
Pressmeddelande
ABB rapporterar stark ordertillväxt tredje
kvartalet
· Orderingången upp 28 procent1 främst till följd av stora order inom kraftinfrastruktur samt

olja och gas
· Basorderingången ökade för femte kvartalet i följd
· Step change-programmet i Power Systems följer plan, operativt EBITDA2 på break-even för

tredje kvartalet
· Intäkter och operativt EBITDA avspeglar lägre ingående orderstock och Power Systems
· Kostnadsbesparingar och kassaflödesgenerering går enligt plan
· Strategin Next Level lanserad för att accelerera hållbart värdeskapande
2014-10-22 – ABB:s fokus på lönsam organisk tillväxt och därtill relaterade strategiska satsningar
resulterade i en stark orderuppgång tvärs över alla regioner i tredje kvartalet.
Den totala orderingången3 steg till 11,2 miljarder dollar, med stöd främst från stora order (mer än 15
miljoner dollar), bland annat till en kraftlänk i Europa, ett gruvautomationsprojekt i Sydamerika och en
gasanläggning i Afrika. Ingången av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade i alla regioner. Fortsatt
framgångsrik implementering av ABB:s servicestrategi resulterade i en uppgång av serviceorder med 10
procent under kvartalet.
”Vårt program för lönsam organisk tillväxt har med framgång skapat ett hälsosamt momentum i
orderutvecklingen tvärs över alla regioner”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Det är
uppmuntrande att se att vi vinner stora attraktiva projekt och att basorderingången ökar för femte
kvartalet i följd.”
I linje med en lägre ingående orderstock 2014 var intäkterna 6 procent lägre (4 procent på jämförbar
basis4) och uppgick till 9,8 miljarder dollar. Den operativa EBITDA-marginalen var 14,3 procent för tredje
kvartalet jämfört med 15,7 procent för samma kvartal förra året, avspeglande lägre intäkter och resultatet
för divisionen Power Systems.
”I Power Systems nådde vi betydande milstolpar i genomförandet av projekt och fortsatte att minska
portföljrisken och införa en ny affärsmodell för havsbaserade vindkraftsprojekt”, sa Spiesshofer.
”Divisionen nådde nollresultat för kvartalet. Vårt fokuserade åtgärdsprogram för att slutföra divisionens
turnaround och möta resterande utmaningar framöver fortsätter. Överlag går våra ansträngningar för ett
kraftfullt genomförande, inklusive vårt sparprogram, enligt plan.”
Nettovinsten uppgick till 734 miljoner dollar och grundläggande resultat per aktie var 0,32 dollar. Riktade
åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet bidrog till en ökning av kassaflödet från rörelsen med 29 procent
under årets första nio månader. Under kvartalet inledde ABB det i september aviserade
aktieåterköpsprogrammet om 4 miljarder dollar och köpte aktier till ett värde av runt 350 miljoner dollar.
”Vi driver lönsam tillväxt genom penetration, innovation och expansion, med målsättning att växa
snabbare än den globala ekonomin,” tillade Spiesshofer. ”Vi kommer att kontrollera kostnader och
kassaflöde noggrant i ett läge där utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt är alltmer osäkra. Hela
koncernledningen arbetar nu med full kraft för att genomföra vår strategi Next Level som vi presenterade
på kapitalmarknadsdagen i september.”
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Nyckeltal för tredje kvartalet (Q3) och de första nio månaderna (9M) 2014

Resultat för tredje kvartalet – sammanfattning
Tillväxtöversikt
Energiföretagens efterfrågan på kraftdistributionslösningar var stabil under tredje kvartalet, medan deras
investeringar i kraftöverföringssystem fortsatt var selektiva. Den industriella efterfrågan varierade mellan
regioner och slutmarknader, med positiv utveckling inom olja och gas samt allmän industri. Efterfrågan
inom gruvindustrin var stabil på låga nivåer. Marknaden var blandad inom infrastruktur och byggindustri.
Inom järnvägsindustrin och marin industri utvecklades efterfrågan positivt.

På denna blandade marknad ökade den totala orderingången under kvartalet med 25 procent (28 procent
på jämförbar basis). Ökningen var främst ett resultat av uppgången av stora order, vilka stod för 25
procent av den totala orderingången under kvartalet jämfört med 9 procent under samma kvartal 2013.

Ingången av basorder ökade med 3 procent (5 procent på jämförbar basis) till följd av växande
efterfrågan för en del av ABB:s tidig-cykliska produktverksamheter – såsom installationsprodukter och
lågspänningsmotorer – i kombination med tillväxtsatsningar tvärs över många verksamheter, produkter
och geografiska marknader. Basordertillväxten var störst i divisionen Discrete Automation and Motion och
de två kraftdivisionerna.

Serviceorderingången ökade med 10 procent och stod för 15 procent av den totala orderingången, en
lägre andel än för samma period förra året som en effekt av den ökade totala orderingången i kvartalet.

Intäkterna minskade i tredje kvartalet (ned 4 procent på jämförbar basis). Högre jämförbara intäkter i
divisionerna Discrete Automation and Motion och Low Voltage Products uppvägde inte en minskning i
Process Automation, Power Products och Power Systems, där de ingående orderstockarna var lägre.
Serviceintäkterna var stabila och nådde 16 procent av totala intäkter, upp från 15 procent för samma
kvartal 2013.

Orderstocken vid slutet av september uppgick till 27 miljarder dollar, en ökning med 4 procent jämfört
med slutet av samma kvartal 2013 och 9 procent högre än vid utgången av 2013.

Q3
2014 Q3 2013 Förändring 9M

2014 9M 2013 Förändring

Miljoner dollar där annat ej anges
USD Lokal

valuta Jämförbart4 USD Lokal
valuta Jämförbart4

Orderingång 11 225 9 089 24% 25% 28% 32 150 28 893 11% 13% 13%
  Orderstock (30 september) 27 005 27 454 -2% 4%
Intäkter 9 823 10 535 -7% -6% -4% 29 484 30 475 -3% -2% -2%
Operativt EBITDA 1 418 1 638 -13% 4 020 4 657 -14%
  i % av operativa intäkter4 14,3% 15,7% 13,6% 15,3%
Rörelseresultat 1 222 1 324 -8% 3 129 3 564 -12%
  i % av intäkter 12,4% 12,6% 10,6% 11,7%
Nettovinst hänförlig till ABB 734 835 -12% 1 914 2 262 -15%
Grundläggande resultat per
aktie (dollar) 0,32 0,36 0,83 0,99

Kassaflöde från rörelsen 1 169 1 241 -6% 2 012 1 561 29%
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Orderingång och intäkter per region
Miljoner dollar där
annat ej anges Orderingång Förändring Intäkter Förändring

Q3
2014

Q3
2013 USD Lokal

valuta
Jämför-

bart
Q3

2014
Q3

2013 USD Lokal
valuta

Jämför-
bart

Europa 4 010 3 001 34% 36% 40% 3 271 3 684 -11% -10% -7%
Nord- och
Sydamerika 2 969 2 807 6% 7% 11% 2 859 3 016 -5% -3% -1%
Asien 3 099 2 499 24% 24% 25% 2 809 2 836 -1% -1% 0%
Mellanöstern
och Afrika 1 147 782 47% 47% 47% 884 999 -12% -10% -10%
ABB-koncernen 11 225 9 089 24% 25% 28% 9 823 10 535 -7% -6% -4%

Alla regioner redovisade tillväxt av basorder och stora order på jämförbar basis inom både kraft och
automation under tredje kvartalet.

Tillväxten i Europa var störst i Storbritannien (UK), där både basorder och stora order ökade kraftigt.
Schweiz, Finland och Frankrike visade också stark ordertillväxt, medan tillväxten i Tyskland var lägre.

Ordertillväxten i Nord- och Sydamerika avspeglar främst en stor gruvorder i Brasilien. Orderingången i
USA steg på jämförbar basis.

Stora marina order i Sydkorea bidrog till den starka tillväxten i Asien under kvartalet. Detta stöddes av
fortsatt tillväxt i Kina, om än i svagare takt än under första halvåret. Orderingången minskade i Indien.

Orderingången ökade i Mellanöstern och Afrika, främst till följd av en stor order i Tunisien, och var högre
för både kraft och automation.

Orderingång och intäkter per division
Orderingång Intäkter

Miljoner dollar där annat
ej anges

Q3
2014

Q3
2013 Förändring Q3

2014
Q3

2013 Förändring

USD Lokal
valuta

Jämför-
bart USD Lokal

valuta
Jämför-

bart

Discrete
Automation and
Motion

2 697 2 410 12% 13% 14% 2 635 2 539 4% 4% 4%

Low Voltage
Products 1 914 1 938 -1% 0% 3% 1 921 2 001 -4% -3% 3%

Process
Automation 2 622 1 688 55% 57% 58% 1 899 2 128 -11% -10% -6%

Power Products 2 725 2 450 11% 13% 2 455 2 692 -9% -8%
Power Systems 2 177 1 216 79% 84% 1 637 2 062 -21% -19%
Koncerngemensamt
och övrigt
(inkl. interdivisionella
elimineringar)

(910) (613) (724) (887)

ABB-koncernen 11 225 9 089 24% 25% 28% 9 823 10 535 -7% -6% -4%

Discrete Automation and Motion: Orderingången ökade i alla verksamheter och regioner till följd av
satsningar på basordertillväxt – inklusive service – såväl som fortsatt efterfrågetillväxt inom bland annat
järnväg och marin industri. Bidragande till högre intäkter var främst genomföranden av projekt ur den
starka orderstocken inom robotverksamheten såväl som kraftkonvertering och service.

Low Voltage Products: Orderingången på jämförbar basis ökade på blandade marknader och var stabil
eller högre i alla verksamheter. Regionalt var tillväxten störst i Asien, Nord- och Sydamerika samt
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Mellanöstern och Afrika. I Europa var orderingången stabil. Intäkterna på jämförbar basis steg i takt med
orderingången.

Process Automation: En uppgång av stora order inom olja och gas, marin industri och gruvindustri
uppvägde en nedgång av basorder i kvartalet. Orderingången steg kraftigt i alla regioner. Intäkterna
minskade till följd av den lägre ingående orderstocken. En ökning av intäkterna för livscykelservice
motvägdes av lägre fullserviceintäkter.

Power Products: Ingången av stora order och basorder ökade på de flesta marknader med stöd av
industriell efterfrågan samt fortsatta selektiva investeringar i stora kraftöverföringsprojekt. Ordertillväxten
var tvåsiffrig i Europa, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern och Afrika. Orderingången var lägre i
Asien men ökade i Kina. Intäktsminskningen i kvartalet speglar främst den lägre ingående orderstocken.

Power Systems: Högre orderingång under kvartalet speglar en ökning av både basorder och stora order,
inklusive en HVDC-länk (överföring av högspänd likström) i Storbritannien (UK) till ett ordervärde av 800
miljoner dollar. Satsningar för att driva basordertillväxt bidrog till en tvåsiffrig basorderuppgång.
Energiföretagens investeringar i kraftöverföring var fortsatt försiktiga och ABB fortsätter att vara selektivt
med fokus på marginal och andel ABB-innehåll i projekten. Intäkterna var lägre än förra året som en följd
av lägre ingående orderstock och förseningar i vissa projekt.

Resultatöversikt
Operativt EBITDA
Operativt EBITDA för tredje kvartalet 2014 uppgick till 1,4 miljarder dollar, 13 procent lägre än för samma
period föregående år. Den operativa EBITDA-marginalen sjönk också. Dessa resultat var främst en följd
av lägre intäkter och det pågående genomförandet av vissa projekt med svag eller negativ marginal ur
Power Systems orderstock. Kostnadsbesparingar och ytterligare produktivitetsförbättringar mer än
uppvägde prispress under kvartalet.

Nettovinst
Nettovinsten för kvartalet uppgick till 734 miljoner dollar. Vinst efter skatt från avyttringar av verksamheter
uppgick till 145 miljoner dollar för kvartalet. Nettovinsten för kvartalet inkluderade också en nettopost, före
skatt, avseende valuta- och råvaruhandelsrelaterade tidsskillnader på minus 76 miljoner dollar jämfört
med en positiv effekt, före skatt, på 113 miljoner dollar för tredje kvartalet 2013.

Grundläggande resultat per aktie uppgick till 0,32 dollar för tredje kvartalet jämfört med 0,36 dollar för
samma kvartal för ett år sedan.
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Resultat och kassaflöde per division
Miljoner dollar där annat ej
anges Operativt EBITDA Operativ

EBITDA-marginal Kassaflöde från rörelsen

Q3
2014

Q3
2013

Förändr-
ing USD

Q3
2014

Q3
2013

Q3
2014

Q3
2013

Förändr-
ing USD

Discrete Automation
and Motion 478 476 0% 18,1% 18,8% 409 526 -22%

Low Voltage Products 364 395 -8% 18,9% 19,7% 308 435 -29%

Process Automation 239 289 -17% 12,6% 13,6% 258 271 -5%

Power Products 362 389 -7% 14,6% 14,6% 325 207 57%

Power Systems 9 141 -94% 0,5% 7,0% (92) (118) n/a

Koncerngemensamt
och övrigt (inkl. inter-
divisionella elimineringar)

(34) (52) - (39) (80)

ABB-koncernen 1 418 1 638 -13% 14,3% 15,7% 1 169 1 241 -6%

Discrete Automation and Motion: Minskningen av operativ EBITDA-marginal avspeglar den
utspädande effekten från Power-One som förvärvades i tredje kvartalet 2013. Exklusive denna effekt var
divisionens operativa EBITDA-marginal högre än för samma kvartal 2013.

Low Voltage Products: Minskningen av operativ EBITDA-marginal avspeglar främst en högre andel
systemintäkter vilka tenderar att ha lägre marginaler.

Process Automation: Minskningen av operativt EBITDA och operativ EBITDA-marginal speglar i
huvudsak effekten av lägre intäkter samt jämförelsen med ett mycket starkt resultat för motsvarande
kvartal förra året.

Power Products: Kostnadsbesparingar och en gynnsam mix säkerställde en stabil EBITDA-marginal
trots lägre intäkter.

Power Systems: De låga siffrorna för operativt EBITDA och operativ EBITDA-marginal var i huvudsak
följden av fortsatta effekter av projektrelaterade kostnader inom havsbaserad vindkraft och EPC-kontrakt
(engineering, procurement and construction) inom solkraft. Lägre intäkter påverkade också.

Balansräkning och kassaflöde
Total skuld vid slutet av tredje kvartalet uppgick till runt 7,9 miljarder dollar, ungefär samma nivå som vid
slutet av 2013. Nettoskulden4 vid slutet av tredje kvartalet ökade något jämfört med slutet av 2013 och
uppgick till runt 1,7 miljarder dollar.

ABB redovisade ett kassaflöde från rörelsen på 1,2 miljarder dollar för tredje kvartalet, en minskning med
6 procent jämfört med tredje kvartalet 2013. För de första nio månaderna 2014 ökade kassaflödet från
rörelsen med 29 procent till följd av att effekten av ett förbättrat rörelsekapital mer än uppvägde effekten
av lägre nettovinst under perioden. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna4 uppgick till 16,6 procent
jämfört med 17,8 procent för tredje kvartalet 2013.
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Återköp av aktier
Som meddelades på kapitalmarknadsdagen 9 september har ABB inlett ett aktieåterköpsprogram
uppgående till fyra miljarder dollar. Under september köpte ABB runt 15,4 miljoner aktier under
programmet till ett återköpsvärde av runt 350 miljoner dollar.

Avyttringar
ABB slutförde den tidigare meddelade avyttringen av Thomas & Betts stålkonstruktionsverksamhet under
tredje kvartalet för ett kontant belopp av runt 590 miljoner dollar. I augusti tillkännagav företaget också ett
avtal om att avyttra sin verksamhet Full Service för en icke uppgiven summa. Affären väntas slutföras i
fjärde kvartalet 2014, förutsatt myndigheternas godkännande.

Strategi Next Level
I september presenterade ABB sin strategi Next Level och sina finansiella mål för perioden 2015-2020
med syfte att accelerera hållbart värdeskapande. Strategin bygger på ABB:s tre fokusområden lönsam
tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. Företaget avser driva lönsam tillväxt genom
att skifta tyngdpunkt i riktning mot slutmarknader med hög tillväxt, stärka konkurrenskraften och minska
risken i sina affärsmodeller.

Enligt planen räknar ABB med att öka rörelseresultatet CAGR (compound annual growth rate) per aktie
(EPS) med 10-15 procent och generera ett attraktivt kassaflöde på investerat kapital (CROI) i närheten av
15 procent (mid-teens) över perioden 2015-2020. Företaget siktar på att öka intäkterna på en jämförbar
basis med i snitt 4-7 procent per år, vilket är högre än marknadens och den globala ekonomins
förväntade tillväxt. ABB avser att under samma period stadigt höja sin lönsamhet, mätt i operativt EBITA,
inom området 11-16 procent och siktar samtidigt på en genomsnittlig konvertering fritt kassaflöde
överstigande 90 procent. De nya finansiella målen gäller från 1 januari 2015.

Förändringar i ledningen
I samband med presentationen av strategin Next Level i september meddelade ABB att företaget
anpassar koncernledningsstrukturen. Peter Terwiesch, idag chef för ABB i Centraleuropa och Tyskland,
utnämndes till medlem av koncernledningen med ansvar för divisionen Process Automation. ABB
meddelade också att företagets regionala struktur rationaliseras från åtta till tre regioner, med ansvar för
kundsamarbete, delade tjänster och respektive tillhörande länder. De tre nybildade regionerna kommer
att ledas av de nuvarande koncernledningsmedlemmarna Frank Duggan (Asien samt Mellanöstern och
Afrika), Greg Scheu (Nord- och Sydamerika) och Veli-Matti Reinikkala (Europa). Alla organisations- och
ledningsförändringar träder i kraft 1 januari 2015.

Utsikter
De långsiktiga utsikterna för våra verksamheter är fortsatt klart positiva. Behovet av effektiv och tillförlitlig
kraftöverföring och eldistribution kommer att fortsätta öka utifrån drivkrafter som accelererande
urbanisering på tillväxtmarknader; åtgärder för att motverka global uppvärmning; det snabbt ökande
behovet av el i samband med digitalisering samt upprustning av föråldrade elnät. Samtidigt väntas
efterfrågan på industriell automation att öka när kunder strävar efter ökad produktivitet, effektivitet,
produktkvalitet och säkerhet. Dessa trender väntas också vara drivkrafter för efterfrågan på ABB:s
transport- och infrastrukturmarknader. ABB är väl positionerat för att dra nytta av dessa möjligheter till
långsiktig lönsam tillväxt tack vare företagets starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och
verksamhetsmässigt, tekniska ledarskap och finansiella styrka.
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På kort sikt ger den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signaler om en blandad bild med
ökad osäkerhet. Vissa tidig-cykliska makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i
Kina väntas bestå. Samtidigt påverkas marknaden av fortsatt svag tillväxt i Europa, politiska spänningar i
olika delar av världen och hälsosituationen i Afrika.

I detta klimat strävar ledningen efter att fortsätta att överträffa marknadstillväxten i företagets viktigaste
kundsegment genom att systematiskt driva lönsam organisk tillväxt via ökad marknadspenetration, ökad
intäktsgenerering från våra nya produktinnovationer och expansion in i nya attraktiva marknadssegment.
Därutöver avser ledningen att accelerera det affärsdrivna samarbetet, såsom att ytterligare utveckla
serviceverksamheten, integrera förvärv på ett framgångsrikt sätt och öka ABB:s produktivitet genom att
fokusera starkare på kundernas behov. En tredje prioritering är kraftfullt genomförande, speciellt när det
gäller kostnadsbesparingar, kassaflödesgenerering och återgång till ett högre och jämnare resultat i
Power Systems.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2014 finns tillgängligt
på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.
ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna öppnas
15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig i 24 timmar med start en timme
efter konferensens slut. För att lyssna, ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 14011#.
ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare
ombeds ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en
timme efter konferensens slut och kan laddas ned från ABB:s webbplats.

Datum att notera 2014-2015
Resultat för fjärde kvartalet 2014 5 februari 2015
Resultat för första kvartalet 2015 29 april 2015
Årsstämma (Zürich, Schweiz) 30 april 2015
Informationsmöte för svenska aktieägare (Västerås) 4 maj 2015
Resultat för andra kvartalet 2015 23 juli 2015
Resultat för tredje kvartalet 2015 21 oktober 2015

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och
minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i
omkring 100 länder och har ungefär 145 000 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 Next Level 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 22 oktober 2014, vilket kan läsas i sin
helhet inklusive resultattabeller och finansiell information på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska
pressmeddelandet.

22 oktober 2014
Ulrich Spiesshofer, koncernchef

1 Orderingången upp 28 procent på jämförbar basis. Se ”Supplemental Financial Information” i bilaga till det engelska
pressmeddelandet.
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes i Not 13 i Interim Consolidated
Financial Statements (unaudited) i det engelska pressmeddelandet.
3 Ledningens diskussion kring order och intäkter utgår från förändringar i lokal valuta. För förändringar i USD, se respektive
resultattabell i det engelska pressmeddelandet.
4 För non-GAAP measures, se ”Supplemental Financial Information” i bilaga till det engelska pressmeddelandet.
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