
Pressmeddelande

ABB-koncernens resultat tredje kvartalet 2012 Sidan 1 av 5

Stabilt resultat på osäker marknad
Koncernens operativa EBITDA1-marginal stabil gentemot andra kvartalet 2012,
inklusive Power Products
Orderingång och intäkter stöds av ökad geografisk marknadstäckning inom
automation
Starkt kassaflöde från divisionerna
Thomas & Betts bidrog med runt 120 miljoner dollar till operativt EBITDA
Begränsade utsikter, försiktig optimism trots osäkert marknadsläge

2012-10-25 – ABB redovisade en stabil orderingång och högre intäkter2 för tredje kvartalet
2012, trots en utmanande makroekonomi, till följd av att företaget drog nytta av sin välavvägda
marknadsexponering, speciellt den ökade tillgången till automationsmarknaden i Nordamerika
genom nyligen gjorda förvärv.

Kraftorderingången var lägre än för samma period 2011, då en stor vindkraftsorder bokades.
Exklusive den ordern ökade tredje kvartalets kraftorderingång med 10 procent, främst till följd
av energibolags och industriers investeringar i kraftöverföring. Orderingången för automation
ökade med 13 procent (oförändrad organiskt), främst till följd av efterfrågan på industriell
produktivitet, framför allt i Europa och Nordamerika samt inom gruvindustri och marin industri.

Koncernens operativa EBITDA och operativa EBITDA-marginal var lägre än för det starka
tredje kvartalet i fjol, främst till följd av genomförande av lägre prissatta kraftorder ur
orderstocken, men högre än för andra kvartalet i år. Den operativa EBITDA-marginalen i
Power Products var oförändrad jämfört med andra kvartalet 2012. Kostnadsbesparingarna för
hela koncernen uppgick till runt 280 miljoner dollar i kvartalet. Den starkare US-dollarn fortsatte
att påverka ABB:s redovisade resultat negativt.

En ökning av kassaflödet från divisionerna lyckades inte uppväga kassautflödet från
koncerngemensamma säkringstransaktioner till följd av den starkare US-dollarn.

”Vi är hoppfulla om att kunna öka våra affärer och bibehålla lönsamheten inom målspannet
trots den utmanande makroekonomin”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi fortsatte att
framgångsrikt genomföra kostnadsbesparingar och öka vår serviceverksamhet, två av våra
primära strategier. Den ökade geografiska täckningen på automationsmarknaden i
Nordamerika, genom bland annat förvärvet av Thomas & Betts, ger också utdelning.”

”Detta ger oss anledning till försiktig optimism”, säger Joe Hogan. ”De kortsiktiga
marknadsutsikterna är begränsade och volatiliteten hög. I denna miljö är vårt fokus den
närmaste tiden att fortsätta säkerställa konkurrenskraftiga kostnader och använda vår starka
portfölj och geografiska balans för att ta tillvara möjligheter till lönsam tillväxt.”

1
Se “Reconciliation of Operational EBITDA” i Note 13 i Interim Consolidated Financial Information (unaudited) i det engelska

pressmeddelandet.2
Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i USD se

resultattabeller.
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Nyckeltal tredje kvartalet 2012 Q3 2012 Q3 2011 Förändring
Miljoner dollar om annat ej anges USD Lokal valuta Organiskt3

Orderingång 9 295 9 826 -5% 0% -6%

  Orderstock (slutet av september) 29 175 28 492 2% 3%
Intäkter 9 745 9 337 4% 10% 4%

EBIT 1 146 1 194 -4%
  i % av intäkterna 11,8% 12,8%
Operativt EBITDA 1 483 1 580 -6%
  i % av operativa intäkter 15,3% 16,7%
Nettovinst hänförlig till ABB 759 790 -4%
Resultat per aktie, grundläggande ($) 0,33 0,34
Kassaflöde från rörelsen            768 811 -5%

Resultat för tredje kvartalet 2012 – sammanfattning
Orderingång och intäkter
ABB:s diversifierade geografiska täckning och verksamhetsportfölj gjorde att företaget kunde
redovisa en stabilt oförändrad orderingång under tredje kvartalet, trots en utmanande
konjunktur och en minskning av stora order (mer än 15 miljoner dollar) med 30 procent jämfört
med samma kvartal i fjol. Förvärvet av den amerikanska tillverkaren av lågspänningsprodukter
Thomas & Betts i andra kvartalet bidrog till stor del och speciellt till ökningen av basorder
(mindre än 15 miljoner dollar) med 8 procent. Exklusive Thomas & Betts minskade den totala
orderingången med 6 procent medan basorderingången var oförändrad. Serviceorderingången
ökade mer än den totala orderingången och steg med 9 procent.

På kraftsidan fortsatte kunder i energisektorn i de flesta regioner att investera selektivt i
kraftöverföringsprojekt enligt de långsiktiga trenderna att stärka nättillförlitligheten och öka
kapaciteten. Ingången av kraftorder ökade mer än 20 procent i USA och Brasilien, mer än 15
procent i Kina och mer än 50 procent i Mellanöstern och Afrika i kvartalet. Inom kraftdistribution
minskade dock energiföretagens efterfrågan, vilket speglar en svagare ekonomisk tillväxt
främst i Europa. Kraftorderingången sjönk i Tyskland och Italien och var även lägre i Indien
jämfört med det starka tredje kvartalet förra året. Ett mer selektivt orderurval för att säkra
lönsamhet påverkade också kraftorderingången.

Ordertillväxten för automationsverksamheten drevs främst av förvärvet av Thomas & Betts,
genom vilket ABB har ökat tillgången till den stora automationsmarknaden i USA. Thomas &
Betts bidrog med en orderingång på runt 620 miljoner dollar under kvartalet. Orderingången
ökade inom gruvsektorn och marina sektorn med stöd också från några stora order inom
järnvägs- och fordonsindustrin. Orderingången för automation var högre i de flesta regioner
med störst ökning av stora order. I Nord- och Sydamerika steg automationsorderingången mer
än 50 procent (upp 7 procent exklusive Thomas & Betts), medan den var lägre i Kina,
oförändrad i Tyskland och högre i Italien och Brasilien.

Orderstocken vid slutet av september 2012 var fortsatt stark och uppgick till 29 miljarder dollar,
en ökning i lokala valutor med 3 procent jämfört med utgången av tredje kvartalet 2011 och en
minskning med 2 procent jämfört med utgången av andra kvartalet i år.

De totala intäkterna på kraftsidan ökade under kvartalet till följd av leveranser ur orderstocken,
främst kraftöverföringsprojekt. Ökningen av de totala automationsintäkterna speglar förvärvet

3
Organiska förändringar redovisas i lokal valuta och exkluderar förvärvet av Thomas & Betts i maj 2012.
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av Thomas & Betts samt leveranser ur orderstocken inom främst marin sektor, olje- och
gasindustri samt tillverkningsindustri. Serviceintäkterna steg med 6 procent i kvartalet och stod
för 16 procent av de totala intäkterna, oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2011.
Valutaeffekter drog ner intäkterna redovisade i US-dollar med runt 570 miljoner dollar för
kvartalet, jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

Resultat och nettovinst
Nedgången i operativt EBITDA för tredje kvartalet 2012 speglar främst lägre resultat och
marginaler i kraftverksamheterna jämfört med det starka tredje kvartalet 2011, främst till följd
av genomförande av lägre prissatta order ur orderstocken. Operativt EBITDA för tredje
kvartalet inkluderar också en negativ valutaeffekt på 100 miljoner dollar. Sämre marginaler i ett
antal projekt i divisionen Power Systems tyngde också lönsamheten. Marginalerna var lägre i
automationsdivisionerna till följd av produktmixeffekter i kombination med högre investeringar i
försäljning samt forskning och utveckling för att säkra framtida tillväxt.

Av kostnadsbesparingarna i kvartalet kom ungefär 45 procent från globala inköpssatsningar,
50 procent från verksamhetsförbättringar och runt 5 procent från verksamhetsanpassningar
globalt. I divisionen Low Voltage Products bidrog sparåtgärderna till påtagligt förbättrad
lönsamhet med en operativ EBITDA-marginal på över 19 procent. Kostnader under kvartalet
relaterade till sparåtgärder uppgick till runt 20 miljoner dollar. För årets första nio månader har
kostnadsbesparingar på totalt runt 820 miljoner dollar uppnåtts till sammanlagda kostnader av
runt 55 miljoner dollar.

Nettovinsten för kvartalet minskade med 4 procent till 759 miljoner dollar och resulterade i ett
grundläggande resultat per aktie på 0,33 dollar jämfört med 0,34 dollar för samma period i fjol.

Balansräkning och kassaflöde
Nettoskulden i slutet av tredje kvartalet var 3,7 miljarder dollar jämfört med 4 miljarder dollar i
slutet av juni 2012. Kassaflöde från rörelsen var 768 miljoner dollar i kvartalet, en nedgång
med 43 miljoner dollar jämfört med tredje kvartalet 2011. Kassaflödet från divisionerna steg
med 160 miljoner dollar men ökningen uppvägde inte kassautflödet från koncerngemensamma
säkringstransaktioner.

Förändring i ledningen
ABB meddelade i förra veckan att Michel Demaré lämnar sin roll som CFO och medlem av
koncernledningen. Demaré har utnämnts till ny styrelseordförande i det Schweizbaserade
företaget Syngenta från april 2013. Företaget kommer att meddela hans efterträdare inom kort
och räknar med en smidig övergångsperiod.

Utsikter
Den stabila resultatutvecklingen från andra till tredje kvartalet, trots den utmanande
konjunkturen, demonstrerade återigen fördelarna av ABB:s diversifierade portfölj och ger
anledning till försiktig optimism. Märkbart positiva trender var styrkan i den amerikanska
marknaden, den stabila orderingången i Kina och Sydeuropa, de stabila operativa EBIDTA-
marginalerna i divisionen Power Products för fjärde kvartalet i följd samt den högre tillväxten av
serviceorder i förhållande till total ordertillväxt i kvartalet.

Samtidigt har osäkerheten runt kortsiktiga tillväxtprognoser för Europa, tillväxtmarknader och
USA börjat att påverka verksamheterna som ligger tidigt i konjunkturcykeln, vilket avspeglas i
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den oförändrade organiska basorderingången i tredje kvartalet. Detta fortsätter att begränsa
marknadsutsikterna för flera månader framöver. Under kommande kvartal är det viktigt att
bevaka utvecklingen av BNP och industriproduktionen – speciellt på nyckelmarknader som
Kina, USA och Västeuropa – såväl som elkonsumtionen, vilket är en avgörande drivkraft för
efterfrågan på företagets kraftportfölj.

På längre sikt är marknadsutsikterna för ABB fortsatt gynnsamma till följd av megatrender som
behovet av större resurseffektivitet, ökad urbanisering på tillväxtmarknader och ökande behov
av större, tillförlitligare och effektivare elleveranser.

Mot bakgrund av detta bekräftar ledningen sina mål för 2011-2015. Företaget räknar fortsatt
med att ABB:s välavvägda geografiska täckning och portfölj ska stödja målen för lönsam
tillväxt. Oavsett makroekonomiska förhållanden kvarstår ledningens fokus på att minska
kostnaderna och säkerställa att tillväxtstödjande investeringar genererar avkastning i enlighet
med våra mål på längre sikt.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2012 finns tillgängligt från den 25
oktober 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 tredje kvartalet 2012
kommer att publiceras idag på www.youtube.com/abb.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 00 31.
Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns
tillgänglig i 48 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod:
13540#. Den inspelade konferensen finns också 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 13:00. För att delta, ring  08 5051 0031.
Deltagare ombeds ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns
tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats, se länk
på www.abb.com.

Datum att notera 2013

Resultat för fjärde kvartalet 2012 14 februari 2013

Resultat för första kvartalet 2013 24 april 2013

Årsstämma ABB Ltd 25 april 2013

Resultat för andra kvartalet 2013 25 juli 2013

Resultat för tredje kvartalet 2013 24 oktober 2013

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 145 000 medarbetare.

25 oktober 2012
Joe Hogan, koncernchef

Viktigt att notera om framåtsyftande information
Det här pressmeddelandet innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra
uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar,
bedömningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala
ekonomiska förhållanden och ekonomiska villkor i de regioner och branscher som utgör viktiga
marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, bedömningar och prognoser känns vanligen igen genom
uttalanden som innehåller ord som ”förväntar”, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer” eller liknande
uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan
medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det
här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda
mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med
fluktuationer i den globala konjunkturen och globala politiska förhållanden, kostnader i förbindelse 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 en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25
oktober 2012, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det
engelska pressmeddelandet.

http://www.abb.com/
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