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Orderingången och intäkterna ökade på 
utmanande marknad 
 Orderingången upp 2%1 (oförändrad organiskt2), intäkterna upp 8% (6% organiskt) jämfört 

med första kvartalet 2011 

 Nära rekordhög orderstock på 29,9 miljarder dollar 

 Operativt EBITDA3 7% lägre till följd av negativ mix och prispress  

 Nettovinst upp 5% 

2012-04-25 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter första kvartalet 2012, med störst 

tillväxt i Nordamerika. Operativt EBITDA sjönk med 7 procent jämfört med samma kvartal förra året 

medan nettovinsten steg med 5 procent. 

Orderingången var 2 procent högre än de mycket höga nivåerna under motsvarande kvartal 2011, 

främst till följd av energiföretagens investeringar i kraftdistribution och industriell efterfrågan på 

automationslösningar som ökar produktiviteten. Ordertillväxten speglar makroekonomisk utveckling i 

olika regioner och var svagast i Kina och Sydeuropa. Serviceorderingången ökade med 9 procent och 

stod för 20 procent av totala orderingången, vilket visar på framsteg i genomförandet av 

tillväxtstrategin för serviceverksamheten. 

Intäkterna ökade i alla divisioner och var 8 procent högre än under samma kvartal föregående år, 

med störst ökning på 21 procent (15 procent organiskt) i Discrete Automation and Motion och 9 

procent i Power Products. Intäkterna stöddes av den starka orderstocken som fortsatte att öka under 

första kvartalet och nu uppgår till nära rekordhöga 29,9 miljarder dollar. Serviceintäkterna steg med 

12 procent. 

Operativt EBITDA var 1,2 miljarder dollar med en operativ EBITDA-marginal på 13,9 procent, ned 1,8 

procentenheter från första kvartalet 2011, till följd av fortsatta mixeffekter och prispress som delvis 

kompenserades av positiva volymeffekter samt kostnadsbesparingar på runt 260 miljoner dollar. 

”ABB demonstrerade återigen sin uthållighet, med god tillväxt trots den tuffa jämförelsen med ett 

starkt första kvartal förra året och fortsatt makroekonomisk osäkerhet på många marknader”, säger 

Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vår verksamhetsbredd och geografiska spridning samt vår 

växande serviceverksamhet hjälpte till att motverka denna osäkerhet, samtidigt som vår starka 

orderstock genererade intäkter.” 

”Som vi spådde efter fjärde kvartalet såg vi fortsatt prispress på intäkter från orderstocken samt 

mixeffekter som påverkade lönsamheten, men vi kunde kompensera för det mesta av detta genom 

kostnadsbesparingar”, säger Hogan. ”Vi såg förbättrad lönsamhet i flera verksamheter jämfört med 

slutet av förra året, och vi avser bygga vidare på denna positiva utveckling och ta tillvara de många 

möjligheter vi ser för lönsam tillväxt under resten av året.” 

 

 

 

 

                                                 
1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i 
det engelska pressmeddelandet. 
2 Organiska förändringar exkluderar förvärvet av Baldor i slutet av januari 2011. 
3 Se ”Reconciliation of Operational EBITDA” i Note 13 i Interim Consolidatet Financial Information i det engelska pressmeddelandet. 
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Resultat för första kvartalet 2012 – sammanfattning 

Orderingång och intäkter 

Orderingången steg måttligt under första kvartalet, jämfört med ett starkt första kvartal 2011, utifrån 

stora variationer i efterfrågan mellan olika verksamheter och regioner. 

Orderingången för Power Products ökade med 11 procent, främst till följd av efterfrågan inom 

kraftdistribution och industri, medan orderingången var 3 procent högre för Power Systems till följd av 

fortsatt efterfrågan från kunder inom energisektorn såväl som processindustri. Den makroekonomiska 

osäkerheten, främst i Europa, fortsatte att påverka tidpunkten för investeringar i stora 

kraftöverföringsprojekt.  

Orderingången för Discrete Automation and Motion ökade med 15 procent (9 procent organiskt), 

jämfört med samma kvartal 2011, och steg i alla regioner till följd av kunders behov att öka industriell 

produktivitet och ett starkt bidrag från Baldor. Low Voltage Products redovisade en minskad 

orderingång med 3 procent, speglande verksamhetens exponering för svaga kortsiktiga 

konjunkturcykler i flera för divisionen viktiga länder. Orderingången för Process Automation var stabil 

jämfört med det starka första kvartalet 2011. Efterfrågetillväxten i sektorer som olja och gas, 

gruvindustri samt marin industri visade fortsatt uthållighet på höga nivåer. 

Regionalt ökade orderingången med 27 procent i Nord- och Sydamerika (23 procent organiskt), 

inklusive order till ett gruvutbyggnadsprojekt i Sydamerika och utrustning för högre kraftkvalitet i USA. 

Orderingången ökade också något i Mellanöstern och Afrika medan den var oförändrad i Europa 

jämfört med ett starkt första kvartal 2011. Orderingången i Europa var blandad, med robust 

efterfrågan i Nord- och Centraleuropa och svag efterfrågan i Medelhavsregionen, speciellt i Italien. 

Orderingången i Asien sjönk, främst i Kina. Detta var en återspegling delvis av flera stora kraftorder 

värda totalt 300 miljoner dollar i motsvarande kvartal 2011 och delvis av svagare efterfrågan på 

viktiga slutmarknader såsom bygg- och transportindustrin. 

Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade med 4 procent (2 procent organiskt) under kvartalet 

jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Stora order (mer än 15 miljoner dollar) minskade med 11 

procent och stod för 14 procent av den totala ordervolymen under kvartalet jämfört med 16 procent 

under första kvartalet 2011. 

Nyckeltal första kvartalet (Q1) 2012 Q1 2012 Q1 2011 Förändring 
Miljoner dollar där annat ej anges USD Lokalt 

Orderingång 10 368 10 357 0% 2% 

  Orderstock (31 mars) 29 910 29 265  2% 6% 

Intäkter 8 907 8 402  6% 8% 

EBIT 1 048 1 013  3%  

  i % av intäkter 11,8% 12,1%   

Operativt EBITDA3 1 228 1 319 -7%  

  i % av operativa intäkter3 13,9% 15,7%   

Nettovinst hänförligt till ABB 685 655  5%  

Resultat per aktie, grundläggande (dollar) 0,30 0,29   

Kassaflöde från rörelsen -22 236   



 

Pressmeddelande 

ABB-koncernens resultat första kvartalet 2012                                                                                                      Sidan 3 av 5 

Orderingången för serviceverksamheten steg för koncernen med 9 procent under kvartalet och 

utgjorde 20 procent av den totala orderingången, något högre jämfört med samma kvartal i fjol. 

Orderstocken vid utgången av mars uppgick till 29,9 miljarder dollar, en ökning i lokala valutor med 6 

procent jämfört med utgången av både första kvartalet 2011 och fjärde kvartalet 2011.  

Intäkterna steg i alla divisioner, till stor del som ett resultat av leveranser ur orderstocken. Organiskt 

ökade intäkterna med 6 procent. Serviceintäkterna ökade med 12 procent och stod för 17 procent av 

de totala intäkterna jämfört med 16 procent för samma kvartal förra året. 

Resultat och nettovinst 

Minskningen i operativt EBITDA och operativ EBITDA-marginal för första kvartalet var en följd av 

produkt- och projektleveranser ur orderstocken med lägre marginaler – främst avspeglande den 

svaga prisbilden i kraftsektorn – samt lägre andel försäljning av produkter tidigt i konjunkturcykeln 

med generellt sett högre marginaler, särskilt på vissa stora marknader i Asien och Europa. Mer än 

hälften av koncernens lönsamhetsminskning jämfört med första kvartalet 2011 kom från den 

försämrade efterfrågesituationen i Kina, speciellt inom bygg- och transportsektorn.  

Som en del av företagets pågående sparprogram uppnåddes kostnadsminskningar på runt 260 

miljoner dollar under kvartalet, varav runt 60 procent från optimerade inköp, ungefär 35 procent från 

produktivitets- och kvalitetsförbättringar och återstoden från åtgärder för att anpassa ABB:s globala 

tillverkning och utveckling till förändrade kundbehov. Kostnader i förbindelse med sparprogrammet 

uppgick till runt 20 miljoner dollar i första kvartalet. 

Nettovinsten för kvartalet ökade med 5 procent till 685 miljoner dollar. Grundläggande resultat per 

aktie var 0,30 dollar. 

Balansräkning och kassaflöde 

I januari 2012 utfärdade ABB Ltd ett sexårigt obligationslån på 350 miljoner schweiziska franc. I mars 

utfärdade ett dotterbolag till ABB Ltd ett sjuårigt obligationslån på 1,25 miljarder euro. Detta 

obligationslån garanterades av ABB Ltd som också avser att garantera de två obligationslånen i US-

dollar som utfärdades förra året av ett amerikanskt dotterbolag genom ett ”keepwell-avtal”. 

Som ett resultat uppgick den totala skulden till 6,2 miljarder dollar vid utgången av mars 2012 jämfört 

med 4,0 miljarder dollar vid utgången av december 2011. 

Netto likvida medel vid slutet av första kvartalet uppgick till 1,4 miljarder dollar jämfört med 1,8 

miljarder dollar vid slutet av 2011. Kassautflödet från rörelsen var runt 20 miljoner dollar, främst till 

följd av ökat rörelsekapital och högre skatt hänförlig till föregående års vinst. 

Förvärv 

ABB meddelade i januari 2012 att företaget avtalat om att köpa den amerikanska tillverkaren av 

lågspänningsprodukter Thomas & Betts för totalt 3,9 miljarder dollar kontant. Förvärvet väntas vara 

slutfört under andra kvartalet 2012, förutsatt godkännande av aktieägarna i Thomas & Betts samt 

sedvanliga myndighetsgodkännanden. 

I enlighet med villkoren i den bryggfinansiering på 4 miljarder dollar som arrangerats för att 

genomföra det planerade köpet sänktes åtagandena enligt denna till runt 3,9 miljarder dollar genom 

utfärdandet av obligationslånet i mars 2012. Företaget har för avsikt att göra en frivillig återbetalning 

för att ytterligare minska åtagandena till 2 miljarder dollar. 
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Ledning 

I april 2012 tillkännagav ABB utnämningen av Prith Banerjee till medlem av koncernledningen i rollen 

som Chief Technology Officer (CTO) från mitten av 2012. Greg Scheu tillträder som medlem av 

koncernledningen och chef för Marketing and Customer Solutions 1 maj 2012. 

Utsikter 

På lång sikt bedömer ABB utsikterna för företaget som oförändrat positiva, med energiföretag som 

fortsätter att investera i uppgraderingar av elnät och industrier som investerar mer i 

automationslösningar för att öka sin energieffektivitet och produktivitet. 

De makroekonomiska fluktuationerna sedan slutet av 2011 fortsätter att försvåra de kortsiktiga 

prognoserna. Det finns ännu tydligare signaler på återhämtning i den nordamerikanska ekonomin 

sedan fjärde kvartalet 2011 men osäkerheten runt statliga budgetunderskott i Europa är fortsatt hög, 

vilket tynger efterfrågan på marknader som Italien och Spanien. Tillväxtmarknaderna fortsätter att öka 

mer än mogna marknader överlag, men efterfrågan i vissa sektorer av vikt för ABB, såsom bygg- och 

transportindustrin i Kina, är fortsatt låg och det är osäkert när den kommer att återhämta sig. 

Mot denna bakrund räknar ledningen med att intäkterna för de flesta av företagets verksamheter som 

ligger tidigt i konjunkturcykeln kommer att vara stabila eller öka med låga ensiffriga tal jämfört med 

2011 års nivåer tills förtroendet för den makroekonomiska utvecklingen har förbättrats. Intäkterna 

väntas fortsatt öka i verksamheter som ligger mitt i och senare i konjunkturcykeln, med starka 

orderstockar och exponerade mot marknader med fortsatt god efterfrågan såsom olja och gas, 

gruvindustri, kraftdistribution och automation inom diskret tillverkning. Företagets exponering mot mer 

snabbväxande tillväxtmarknader väntas också stödja tillväxt, medan verksamheterna i Nordamerika 

och Nord- och Centraleuropa bör gynnas av den positiva ekonomiska utvecklingen som för 

närvarande ses i dessa regioner. 

Prispressen väntas fortsätta i delar av kraftverksamheten, i linje med företagets tidigare prognos, men 

ABB räknar med att kompensera för denna genom fortsatta kostnadsbesparingar och 

produktivitetsförbättringar. Om den ogynnsamma mixen som setts under senare kvartal kommer att 

bestå beror i huvudsak på den ekonomiska utvecklingen i Kina såväl som i Sydeuropa. Ledningen 

bedömer emellertid att efterfrågan överlag kommer att erbjuda goda möjligheter till lönsam tillväxt och 

bekräftar företagets långsiktiga mål för koncernen och divisionerna. 
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Ytterligare information  

Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2012 finns tillgängligt från den 25 april 2012 
på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats 
www.abb.com/investorrelations, där även en presentation för investerare kommer att publiceras. 

En video med ABB:s koncernchef Joe Hogan som kommenterar resultatet för första kvartalet 2012 finns på 
www.youtube.com/abb från kl 06:30 idag. 

ABB håller presskonferens för journalister idag med start kl 12:00. För att delta, ring 08 5051 0031. 
Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig 
under 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 15871#. Den 
inspelade konferensen finns även tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned 
från www.abb.com/news. 

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 14:00. För att delta, ring +41 91 610 5600. 
Deltagare ombedes ringa 15 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 2012  

Resultat för första kvartalet 2012 25 april 2012 

Årsstämma för aktieägare, Zürich 26 april 2012 

Informationsmöte för aktieägare i Sverige, Västerås 27 april 2012 

Resultat för andra kvartalet 2012 26 juli 2012 

Kapitalmarknadsdag 2012, London 12 september 2012 

Resultat för tredje kvartalet 2012 25 oktober 2012 

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 135 000 medarbetare. 
 
25 april 2012 
Joe Hogan, koncernchef  

Viktigt att notera om 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 
branscher som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen 
genom uttalanden innehållande ord som ”förväntar”, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”avser” eller liknande uttryck. 
Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många 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 den globala ekonomin 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 25 april 2012, vilket kan läsas i sin 
helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.  

ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
CH-8050 Zürich, Schweiz 

Investor Relations:
Schweiz: Tel. +41 43 317 7111 
USA: Tel. +1 203 750 7743 
investor.relations@ch.abb.com 

  För mer information:  

Media Relations: 
Thomas Schmidt, Antonio Ligi 
(Zürich, Schweiz) 
Tel:  +41 43 317 6568  
Fax: +41 43 317 7958 
media.relations@ch.abb.com 


