte ingår i Electrolux�koncernen.

Per den �1 mars 2012 uppgick antalet pågående mål till 2 ��1 
�2 ��1� med totalt cirka 2 �15 �cirka 2 9�0� k�randen. Under det 
första  kvartalet 2012 tillkom �01 nya mål med 2�� k�randen och 
2�� mål med cirka 292 k�randen avfördes.

Ytterligare st�mningar mot Electrolux kan tillkomma i framtiden. 
Det �r inte möjligt att föruts�ga vare sig antalet framtida mål eller 
antalet k�randen som framtida mål kan inneb�ra. Utgången av 
asbestkrav �r dessutom i sig os�ker och alltid svår att förutse. 
Electrolux kan inte l�mna någon förs�kran om att utgången av 
denna typ av krav inte kan komma att ha en v�sentligt negativ inver�
kan på verksamheten eller framtida resultat.

Årsst�mma
Årsst�mman för 2012 hölls i Stockholm den 2� mars. Ronnie Leten 
och Fredrik Persson valdes till nya styrelseledamöter och styrel�
sens utdelningsförslag på �,50 kr ��,50� fastst�lldes.

�arcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande och vid det 
konstituerande styrelsemötet efter årsst�mman valdes Ronnie 
Leten till vice ordförande. För mer information om årsst�mman se 
www.electrolux.com/arsstamma2012.

Fabriksnedl�ggningar och neddragningar     �edl�ggning

Torsvik Sverige Kompakta vitvaror Kv1 200�
�ürnberg Tyskland Diskmaskiner, tv�tt�

maskiner och torktumlare
Kv1 200�

Adelaide Australien Diskmaskiner Kv2 200�
Fredericia Danmark Spisar Kv� 200�
Adelaide Australien Tv�ttmaskiner Kv1 200�

Spennymoor
Storbritan�
nien Spisar Kv� 200�

Changsha Kina Kylskåp Kv1 2009
Scandicci Italien Kylskåp Kv2 2009
S:t Petersburg Ryssland Tv�ttmaskiner Kv2 2010
�otala Sverige Spisar Kv1 2011
Webster City USA Tv�ttmaskiner Kv1 2011
Alcalà Spanien Tv�ttmaskiner Kv1 2011

Under 200� lanserade Electrolux ett omstruktureringsprogram för att skapa en 
långsiktigt konkurrenskraftig produktion. Programmet �r nu i en avslutande fas 
och har hitintills givit årliga besparingar på cirka � �dr kr. Cirka �5% av tillverk�
ningen i högkostnadsområden har flyttats, vilket inneb�r att drygt �0% av koncer�
nens vitvaror idag tillverkas i lågkostnadsregioner, med n�rhet till snabbt v�xande 
marknader för hushållsprodukter. Under 2011 presenterades ytterligare åtg�rder 
för att anpassa produktionskapaciteten till l�gre efterfrågan på de mogna markna�
derna. De totala kostnaderna för hela programmet ber�knas uppgå till cirka 
12 �dr kr och besparingarna till cirka 5 �dr kr per år från 201�. Avs�ttningar för 
strukturåtg�rder redovisas som j�mförelsestörande  poster inom rörelseresultatet. 

Beslutade fabriksnedl�ggningar Ber�knad st�ngning

L’Assomption Kanada Spisar Kv� 201�

Investeringar Start

Porcia Italien Tv�ttmaskiner        Kv� 2010

�emphis USA Spisar        Kv2 2012
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Råvaruexponering  2011

Stål, 35%

Rostfritt stål, 8%

Koppar och aluminium, 13%

Plaster, 29%

Övrigt, 15%

Electrolux köpte råvaror för cirka 20 �dr kr 
under 2011. Inköp av stål var den största 
enskilda kostnaden.

Risker och os�kerhetsfaktorer
Electrolux �r som internationell koncern med stor geografisk sprid�
ning exponerad för ett antal såv�l aff�rsm�ssiga som finansiella 
risker. De aff�rsm�ssiga riskerna kan delas upp i strategiska, ope�
rativa och legala. De finansiella riskerna �r bland annat h�nförliga till 
valutor, r�ntor, likviditet, kreditgivning samt finansiella instrument.  

Riskhanteringen i Electrolux syftar till att identifiera, kontrollera 
och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av ris�
kernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en n�r�
mare beskrivning av risker och riskhantering h�nvisas till Årsredo�
visningen för 2011 på sidan �0. Utöver de risker som beskrivs d�r 
bedöms inte några v�sentliga risker ha tillkommit. 

Risker, riskhantering och riskexponering beskrivs i årsredovis�
ningen för 2011, www.electrolux.com/arsredovisningen2011.

�oderbolaget AB Electrolux
I moderbolaget ingår huvudkontorets funktioner och fem bolag som 
bedriver verksamhet i kommission för AB Electrolux.

�ettooms�ttningen i moderbolaget AB Electrolux uppgick för för�
sta kvartalet 2012 till 1 �9� �kr �1 ��0�, varav �50 �kr �1 02�� avsåg 
förs�ljning till koncernbolag och ��� �kr ��5�� förs�ljning till utomstå�
ende kunder. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15� �kr 
�2�1� inklusive 1� �kr �0�  i utdelningar från dotterbolag.  Periodens 
resultat uppgick till 10� �kr �210�. �oderbolaget rapporterar kon�
cernbidrag i resultatr�kningen. 2011 års r�kningar har omr�knats. 

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 
�� �kr �115�. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 
� �0� �kr j�mfört med 2 20� �kr vid ingången av året. 

Fritt eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 
1� 1�2 �kr, j�mfört med 15 9�� �kr vid ingången av året. Utdel�
ningen till aktie�garna för 2011 uppgick till 1 ��0 �kr och redovisas 
som kortfristig skuld vid periodens slut.  

�oderbolagets resultat� och balansr�kning redovisas på sidan 1�.

Stockholm den 25 april 2012

Keith �cLoughlin
Verkst�llande direktör och koncernchef

Redovisnings- och värderingsprinciper

Electrolux till�mpar International Financial Reporting Standards �IFRS� 
som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport har 
uppr�ttats i enlighet med IAS ��, Delårsrapportering, den svenska 
Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekom�
mendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Det har inte skett 
några för�ndringar av koncernens redovisnings� och v�rderingsprinci�
per j�mfört med de redovisnings� och v�rderingsprinciper som 
beskrivs i �ot 1 i årsredovisningen för 2011.

Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av 
bolagets revisorer. 

Pressmeddelanden 2012

10 januari Electrolux utser Stefano �arzano till den nya rollen som  
 Chief Design Officer

2 februari Bokslutsrapport 2011 samt koncernchef Keith 
 McLoughlins kommentar

15 februari Ronnie Leten och Fredrik Persson föreslås som nya  
 styrelseledamöter i Electrolux

1� februari Kallelse till årsst�mma i AB Electrolux

2 mars Electrolux Årsredovisning för 2011 publicerad

22 mars Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

2� mars Kommuniké från AB Electrolux årsst�mma 2012
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Koncernens resultatr�kning
�kr Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
2011

Nettoomsättning 25 875 23 436 101 598
Kostnad för sålda varor –21 0�� –1� 990 –�2 ��0
Bruttoresultat 4 828 4 446 18 758
Förs�ljningskostnader –2 �1� –2 5�9 –10 �21
Administrationskostnader –1 2�0 –1 2�� –� 9�2
Övriga rörelseint�kter/�kostnader 1 �2 190
J�mförelsestörande poster – – –1��
Rörelseresultat 943 696 3 017
�arginal, % �,� �,0 �,0
Finansiella poster, netto –151 –59 –2��
Resultat efter finansiella poster 792 637 2 780
�arginal, % �,1 2,� 2,�
Skatt –2�� –1�0 –�1�
Periodens resultat 559 457 2 064

Finansiella tillgångar tillg�ngliga för förs�ljning –2 –5� –91
Kassaflödess�kringar � �9 111
Valutakursdifferenser –��9 –��5 –22�
Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totalresultat 2 –�2 –10�
Övrigt totalresultat, netto efter skatt –466 –896 –307
Periodens totalresultat 93 –439 1 757

Periodens resultat h�nförligt till:
Innehavare av aktier i moderbolaget 5�1 �5� 2 0��
�inoritetsintressen –2 – –
Totalt 559 457 2 064

Periodens totalresultat h�nförligt till:
Innehavare av aktier i moderbolaget 99 –��9 1 �52
�inoritetsintressen –� – 5
Totalt 93 –439 1 757

Resultat per aktie, kr 1,9� 1,�1 �,25
Efter utsp�dning, kr 1,9� 1,�0 �,21
Antal aktier efter återköp, miljoner 2��,1 2��,� 2��,�
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, miljoner 2�5,� 2��,� 2��,�
Efter utsp�dning, miljoner 2��,� 2��,5 2��,1

J�mförelsestörande poster
�kr Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
2011

Avsättningar för strukturåtgärder och nedskrivningar
Vitvarufabriken i Kinston, USA – – –10�
�inskning av antalet anst�llda inom Konsumentprodukter, Europa – – –5�
Återföring av outnyttjad reserv för strukturåtg�rder – – 20
Totalt – – –138
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Koncernens balansr�kning
�kr 31 mars 2012 �1 mars 2011 31 dec, 2011

Tillgångar
�ateriella anl�ggningstillgångar 15 ��� 1� 0�� 15 �1�
Goodwill 5 �5� 2 1�9 � 00�
Övriga immateriella tillgångar 5 0�0 � �11 5 1��
Innehav i intresseföretag 1� 1� 1�
Uppskjutna skattefordringar � 0�� 2 92� 2 9�0
Finansiella anl�ggningstillgångar 5�0 525 51�
Övriga anl�ggningstillgångar � 0�1 2 �02 � 0��
Summa anläggningstillgångar 33 345 25 789 33 318
Varulager 12 ��1 11 �5� 11 95�

Kundfordringar 1� 22� 1� 915 19 22�
Skattefordringar 50� ��2 ���
Derivatinstrument 2�1 2�0 252
Övriga oms�ttningstillgångar � �5� � ��� � ��2
Kortfristiga placeringar �50 1 ��� ���
Kassa och bank � ��9 � 209 � 9��
Summa omsättningstillgångar 44 259 43 270 43 066
Summa tillgångar 77 604 69 059 76 384

Eget kapital och skulder
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 1 5�5 1 5�5 1 5�5
Övrigt tillskjutet kapital 2 905 2 905 2 905
Övriga reserver �1�� �25� �2�
Balanserade vinstmedel 1� ��2 1� 15� 15 ��1

Summa eget kapital 18 794 18 345 20 535

�inoritetsintresse �5 – 109

Summa eget kapital 18 879 18 345 20 644
Långfristig upplåning 10 �0� � 2�� 9 ��9
Uppskjutna skatteskulder 1 1�9 �0� 1 12�
Avs�ttningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 12� 2 2�2 2 111
Övriga avs�ttningar 5 1�1 5 1�� 5 �00
Summa långfristiga skulder 19 032 16 468 18 177
Leverantörsskulder 1� 1�1 1� 51� 1� �90
Skatteskulder 1 �99 1 �9� 1 �1�
Beslutad utdelning 1 ��0 1 �50 –
Övriga skulder 10 0�0 9 9�0 10 �9�
Kortfristig upplåning 5 �0� 1 ��� � 1�0
Derivatinstrument 2�� ��� �2�
Övriga avs�ttningar 2 21� 1 902 2 ��5
Summa kortfristiga skulder 39 693 34 246 37 563
Summa eget kapital och skulder 77 604 69 059 76 384

Ansvarsförbindelser 1 513 1 186 1 276

Aktier

Antal aktier
Utestående

A�aktier
Utestående

B�aktier
Utestående
aktier, totalt

Aktier �gda
av Electrolux

Aktier �gda
av övriga

aktie�gare

Antal aktier per den 1 januari 2012 � 212 �25 �00 �0� 5�� �0� 920 �0� 2� 255 0�5 2�� ��5 22�
Omvandling av A�aktier till B�aktier – – – – –
Förs�ljning av aktier – – – –1 ��9 595 1 ��9 595

Antal aktier per den 31 mars 2012 8 212 725 300 707 583 308 920 308 22 785 490 286 134 818
I % av antal aktier �,�%
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Koncernens kassaflödesanalys
�kr Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
2011

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 9�� �9� � 01�
Avskrivningar �20 ��1 � 1��
I rörelseresultatet redovisad realisationsvinst/�förlust – –�9 –20�
Omstruktureringsreserver –1�� –221 110
Aktierelaterad ers�ttning –1�� 21 29
Betalda finansiella poster, netto –102 –�� –21�
Betald skatt –5�5 –��2 –1 �25
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 777 763 4 283

Förändringar av rörelsekapital
För�ndring av varulager –90� –1 0�� 2�9
För�ndring av kundfordringar ��0 �25 2��
För�ndring av övriga oms�ttningstillgångar –1� 9 200
För�ndring av leverantörsskulder –90 –10� 1 ��9
För�ndring av övriga rörelseskulder och avs�ttningar –��� –��0 –9��
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital –492 –1 288 1 116
Kassaflöde från den löpande verksamheten 285 –525 5 399

Investeringsverksamheten

Förv�rv av verksamheter –�5 – –� ���

Avyttringar av verksamheter – 105 �21
Investeringar i materiella anl�ggningstillgångar –��� –5�0 –� 1��
Investeringar i produktutveckling –9� –�� –���
Investeringar i mjukvaror –1�1 –1�� –���
Övrigt1� � –�� –212
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 050 –761 –10 049
Kassaflöde från den löpande verksamheten
och investeringsverksamheten –765 –1 286 –4 650

Finansieringsverksamheten
För�ndring av kortfristiga placeringar –�15 �15 1 ���
För�ndring av kortfristiga lån 1 �1� –2�5 –�19
Långfristig nyupplåning 1 000 – � 50�
Amortering av långfristiga lån –� –�9� –1 1�1
Utdelning – – –1 �50
Förs�ljning av aktier 212 – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 206 –618 1 317

Periodens kassaflöde 1 441 –1 904 –3 333
Kassa och bank vid periodens början 6 966 10 389 10 389

Kursdifferenser i kassa och bank –58 –276 –90
Kassa och bank vid periodens slut 8 349 8 209 6 966

1� Inkluderar investeringsbidrag med 5� �kr under 2012.
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För�ndring av koncernens eget kapital 
�kr 31 mars 2012 �1 mars 2011 31 dec, 2011

Ingående balans 20 644 20 613 20 613
Periodens totalresultat 93 –439 1 757
Aktierelaterad ers�ttning –1�� 21 29
Förs�ljning av aktier 212 – –
Utdelning –1 ��0 –1 �50 –1 �50
Utdelning till minoritets�gare –  – –1
Förv�rv av verksamheter –��  – 9�
Totala transaktioner med aktieägare –1 858 –1 829 –1 726
Utgående balans 18 879 18 345 20 644

Rörelsekapital och nettotillgångar

�kr 31 mars 2012

I % av annua li serad 
netto�

oms�ttning �1 mars 2011

I % av annua li serad 
netto�

oms�ttning 31 dec. 2011

I % av annuali serad 
netto�

oms�ttning

Varulager 12 ��1 12,� 11 �5� 12,� 11 95� 10,5
Kundfordringar 1� 22� 1�,� 1� 915 19,� 19 22� 1�,0
Leverantörsskulder –1� 1�1 –1�,� –1� 51� –1�,9 –1� �90 –1�,�
Avs�ttningar –9 505 – –9 �1� – –9 ��� –
Förutbetalda och upplupna int�kter och kostnader –� 25� – –� 21� – –� 59� –
Skatt och övriga tillgångar och skulder –1 295 – –1 919 – –1 �99 –
Rörelsekapital –4 362 –4,3 –4 398 –4,8 –5 180 –4,6
�ateriella anl�ggningstillgångar 15 ��� – 1� 0�� – 15 �1� –
Goodwill 5 �5� – 2 1�9 – � 00� –
Övriga anl�ggningstillgångar � ��� – � �5� – � �1� –
Uppskjutna skatteskulder och tillgångar 1 92� – 2 122 – 1 �5� –
Nettotillgångar 27 844 27,2 20 585 22,3 27 011 23,8
Genomsnittliga nettotillgångar 2� �2� 2�,5 20 2�5 21,� 22 091 21,�
Genomsnittliga nettotillgångar
exklusive j�mförelsestörande poster 2� �09 2�,� 21 ��5 2�,2 2� �5� 2�,0

�yckeltal
Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
 2011

�ettooms�ttning, �kr 25 ��5 2� ��� 101 59�

Rörelseresultat, �kr 9�� �9� � 01�
Rörelsemarginal, % �,� �,0 �,0
EBITDA, �kr 1 ��� 1 �5� � 190

Resultat per aktie, kr¹� 1,9� 1,�1 �,25

Avkastning på nettotillgångar, % 1�,0 1�,� 1�,�

Avkastning på eget kapital, % 11,� 9,� 10,�

Kapitaloms�ttningshastighet, ggr/år �,� �,� �,�
Eget kapital per aktie, kr �5,9� ��,�� �2,52
Kassaflöde från den löpande verksamheten, �kr 2�5 –525 5 �99
Investeringar, �kr –��� –5�0 –� 1��
�ettoskuld, �kr � 105 �90 � ���
Skulds�ttningsgrad 0,�� 0,02 0,�1

Soliditet, % 2�,� �1,1 �0,1
�edeltal anst�llda 5� 1�� 50 ��5 52 91�

Exklusive jämförelsestörande poster
Rörelseresultat, �kr 9�� �9� � 155
Rörelsemarginal, % �,� �,0 �,1
EBITDA, �kr 1 ��� 1 �5� � �2�
Resultat per aktie, kr¹� 1,9� 1,�1 �,55
Avkastning på nettotillgångar, % 12,� 12,� 1�,5
Kapitaloms�ttningshastighet, ggr/år �,5 �,� �,�

1� Ber�knat på genomsnittligt antal aktier före utsp�dning och exklusive aktier �gda av Electrolux, se sidan 9.

För definitioner, se sidan 19.
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�ettooms�ttning per aff�rsområde
�kr Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
2011

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika � 2�5 � �5� �� 029
Vitvaror �ordamerika � 10� � �2� 2� ��5
Vitvaror Latinamerika 5 1�9 � 99� 1� �10
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 1 ��1 1 ��� � �52
Dammsugare och småapparater 2 105 1 9�0 � �59
Professionella Produkter 1 �0� 1 ��� 5 ��2
Övrigt – – 1
Totalt 25 875 23 436 101 598

Rörelseresultat per aff�rsområde
�kr Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
2011

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika 2�1 �11 �09
�arginal, % �,� �,1 2,1
Vitvaror �ordamerika 159 –�1 250
�arginal, % 2,2 –1,1 0,9
Vitvaror Latinamerika 2�� 1�9 �20
�arginal, % 5,� �,5 �,�
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 155 1�� ���
�arginal, % �,� 10,0 9,�
Dammsugare och småapparater 9� 11� 5��
�arginal, % �,� 5,9 �,5
Professionella Produkter 1�2 1�� ��1
�arginal, % 9,� 12,� 1�,�
Totalt affärsområden 1 098 844 3 899
Marginal, % 4,2 3,6 3,8

Koncerngemensamma kostnader etc. –155 –1�� –���
J�mförelsestörande poster – – –1��
Rörelseresultat 943 696 3 017

För�ndring i nettooms�ttning per aff�rsområde

För�ndring mot samma period föregående år, % Kv1 2012

Kv1 2012 i
j�mförbara

valutor

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika �,0 �,�
Vitvaror �ordamerika 5,� 2,�
Vitvaror Latinamerika 2�,� �2,�
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 5,� –0,�
Dammsugare och småapparater 9,1 �,�
Professionella Produkter 2,2 1,�
Total förändring 10,4 9,3

För�ndring i rörelseresultat per aff�rsområde

För�ndring mot samma period föregående år, % Kv1 2012

Kv1 2012 i
j�mförbara

valutor

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika –9,� –�,�
Vitvaror �ordamerika �2�,9 �2�,2
Vitvaror Latinamerika 100,0 9�,1
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet –10,9 –19,�
Dammsugare och småapparater –1�,� –1�,�
Professionella Produkter –25,� –25,9

Total förändring exklusive jämförelsestörande poster 35,5 33,3
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V�xelkurser
SEK 31 mars 2012 �1 mars 2011 31 dec, 2011

AUD, snittkurs �,05 �,5� �,�2

AUD, slutet av perioden �,�9 �,�9 �,02

BRL, snittkurs �,�� �,91 �,��

BRL, slutet av perioden �,�� �,�5 �,��

CAD, snittkurs �,�0 �,5� �,55

CAD, slutet av perioden �,�� �,�� �,��

EUR, snittkurs �,�� �,90 9,02

EUR, slutet av perioden �,�� �,92 �,9�

GBP, snittkurs 10,59 10,�2 10,��

GBP, slutet av perioden 10,�0 10,12 10,�5

HUF, snittkurs 0,0299 0,0�2� 0,0�22

HUF, slutet av perioden 0,0�00 0,0��5 0,02��

USD, snittkurs �,�0 �,�� �,��

USD, slutet av perioden �,�2 �,2� �,90

�ettooms�ttning och resultat per kvartal
�kr Kv1 Kv2 Kv� Kv� Helåret

�ettooms�ttning 2012 25 875 25 875
2011 2� ��� 2� 1�� 25 �50 2� ��9 101 59�

Rörelseresultat 2012 943 943

Marginal, % 3,6 3,6
2012¹) 943 943
Marginal, % 3,6 3,6
2011 �9� ��5 1 0�� 512 � 01�
�arginal, % �,0 �,1 �,1 1,� �,0
2011¹� �9� ��5 1 09� �1� � 155
�arginal, % �,0 �,1 �,� 2,2 �,1

Resultat efter finansiella poster 2012 792 792

Marginal, % 3,1 3,1
2012¹) 792 792
Marginal, % 3,1 3,1
2011 ��� �9� 1 119 �2� 2 ��0
�arginal, % 2,� 2,9 �,� 1,2 2,�
2011¹� ��� �9� 1 15� ��2 2 91�
�arginal, % 2,� 2,9 �,5 1,5 2,9

Periodens resultat 2012 559 559
2011 �5� 5�1 �25 221 2 0��

Resultat per aktie, kr²� 2012 1,96 1,96
2012¹) 1,96 1,96
2011 1,�1 1,9� 2,90 0,�� �,25
2011¹� 1,�1 1,9� 2,9� 1,01 �,55

        
1� Exklusive j�mförelsestörande poster.
2� Ber�knat på genomsnittligt antal aktier före utsp�dning och exklusive Electrolux egna aktier. 
     
      
  
Antal aktier före utspädning

Antal aktier efter återköp, miljoner 2012 286,1 286,1
2011 2��,� 2��,� 2��,� 2��,� 2��,�

Genomsnittligt antal aktier efter återköp, miljoner 2012 285,4 285,4
2011 2��,� 2��,� 2��,� 2��,� 2��,�

Jämförelsestörande poster
Avs�ttningar för strukturåtg�rder, nedskrivningar 2012 –
och realisationsförlust från avyttring, �kr 2011 – – –�� –10� –1��
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�ettooms�ttning per aff�rsområde och kvartal
�kr Kv1 Kv2 Kv� Kv� Helåret

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika 2012 8 265 8 265

2011 � �5� � ��0 � 9�� 9 ��9 �� 029

2010 � 921 � �0� 9 �95 9 ��� �� 59�
Vitvaror �ordamerika 2012 7 107 7 107

2011 � �2� � 5�� � 122 � 2�1 2� ��5
2010 � �05 9 �0� � �0� � �52 �0 9�9

Vitvaror Latinamerika 2012 5 149 5 149
2011 � 99� � �0� � 101 � 00� 1� �10
2010 � �9� � ��� � �10 � 9�� 1� 2�0

Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 2012 1 841 1 841
2011 1 ��� 1 9�5 1 9�1 2 1�0 � �52
2010 1 ��� 2 0�5 1 909 2 0�9 � ��9

Dammsugare och småapparater 2012 2 105 2 105
2011 1 9�0 1 �9� 2 05� 2 5�9 � �59
2010 1 9�� 1 9�� 2 10� 2 �1� � �22

Professionella Produkter 2012 1 408 1 408
2011 1 ��� 1 �91 1 �2� 1 5�� 5 ��2
2010 1 501 1 ��0 1 501 1 �5� � ��9

Rörelseresultat per aff�rsområde och kvartal
�kr Kv1 Kv2 Kv� Kv� Helåret

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika 2012 281 281

Marginal, % 3,4 3,4
2011 �11 15� ��� –202 �09
�arginal, % �,1 2,0 5,0 –2,1 2,1
2010 �99 �5� �9� ��� 2 29�
�arginal, % 5,� 5,� 9,� �,� �,�

Vitvaror �ordamerika 2012 159 159
Marginal, % 2,2 2,2
2011 –�1 1�� 10� �� 250
�arginal, % –1,1 1,� 1,5 1,2 0,9
2010 299 ��9 �1� 291 1 ��2
�arginal, % �,1 �,� 5,� �,� �,�

Vitvaror Latinamerika 2012 278 278
Marginal, % 5,4 5,4
2011 1�9 11� 222 ��5 �20
�arginal, % �,5 �,1 5,� 5,� �,�
2010 20� 209 199 ��� 951
�arginal, % 5,� 5,� 5,2 �,� 5,�

Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 2012 155 155
Marginal, % 8,4 8,4
2011 1�� 1�� 1�2 21� ���
�arginal, % 10,0 9,1 �,� 9,� 9,�
2010 1�5 20� 2�1 200 �9�
�arginal, % �,� 10,2 12,� 9,� 10,�

Dammsugare och småapparater 2012 93 93
Marginal, % 4,4 4,4
2011 11� 2� 1�9 2�� 5��
�arginal, % 5,9 1,� �,2 9,2 �,5
2010 211 122 19� 2�1 �02
�arginal, % 10,9 �,2 9,� 11,2 9,5

Professionella Produkter 2012 132 132
Marginal, % 9,4 9,4
2011 1�� 2�� 199 191 ��1
�arginal, % 12,� 1�,� 1�,0 12,0 1�,�
2010 91 20� 202 2�� ���
�arginal, % �,1 12,0 1�,5 1�,� 11,�

Koncerngemensamma kostnader etc. 2012 –155 –155
2011 –1�� –1�� –215 –2�� –���
2010 –125 –1�0 –1�� –�5 –5��

J�mförelsestörande poster 2012 – –
2011 – – –�� –10� –1��
2010 –95 –20� – –��2 –1 0��
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�ettotillgångar per aff�rsområde 
Tillgångar Skulder och eget kapital �ettotillgångar

�kr
31 mars

2012
�1 mars

 2011
�1 dec.

 2011
31 mars

2012
�1 mars

 2011
�1 dec.

 2011
31 mars

2012
�1 mars

 2011
�1 dec.

 2011

Vitvaror Europa,  
�ellanöstern och Afrika 22 ��� 20 ��2 2� 29� 1� �21 1� 00� 1� ��� 9 015 � ��� 9 �50
Vitvaror �ordamerika 12 0�� 11 �2� 10 �91 � ��� 5 �99 5 0�5 5 599 � 22� 5 �1�
Vitvaror Latinamerika 1� 99� 9 22� 1� 0�5 � ��� � 2�9 � �0� � 109 2 9�5 � ���
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet � 5�� � 099 � ��0 2 �1� 2 2�� 2 590 2 12� 1 ��� 2 0�0
Dammsugare och småapparater � 2�2 � ��0 � �92 2 2�� 2 0�9 2 5�2 2 0�� 1 �51 2 210
Professionella Produkter 2 �05 2 ��� 2 �29 1 9�� 1 ��9 1 �9� �5� �55 9�2
Övrigt1� � ��1 � 019 � �1� 5 �11 � 0�� � �1� 2 050 9�1 59�
J�mförelsestörande poster 101 –25 11� 1 05� 1 ��� 1 120 –95� –1 �0� –1 00�
Totalt operativa tillgångar och
skulder 68 098 58 899 68 545 40 254 38 314 41 534 27 844 20 585 27 011
Likvida medel 9 50� 10 1�0 � ��9 – – – – – –
R�nteb�rande fordringar – – – – – – – – –
R�nteb�rande skulder – – – 1� �11 10 550 1� 20� – – –
Beslutad utdelning – 1 ��0 1 �50 0 – – –
Eget kapital – – – 1� ��9 1� ��5 20 ��� – – –
Totalt 77 604 69 059 76 384 77 604 69 059 76 384 – – –

1� Omfattar koncerngemensamma funktioner och skatteposter.

 
Förv�rv 20111�

Förvärvslikvid

�kr Olympic Group CTI Totalt

Kontant betalning 2 55� � �0� � ��0
Totalt 2 556 3 804 6 360

Förvärvade tillgångar och skulder till verkligt värde

�kr

�ateriella anl�ggningstillgångar 555 ��2 9��
Övriga immateriella tillgångar 51� 1 012 1 52�
Varulager 5�� ��� 1 �11
Kundfordringar 195 ��� 95�
Övriga oms�ttnings– och anl�ggningstillgångar 2�� �10 5��
Leverantörsskulder –22� –1�9 –�12
Övriga rörelseskulder –5�� –��� –1 ��0
Oms�ttningstillgångar klassificerade som att de innehas för förs�ljning 5�� – 5��
Förvärvade nettotillgångar, totalt 1 819 2 126 3 945
Kassa och bank �� 11� 1��
Upplåning –�2� –�99 –1 222
Förvärvad nettoskuld –689 –385 –1 074
Minoritetsintresse –69 –41 –110
Goodwill 1 495 2 104 3 599
Totalt 2 556 3 804 6 360

 
1� Olympic Group och CTI �r inkluderade i Electrolux konsoliderade r�kenskaper från och med september respektive oktober månad 2011. 

CTI–koncernen
I Chile tillverkar och s�ljer CTI–koncernen kylskåp, spisar, tv�ttmaskiner och varmvattenberedare under varum�rkena Fensa och �ademsa, och �r den ledande tillver�
karen med en volymmarknadsandel på ��%. I Argentina har CTI–koncernen �ven en ledande position under varum�rket GAFA och i Chile �r Somela den största leve�
rantören av mindre hushållsapparater. CTI–koncernen har 2 200 anst�llda och två produktionsanl�ggningar i Chile och en produktionsanl�ggning i Argentina. Förv�rvet 
�r ett led i Electrolux strategi att v�xa på tillv�xtmarknader och ger betydande förs�ljnings– och tillv�xtsynergier. Förv�rvet gör Electrolux till den största vitvaruleveran�
tören i Chile och Argentina och st�rker ytterligare Electrolux position som ett ledande vitvaruföretag på den snabbt v�xande latinamerikanska marknaden.

CTI:s och Somelas aktier är noterade på Santiago Stock Exchange i Chile. CTI–koncernens nettoomsättning och rörelseresultat redovisas ej eftersom koncernens finan-
siella rapporter ännu ej publicerats.

Olympic Group
Olympic Group �r en ledande tillverkare av vitvaror i �ellanöstern, med en volymandel av den egyptiska marknaden på cirka �0%. Olympic Group har � 100 anst�llda 
och tillverkar tv�ttmaskiner, kylskåp, spisar och varmvattenberedare. Förv�rvet �r en del i Electrolux strategi att v�xa på tillv�xtmarknader som �ellanöstern och Afrika. 
Electrolux och Olympic Group har under n�rmare �0 år utvecklat ett framgångsrikt aff�rssamarbete i regionen, vilket idag omfattar teknologi, komponentförsörjning, 
distribution och varum�rkeslicensiering.

Olympic Groups aktier är noterade på den egyptiska börsen. Olympic Groups nettoomsättning och rörelseresultat redovisas ej eftersom koncernens finansiella rap-
porter ännu ej publicerats.
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Utveckling per aff�rsområde*
�kr 2011 2010 2009 200� 200�

Vitvaror Europa, �ellanöstern och Afrika
�ettooms�ttning �� 029 �� 59� �0 500 �2 952 �� 015
Rörelseresultat �09 2 29� 1 912 –�0� 1 ��1
Rörelsemarginal, % 2,1 �,� �,� –0,� �,2

Vitvaror �ordamerika
�ettooms�ttning 2� ��5 �0 9�9 �2 �9� 29 ��� �0 �12
Rörelseresultat 250 1 ��2 1 299 �5 1 ��9
Rörelsemarginal, % 0,9 �,� �,0 0,� �,9

Vitvaror Latinamerika
�ettooms�ttning 1� �10 1� 2�0 1� �02 10 ��5 � �9�
Rörelseresultat �20 951 �09 ��5 ��2
Rörelsemarginal, % �,� 5,� �,1 �,2 5,�

Vitvaror Asien/Stillahavsområdet
�ettooms�ttning � �52 � ��9 � 0�� � 0�9 � 0�0
Rörelseresultat ��� �9� ��� 9� ��
Rörelsemarginal, % 9,� 10,� 5,� 1,5 1,0

Dammsugare och småapparater
�ettooms�ttning � �59 � �22 � ��� � 9�� � �09
Rörelseresultat 5�� �02 ��� ��� ���
Rörelsemarginal, % �,5 9,5 9,0 9,� 9,0

Professionella Produkter
�ettooms�ttning 5 ��2 � ��9 � 129 � �2� � 102
Rörelseresultat ��1 ��� ��� ��� 5��
Rörelsemarginal, % 1�,� 11,� 9,� 10,� �,2

Övrigt
�ettooms�ttning 1 11 � 5� 20
Koncerngemensamma kostnader m.m. –��� –5�� –50� –515 –��9

Totalt koncernen, exklusive j�mförelsestörande poster
�ettooms�ttning 101 59� 10� �2� 109 1�2 10� �92 10� ��2
Rörelseresultat � 155 � �9� 5 �22 1 5�� � ���
�arginal, % �,1 �,1 �,9 1,5 �,�

J�mförelsestörande poster –1�� –1 0�� –1 5�1 –�55 –��2

Totalt koncernen, inklusive j�mförelsestörande poster
�ettooms�ttning 101 59� 10� �2� 109 1�2 10� �92 10� ��2
Rörelseresultat � 01� 5 ��0 � ��1 1 1�� � ��5
�arginal, % �,0 5,1 �,� 1,1 �,�

* Från och med första kvartalet 2011 rapporteras koncernens verksamhet inom dammsugare och mindre hushållsapparater som ett separat globalt aff�rsområde. 
Verksamheten har tidigare ingått i respektive aff�rsområdesregion inom konsumentprodukter. Det nya aff�rsområdets namn �r Dammsugare och småapparater. 
Övriga aff�rsområden inom konsumentprodukter har bytt namn till Vitvaror.
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�oderbolaget, resultatr�kning
�kr                                                Kv1 2012 Kv1 2011

Helåret
 2011

Nettoomsättning 1 493 1 780 6 660
Kostnad för sålda varor –1 1�� –1 2�� –5 02�
Bruttoresultat 360 492 1 637

Förs�ljningskostnader –2�9 –2�� –1 109
Administrationskostnader –�� –1�� –295
Övriga rörelseint�kter �� 9� 29�
Övriga rörelsekostnader – – –10
Rörelseresultat 119 170 521
Finansiella int�kter 1�� 1�� 2 �2�
Finansiella kostnader –1�9 –�2 –���

Finansiella poster netto 37 101 2 383
Resultat efter finansiella poster 156 271 2 904
Bokslutsdispositioner 5 � �2
Resultat före skatt 161 279 2 936
Skatt                                                  –5� –�9 –191
Periodens resultat 104 210 2 745

�oderbolaget, balansr�kning
�kr 31 mars 2012 �1 mars 2011 31 dec, 2011

Tillgångar
Anl�ggningstillgångar �� ��0 2� 2�� �� 2��
Oms�ttningstillgångar 1� 1�0 1� 115 1� ���
Summa tillgångar 50 650 46 378 48 080

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital � 5�2 � 5�2 � 5�2
Fritt eget kapital 1� 1�2 1� �20 15 9��
Summa eget kapital 18 734 17 982 20 500
Obeskattade reserver 592 �21 59�
Avs�ttningar ��� �1� ��2
Långfristiga skulder 10 1�� � �92 9 220
Kortfristiga skulder 20 2�� 19 ��0 1� 0�1
Summa eget kapital och skulder 50 650 46 378 48 080

Ställda säkerheter 5 5 5
Ansvarsförbindelser 1 436 1 596 1 428
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Fem år i sammandrag
2011 2010 2009 200� 200�

�ettooms�ttning, �kr 101 59� 10� �2� 109 1�2 10� �92 10� ��2
Rörelseresultat, �kr � 01� 5 ��0 � ��1 1 1�� � ��5
�arginal, % �,0 5,1 �,� 1,1 �,�
�arginal, exkl. j�mförelse�
störande poster, % �,1 �,1 �,9 1,5 �,�
Resultat efter finansiella poster, �kr 2 ��0 5 �0� � ��� �5� � 0�5
�arginal, % 2,� 5,0 �,2 0,� �,9
�arginal, exkl. j�mförelse�
störande poster, % 2,9 �,0 �,� 1,0 �,2
Periodens resultat, �kr 2 0�� � 99� 2 �0� ��� 2 925
Resultat per aktie, kr �,25 1�,0� 9,1� 1,29 10,�1
Genomsnittligt antal aktier
efter återköp, miljoner 2��,� 2��,� 2��,0 2��,1 2�1,0
Utdelning, kr �,50 �,50 �,00 – �,25
Avkastning på eget kapital, % 10,� 20,� 1�,9 2,� 20,�
Avkastning på nettotillgångar, % 1�,� 2�,� 19,� 5,� 21,�
Skulds�ttningsgrad 0,�1 –0,0� 0,0� 0,2� 0,29
Investeringar, �kr � 1�� � 221 2 22� � 15� � ��0
Genomsnittligt antal anst�llda 52 91� 51 5�� 50 ��� 55 1�� 5� �9�

Kapitalbegrepp
Annualiserad nettoomsättning
Vid ber�kning av nyckeltal, d�r kapitalbegrepp s�tts i förhållande till 
nettooms�ttning, anv�nds en annualiserad nettooms�ttning 
omr�knad till balansdagskurs som justeras för förv�rv och avytt�
ringar av verksamheter.

Nettotillgångar
Summa tillgångar exklusive likvida medel och r�nteb�rande finan�
siella fordringar minskat med rörelseskulder och ej r�nteb�rande 
avs�ttningar. 

Rörelsekapital
Oms�ttningstillgångar exklusive likvida medel och r�nteb�rande 
finansiella fordringar minskat med rörelseskulder och ej r�nteb��
rande avs�ttningar.

Total upplåning
Total upplåning består av r�nteb�rande skulder, derivat till verkligt 
v�rde, upplupna r�ntekostnader och förutbetalda r�nteint�ker samt 
kundfordringar med regressr�tt.

Nettoupplåning
Total upplåning minskat med likvida medel.

Skuldsättningsgrad
�ettoupplåning i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av totala tillgångar minus likvida medel.

Kapitalomsättningshastighet
�ettooms�ttning i förhållande till genomsnittliga nettotillgångar.

Övriga nyckeltal
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier 
efter återköp.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettooms�ttning.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på nettotillgångar
Rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar.

Definitioner
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VD och koncernchef Keith �cLoughlins 
kommentar till resultatet för det första  kvartalet 2012

Dagens pressmeddelande finns tillg�ngligt på Electrolux hemsida
www.electrolux.com/ir

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 25 april 2012 klockan 15.00 �CET�. 
Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith  �cLoughlin, 
ekonomi� och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter �yquist, 
Chef för Investor Relations och Finansiell Information. 

En presentation av koncernens första kvartal 2012 kommer att finnas 
tillg�nglig på Electrolux hemsida  www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, v�nligen ring: 
+�� �0� � 505 59� 5�, Sverige
+�� �0� 20 �0�� 2���, Storbritannien och övriga Europa
+1 ��� �5� �0��, USA

Telefonkonferensen kan �ven avlyssnas på koncernens hemsida  
www.electrolux.com/webcast1  

För mer information
Peter �yquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 
+�� �0� � ��� �0 0�. 

Finansiell information om Electrolux �r också tillg�nglig på  
www.electrolux.com/ir

Finansiella rapporter 2012

Delårsrapport januari – juni 19 juli

Delårsrapport januari – september 22 oktober

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde-
pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den  
25 april 2012 klockan 08.00 (CET).
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