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STARK TILLVÄXT I USA, SVAGARE I EUROPA FÖR ASSA ABLOY  
• Omsättningen för första kvartalet 2005 ökade organiskt med 2% till 6 269 MSEK (6 283), efter -205 

MSEK valutapåverkan.  
• Rörelsemarginalen EBIT för kvartalet uppgick till 14,2% (13,8)  
• Övergången till IFRS beräknas reducera rörelsemarginalen för helåret med 0,3%.  
• Nettoresultatet för första kvartalet uppgick till 559 MSEK (555). 
• Vinst per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,50) för första kvartalet.  
• Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 549 MSEK (615). 
 
– Koncernens försäljning i USA, som är vårt klart största marknad, ökade med 8% i kvartalet, säger Bo 
Dankis, VD och koncernchef. I Europa begränsar påskeffekten vår tillväxt samtidigt som vi noterar 
skillnader i utvecklingstakt mellan marknader. Vi ökar nu förändringstakten i Europa. 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT  
 Första kvartalet Helår 
  2005 2004 Förändring 2004 
Omsättning, MSEK 6 269 6 283 0% 25 526 
Varav:     
Organisk tillväxt   +2% +5% 
Förvärv    +1% +5% 
Valutaeffekt -205  -3% -4% 
Rörelsemarginal (EBIT), % 14,2 13,8  14,4 
Resultat före skatt, MSEK 764 751 +2% 3 199 
Varav valutaeffekt, MSEK -17  -2%  
Nettoresultat, MSEK 559 555 +1% 2 356 
Operativt kassaflöde, MSEK 549 615 -11% 3 439 
Vinst per aktie (EPS), SEK 1,49 1,50 -1% 6,33 
 

 
Koncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 6 269 MSEK (6 283). Den organiska tillväxten 
var 2%. Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning till svenska kronor hade en negativ 
påverkan om 205 MSEK på grund av ändrade valutakurser. De förvärvade bolagen hade en positiv effekt 
om 1% på omsättningen. 
 
För det första kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 102 MSEK (1 102). 
Motsvarande marginal var 17,6% (17,5). Koncernens rörelseresultat EBIT, uppgick till 890 MSEK (868) 
efter negativa valutaeffekter om 33 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 14,2% (13,8).  
 
Resultat före skatt för det första kvartalet var 764 MSEK (751) där de negativa valutaeffekterna vid 
omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 17 MSEK. Koncernens skattekostnad uppgick till 205 
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MSEK (196), motsvarande en effektiv skattesats på 27% i förhållande till resultat före skatt.  
Vinst per aktie efter skatt för det första kvartalet uppgick till 1,49 SEK (1,50).  
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive utbetalningar relaterade till omstrukturerings-
programmet, uppgick till 549 MSEK – vilket är 72% av resultat före skatt – jämfört med 615 MSEK 
föregående år. Rörelsekapitalet ökade med 333 MSEK i kvartalet vilket i huvudsak är relaterat till en 
ökad kapitalbindning i kundfordringar och varulager.  
 

HANDLINGSPROGRAMMET ”LEVERAGE AND GROWTH” 
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 fortlöper väl med en lång rad specifika 
aktiviteter. Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005. 70 MSEK i 
besparingar har uppnåtts under första kvartalet 2005. I kvartalet har utbetalningar relaterade till 
handlingssprogrammet uppgått till 56 MSEK och 950 av de 1 400 anställda som berörs har lämnat 
koncernen. Förhandlingar avseende cirka 250 av de totalt 1 400 anställda som omfattas av programmet är 
fortfarande pågående.  
 

KOMMENTAR PER DIVISION 
EMEA  
Första kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 305 
MEUR (307) med -1% organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 44 MEUR (44) med en rörelse-
marginal (EBIT) på 14,3% (14,4). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,8% (16,1). Det 
operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 25 MEUR (31). 
 
Påskeffekten påverkade divisionens försäljning negativt med drygt 3%. Försäljningstillväxten under 
första kvartalet fortsätter att visa en stor spridning. Skandinavien, Israel och Östeuropa genererar god 
organisk tillväxt medan Frankrike, Benelux och Tyskland utvecklas svagare. Storbritannien och Italien 
fortsätter i samma takt som för helår 2004. Aktiviteterna i handlingsprogrammet Leverage and Growth 
genererar besparingar enligt plan vilket emellertid i kvartalet motverkas av lägre försäljningsvolymer. 
Den nya EMEA-ledningen har påskyndat införandet av fastlagd strategi vilket medför något högre 
säljkostnader avseende satsningar på specificering och gör-det-själv segmentet. Dessa aktiviteter har ännu 
inte givit nämnvärda effekter på försäljningen.  
 
AMERICAS 
Divisionen Americas omsättning uppgick i första kvartalet till 283 MUSD (273) med 5% organisk 
tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 51 MUSD (45) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,9% (16,6). 
Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,4% (16,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta 
uppgick till 32 MUSD (38).  
 
Americas positiva trend fortsatte under första kvartalet vad gäller försäljning, volymer och marginaler. 
Door Group, Residential Group och Sydamerika rapporterar stark tillväxt i kvartalet. Architectural 
Hardware Group visar förbättrad försäljning med fortsatt stärkt marginal. Försäljning och resultat i 
Mexico påverkades tillfälligt negativt av ändrade skatteregler avseende varulager, vilket leder till 
engångsjusteringar av lagernivån i distributionen. 
 
ASIA PACIFIC  
Första kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 81 MAUD (72) med 0% organisk 
tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 8 MAUD (9) med en rörelsemarginal (EBIT) på 9,7% (12,3).  
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Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,9% (13,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta 
uppgick till 15 MAUD (8).  
 
Asia Pacifics försäljning ökade som ett resultat av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten 
påverkades negativt av valutakurser avseende export från Nya Zeeland till USA samt en fortsatt 
avmattning av bostadsmarknaden i Australien. Tillväxten i Asien förbättrades i kvartalet främst genom 
ökad försäljning till övriga divisioner. Resultatet påverkades negativt av lägre volymer och högre 
säljkostnader i Asien. De ökade säljkostnaderna förväntas ge högre försäljning senare under året.  
 
GLOBAL TECHNOLOGIES 
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 268 MSEK (1 165) i första kvartalet, 
motsvarande en organisk tillväxt på 9%. Rörelseresultatet uppgick till 169 MSEK (142) med en 
rörelsemarginal (EBIT) på 13,4% (12,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,4% (10,4). Det 
operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 190 MSEK (76).  
 
Global Technologies rapporterar stark organisk tillväxt tack vare förbättrad försäljning i USA för samtliga 
enheter. Identification Technology Group fortsätter sin goda utveckling. Automatic Doors förbättrar 
marginaler genom en ökad serviceförsäljning. Hospitality Group rapporterar markant förbättrad 
försäljning i kvartalet vilket ger en positiv påverkan på divisionens organiska tillväxt och marginal. 
Omstruktureringsarbetet i Hospitality Group intensifieras vilket tillfälligt leder till en ökad kostnadsnivå.  
 

ÖVRIGA HÄNDELSER 
ASSA ABLOY tecknade i kvartalet avtal om att förvärva 70% av kinesiska WangLi. WangLi är en 
ledande leverantör av högsäkerhetsdörrar och högsäkerhetslås i Kina. Företaget har utvecklat ett 
omfattande kinesiskt distributionsnätverk och har en ledande position inom sitt segment. WangLis 
verksamhet är belägen i Zhejiang-regionen söder om Shanghai. Beräknad årsomsättning under 2005 
uppgår till 200 MSEK. Konsolidering sker under andra kvartalet.  
 
I april tecknades avtal om förvärv av svenska Habo Industry som omsätter 45 MSEK. Verksamheten 
omfattar lås och beslag till fönster- och dörrindustrin i Skandinavien och i Europa. Förvärvet beräknas 
bidra till vinst per aktie från konsolideringstidpunkten. 
 
BEST Metaline (Asia Pacific) och Doorman Services (Global Technologies) konsolideras från 1 februari.  
Bolagen omsätter på årsbasis tillsammans drygt 200 MSEK. Förvärven har bidragit till vinst per aktie i 
kvartalet. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgår till cirka 150 MSEK. 
Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd 
livslängd uppgår till knappt 100 MSEK. 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Övergången till IFRS har skett per 1 januari 2004 vilket betyder att jämförelsetalen för 2004 har justerats 
i enlighet med IFRS. Effekterna av övergången till IFRS har presenterats i en separat rapport, "IFRS-
justerade siffror 2004 för ASSA ABLOY", som publicerades den 20 april 2005. Rapporten finns att tillgå 
på ASSA ABLOYs hemsida. ASSA ABLOYs redovisningsprinciper under IFRS framgår av Bilaga 1. 
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FRAMTIDSUTSIKTER*  
Den organiska försäljningstillväxten 2005 förväntas vara god, men påverkas av den svagare utvecklingen 
i Europa. Rörelsemarginalen (EBIT) förväntas öka i huvudsak beroende på besparingar från 
omstruktureringsprogrammet. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, 
kommer att fortsätta. 
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att 
fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att 
påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.  
 
Stockholm den 27 april 2005 
 
 
Bo Dankis 
VD och koncernchef 
 
*Framtidsutsikter publicerade i februari 2005 löd: 
”Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) 
förväntas öka i huvudsak beroende på besparingar från omstruktureringsprogrammet. Det starka kassaflödet, exklusive 
betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta. Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på 
säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position 
kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.”  
 
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor. 
 

Ekonomisk information 
Kvartalsrapporter från ASSA ABLOY AB publiceras den 17 augusti och den 8 november under 2005. 
 

____________ 
 

Ytterligare information lämnas av 
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42  

Göran Jansson, vice koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72   
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79 

 
ASSA ABLOY AB (publ) 

Box 70340, SE-107 23 Stockholm 
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 

www.assaabloy.com 
 

 
 
 
 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.45 på Operaterrassen i Stockholm. 
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per  

telefon: +44 (0)20 7162 0181. 
  

 
ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, 

avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda 
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro. 
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FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-mar jan-dec
2005 2005 2004 2004

MEUR1) MSEK MSEK MSEK
Omsättning 690 6 269 6 283 25 526
Kostnad för sålda varor -410 -3 725 -3 796 -15 221
Bruttoresultat 280 2 544 2 487 10 305
Försäljnings- och administrationskostnader -182 -1 656 -1 619 -6 630
Resultatandel i intressebolag 0 2 1 8
Rörelseresultat 98 890 869 3 683
Finansnetto -14 -126 -118 -484
Resultat före skatt 84 764 751 3 199
Skatter -22 -205 -196 -843
Periodens resultat 62 559 555 2 356

Fördelning av periodens resultat:
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB 62 558 553 2 349
Minoritetsintressen 0 1 2 7

VINST PER AKTIE jan-mar jan-mar jan-dec
2005 2004 2004
SEK SEK SEK

Vinst per aktie efter skatt och 
före konvertering 3) 1,52 1,51 6,42
Vinst per aktie efter skatt och 
full konvertering 4) 1,49 1,50 6,33

KASSAFLÖDESANALYS jan-mar jan-mar jan-mar jan-dec
2005 2005 2004 2004

MEUR1) MSEK MSEK MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 523 561 3 339
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 -242 -885 -1 505
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 -222 558 -1 734
Kassaflöde 7 59 234 100  
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BALANSRÄKNING 31 mar 31 mar 31 mar 31 dec
2005 2005 2004 2004

MEUR2) MSEK MSEK MSEK
Immateriella anläggningstillgångar 1 621 14 803 14 871 14 138
Materiella anläggningstillgångar 590 5 388 5 686 5 279
Finansiella anläggningstillgångar 174 1 585 1 800 1 654
Varulager 366 3 346 3 387 3 135
Kundfordringar 491 4 479 4 654 4 146
Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar 90 825 724 705
Räntebärande omsättningstillgångar 117 1 067 1 122 1 060
Summa tillgångar 3 449 31 493 32 244 30 117

Eget kapital 1 334 12 176 10 678 11 253
Räntebärande långfristiga skulder 863 7 877 10 986 7 706
Ej räntebärande långfristiga skulder 41 378 330 406
Räntebärande kortfristiga skulder 627 5 726 4 674 5 594
Ej räntebärande kortfristiga skulder 584 5 336 5 576 5 158
Summa eget kapital och skulder 3 449 31 493 32 244 30 117

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL jan-mar jan-mar jan-mar jan-dec
2005 2005 2004 2004

MEUR MSEK MSEK MSEK
Ingående balans 1 januari 1 239 11 253 9 847 9 847
IFRS-effekt (IAS 39) -8 -77 - -
Utdelning 7) - - - -457
Transaktionskostnad avseende
utgivande av konvertibler - - - -18
Periodens omräkningsdifferens 41 441 276 -475
Periodens resultat 1) 62 559 555 2 356
Utgående balans vid periodens slut 2) 1 334 12 176 10 678 11 253

 
NYCKELTAL jan-mar jan-mar jan-dec

2005 2004 2004
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,2 13,5 15,3
Avkastning på eget kapital, % 16,8 20,0 20,0
Soliditet, % 38,7 33,1 37,4
Räntetäckningsgrad 7,1 7,4 7,6
Ränta konvertibelt förlagslån netto efter skatt, MSEK 7,9 5,6 24,0
Antal aktier, 1000-tal 365 918 365 918 365 918
Antal aktier efter full konvertering, 1000-tal 378 718 370 935 378 718
Medelantal anställda 28 765 29 225 29 160  
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KVARTALSINFORMATION

KONCERNEN I SAMMANDRAG
(Alla belopp i MSEK om ej annat angivits)

kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 12 mån
2004 2004 2004 2004 2004 2005 rullande

Omsättning 6 283 6 533 6 447 6 263 25 526 6 269 25 512
Organisk tillväxt 6) 3% 7% 6% 4% 5% 2%

Bruttoresultat 2 487 2 658 2 621 2 539 10 305 2 544 10 362
Bruttoresultat / Omsättning 39,6% 40,7% 40,7% 40,5% 40,4% 40,6% 40,6%

Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) 1 102 1 165 1 189 1 150 4 606 1 102 4 606
Bruttomarginal (EBITDA) 17,5% 17,8% 18,4% 18,4% 18,0% 17,6% 18,1%

Avskrivningar -233 -236 -224 -230 -923 -212 -902

Rörelseresultat (EBIT) 869 929 965 920 3 683 890 3 704
Rörelsemarginal (EBIT) 13,8% 14,2% 15,0% 14,7% 14,4% 14,2% 14,5%

Finansnetto -118 -121 -127 -118 -484 -126 -492

Resultat före skatt 751 808 838 802 3 199 764 3 212
Vinstmarginal (EBT) 12,0% 12,4% 13,0% 12,8% 12,5% 12,2% 12,6%

Skatter -196 -210 -221 -216 -843 -205 -852
Årets resultat 555 598 617 586 2 356 559 2 360

Fördelning av årets resultat:
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB 553 596 615 585 2 349 558 2 354
Minoritetsintressen 2 2 2 1 7 1 6

OPERATIVT KASSAFLÖDE
kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 12 mån
2004 2004 2004 2004 2004 2005 rullande

Rörelseresultat (EBIT) 869 929 965 920 3 683 890 3 704
Avskrivningar 233 236 224 230 923 212 902
Rörelsens nettoinvesteringar -123 -166 -146 -215 -650 -140 -667
Förändring av rörelsekapitalet -344 -184 142 374 -12 -333 -1
Erlagd och erhållen ränta -45 -144 -67 -233 -489 -83 -527
Ej kassaflödespåverkande poster 25 -19 -36 14 -16 3 -38
Operativt kassaflöde 615 5) 652 5) 1 082 5) 1 090 5) 3 439 5) 549 5) 3 373
Operativt kassaflöde / Resultat före skatt 0,82 0,81 1,29 1,36 1,08 0,72 1,05

NETTOSKULDENS FÖRÄNDRING
kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1
2004 2004 2004 2004 2004 2005

Nettoskuld vid periodens ingång 13 454 14 481 14 570 13 387 13 454 12 208
Operativt kassaflöde -615 -652 -1 082 -1 090 -3 439 -549
Strukturbetalningar 35 45 112 129 321 56
Betald skatt 164 322 103 161 750 167
Förvärv 830 23 -27 103 929 111
Utdelning - 457 - - 457 -
Omräkningsdifferens 613 -106 -289 -482 -264 506
Nettoskuld vid periodens utgång 14 481 14 570 13 387 12 208 12 208 12 499
Nettoskuldsättning / Eget kapital 1,36 1,35 1,20 1,09 1,09 1,03  
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SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING
kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1

2004 2004 2004 2004 2005
Sysselsatt kapital 25 159 25 350 24 577 23 461 24 675
- varav goodwill 14 611 14 644 14 382 13 917 14 562
Nettoskuld 14 481 14 570 13 387 12 208 12 499
Minoritetsintresse 17 20 20 27 29
Eget kapital (exkl minoritetsintresse) 10 661 10 760 11 169 11 226 12 147

DATA PER AKTIE
kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 12 mån

2004 2004 2004 2004 2004 2005 rullande
SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

Vinst per aktie efter skatt och 
före konvertering 3) 1,51 1,63 1,68 1,60 6,42 1,52 6,43
Vinst per aktie efter skatt och 
full konvertering 4) 1,50 1,61 1,65 1,57 6,33 1,49 6,32
Kassaflöde per aktie efter skatt och 
full konvertering 4) 2,12 2,25 2,27 2,23 8,87 2,11 8,86
Eget kapital per aktie efter full konvertering 31,24 33,88 34,72 34,74 36,90  
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RAPPORTERING PER DIVISION

jan-mar respektive 31 mar
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Omsättning, externt 297 299 282 272 74 68 1 246 1 143 6 269 6 283
Omsättning, internt 8 8 1 1 7 4 22 22 -142 -125
Omsättning 305 307 283 273 81 72 1 268 1 165 -142 -125 6 269 6 283
Organisk tillväxt 6) -1% 2% 5% 2% 0% 7% 9% 6% 2% 3%

Rörelseresultat (EBIT) 44 44 51 45 8 9 169 142 -68 -63 890 869
Rörelsemarginal (EBIT) 14,3% 14,4% 17,9% 16,6% 9,7% 12,3% 13,4% 12,2% 14,2% 13,8%

Sysselsatt kapital 1 071 1 066 1 097 1 089 303 277 5 556 5 517 -64 -63 24 675 25 159
- varav goodwill 502 495 652 652 161 139 4 497 4 290 14 562 14 611
Avkastning på sysselsatt kapital 15,8% 16,1% 18,4% 16,4% 9,9% 13,3% 12,4% 10,4% 14,2% 13,5%

Rörelseresultat (EBIT) 44 44 51 45 8 9 169 142 -68 -63 890 869
Avskrivningar 14 14 8 8 3 3 17 23 2 1 212 233
Rörelsens nettoinvesteringar -8 -7 -5 -4 -2 -2 -21 -17 -10 - -140 -123
Förändring av rörelsekapitalet -25 -20 -22 -11 6 -2 25 -72 -14 - -333 -344
Kassaflöde 25 31 32 38 15 8 190 76 629 635
Ej kassaflödespåverkande poster 3 25 3 25
Erlagd och erhållen ränta -83 -45 -83 -45
Operativt kassaflöde 5) 549 615

Medelantal anställda 12 496 12 744 9 285 9 884 3 808 3 620 3 107 2 919 68 58 28 765 29 225

jan-mar respektive 31 mar
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Omsättning, externt 2 693 2 746 1 934 2 014 396 380 1 246 1 143 6 269 6 283
Omsättning, internt 74 71 8 8 37 24 22 22 -142 -125
Omsättning 2 767 2 817 1 942 2 022 433 404 1 268 1 165 -142 -125 6 269 6 283
Organisk tillväxt 6) -1% 2% 5% 2% 0% 7% 9% 6% 2% 3%

Rörelseresultat (EBIT) 398 405 349 335 42 50 169 142 -68 -63 890 869
Rörelsemarginal (EBIT) 14,3% 14,4% 17,9% 16,6% 9,7% 12,3% 13,4% 12,2% 14,2% 13,8%

Sysselsatt kapital 9 784 9 875 7 744 8 239 1 655 1 592 5 556 5 517 -64 -63 24 675 25 159
- varav goodwill 4 582 4 589 4 604 4 934 879 799 4 497 4 290 14 562 14 611
Avkastning på sysselsatt kapital 15,8% 16,1% 18,4% 16,4% 9,9% 13,3% 12,4% 10,4% 14,2% 13,5%

Rörelseresultat (EBIT) 398 405 349 335 42 50 169 142 -68 -63 890 869
Avskrivningar 126 134 52 58 15 17 17 23 2 1 212 233
Rörelsens nettoinvesteringar -68 -63 -31 -31 -11 -10 -21 -17 -10 - -140 -123
Förändring av rörelsekapitalet -225 -183 -154 -79 35 -12 25 -72 -14 - -333 -344
Kassaflöde 231 293 216 283 81 45 190 76 629 635
Ej kassaflödespåverkande poster 3 25 3 25
Erlagd och erhållen ränta -83 -45 -83 -45
Operativt kassaflöde 5) 549 615

MSEK MSEKMEUR MUSD MAUD MSEK
Övrigt Totalt      EMEA 8)      Americas 9)  Asia Pacific 10)

Global 
technologies 11)

      EMEA 8)      Americas 9)  Asia Pacific 10)
Global 

technologies 11)

MSEK MSEK MSEK MSEK
Övrigt Totalt
MSEK MSEK
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jan-dec respektive 31 dec 
2004 2004 2004 2004 2004 2004

Omsättning, externt 1 179 1 125 320 4 811 25 526
Omsättning, internt 31 4 23 100 -533
Omsättning 1 210 1 129 343 4 911 -533 25 526
Organisk tillväxt 6) 3% 6% 7% 5% 5%

Rörelseresultat (EBIT) 174 199 52 632 -269 3 683
Rörelsemarginal (EBIT) 14,4% 17,6% 15,1% 12,9% 14,4%

Sysselsatt kapital 1 046 1 104 324 5 322 -268 23 461
- varav goodwill 495 654 159 4 313 13 917
Avkastning på sysselsatt kapital 16,3% 18,2% 16,8% 11,8% 15,3%

Rörelseresultat (EBIT) 174 199 52 632 -269 3 683
Avskrivningar 72 31 12 95 10 923
Rörelsens nettoinvesteringar -37 -27 -5 -78 -8 -650
Förändring av rörelsekapitalet -8 -11 -8 3 53 -12
Kassaflöde 201 192 51 652 3 944
Ej kassaflödespåverkande poster -16 -16
Erlagd och erhållen ränta -489 -489
Operativt kassaflöde 5) 3 439

Medelantal anställda 12 774 9 767 3 629 2 925 65 29 160

jan-dec respektive 31 dec 
2004 2004 2004 2004 2004 2004

Omsättning, externt 10 747 8 242 1 726 4 811 25 526
Omsättning, internt 284 28 121 100 -533
Omsättning 11 031 8 270 1 847 4 911 -533 25 526
Organisk tillväxt 6) 3% 6% 7% 5% 5%

Rörelseresultat (EBIT) 1 586 1 456 278 632 -269 3 683
Rörelsemarginal (EBIT) 14,4% 17,6% 15,1% 12,9% 14,4%

Sysselsatt kapital 9 433 7 303 1 671 5 322 -268 23 461
- varav goodwill 4 462 4 324 818 4 313 13 917
Avkastning på sysselsatt kapital 16,3% 18,2% 16,8% 11,8% 15,3%

Rörelseresultat (EBIT) 1 586 1 456 278 632 -269 3 683
Avskrivningar 529 227 62 95 10 923
Rörelsens nettoinvesteringar -340 -195 -29 -78 -8 -650
Förändring av rörelsekapitalet 51 -76 -43 3 53 -12
Kassaflöde 1 826 1 412 268 652 3 944
Ej kassaflödespåverkande poster -16 -16
Erlagd och erhållen ränta -489 -489
Operativt kassaflöde 5) 3 439

1) Belopp i EUR har omräknats enligt genomsnittskurs, 1 EUR = 9,08
2) Belopp i EUR har omräknats enligt utgående kurs per 31 mars 2005, 1 EUR = 9,13
3) Antal aktier, 1000-tal som använts för beräkningen uppgår till 365 918 för samtliga perioder.
4) Antal aktier, 1000-tal som använts för beräkningen uppgår till 378 718 för mars 2005, 370 935 för mars 2004 och 375 103 för december 2004.
5) Exklusive strukturbetalningar.
6) Organisk tillväxt avser jämförbara enheter efter justering för förvärv och ändrade valutakurser.
7) Omräknad till utgående kurs per transaktionsdagen, 1 EUR = 9,14
8) Europa, Israel och Afrika
9) Nord- och Sydamerika
10) Asien, Australien och Nya Zeeland
11) Dörrautomatik, Hospitality och Identifiering

MAUD MSEK
 Asia Pacific 10)

Global 
technologies 11)

      EMEA 8)      Americas 9)

Övrigt Totalt
MSEK MSEK

      EMEA 8)      Americas 9)

MEUR MUSD

 Asia Pacific 10)
Global 

technologies 11) Totalt
MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK

Övrigt
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DEFINITIONER 
 
Organisk tillväxt: Förändring av omsättning i jämförbara enheter efter justering för förvärv och 
valutakurseffekter. 
 
Bruttomarginal (EBITDA): Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning. 
 
Rörelsemarginal (EBIT): Rörelseresultat i förhållande till omsättning. 
 
Vinstmarginal (EBT): Resultatet före skatt i förhållande till omsättning. 
 
Operativt kassaflöde: Se uppställningen av operativt kassaflöde för ingående delar. 
 
Nettoinvesteringar: Investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerat med försäljning av 
materiella anläggningstillgångar. 
 
Avskrivningar: Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
 
Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar. 
 
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med räntebärande tillgångar, icke räntebärande 
skulder inklusive uppskjuten skatteskuld. 
 
Soliditet*: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt plus räntenetto dividerat med räntenetto. 
 
Avkastning på eget kapital*: Årets resultat exklusive minoritetsintressen plus räntekostnader efter 
skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till genomsnittligt eget kapital (exklusive 
minoritetsintressen) efter full konvertering. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt ökat med räntenetto i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital. 
 
Vinst per aktie efter skatt och före konvertering*: Årets resultat exklusive minoritetsintressen i 
förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier före konvertering.  
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering*: Årets resultat exklusive minoritetsintressen 
plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till vägt genomsnittligt 
antal aktier efter full konvertering.  
 
Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering*: Årets resultat plus räntekostnader efter 
skatt avseende konvertibelt förlagslån, plus avskrivningar, minus resultatandel i intressebolag samt 
justering för förändring i uppskjuten skatt i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier efter full 
konvertering.  
 
Eget kapital per aktie efter full konvertering*: Eget kapital exklusive minoritetsintressen ökat 
med konvertibelt förlagslån i förhållande till antal aktier efter full konvertering.  

 
* Ny definition 
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BILAGA 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS) så 
som de antagits av Europeiska Unionen. Följande redovisningsprinciper baseras på nu gällande IFRS 
vilka kan komma att förändras och slutligt godkännas under 2005. Slutlig version av de 
redovisningsprinciper som tillämpats vid övergången till IFRS samt för upprättandet av 
koncernredovisningen 2005 kommer att presenteras i årsredovisningen 2005. 
 
Norm för upprättandet av koncernredovisning 
ASSA ABLOYs koncernredovisning har upprättats i enlighet med IFRS utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) och tolkningsmeddelanden utgivna av International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 
 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av finansiella rapporter baseras på Styrelsens och Koncernledningens uppskattningar och 
bedömningar. Sådana uppskattningar och bedömningar kan påverka såväl resultaträkning och 
balansräkning som tilläggsinformation och andra upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna. 
Således kan förändringar i uppskattningar och bedömningar leda till ändringar i den finansiella 
rapporteringen. Uppskattningar och bedömningar spelar en väsentlig roll bland annat vid värderingen av 
poster såsom avsättningar, identifierbara tillgångar och skulder vid förvärv eller samgåenden liksom vid 
nedskrivningsprövning av goodwill och andra tillgångar samt vid fastställandet av aktuariella antaganden 
för beräkning av ersättningar till anställda. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar ASSA ABLOY AB (moderbolaget) och bolag i vilka moderbolaget vid 
periodens slut, direkt eller indirekt, innehar till mer än 50 procent av röstvärdet samt bolag över vilka 
moderbolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. I koncernens resultaträkning ingår under året 
förvärvade bolag med värden för tiden från och med förvärvsdagen. Resultat från under året sålda bolag 
inkluderas i koncernens resultaträkning fram till tidpunkten för avyttringen. 
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet på 
aktier i dotterbolag eliminerats mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. Det egna kapitalet i 
dotterbolagen bestäms därvid utifrån en marknadsmässig värdering av tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser vid förvärvstidpunkten. I koncernens egna kapital inkluderas således endast den del 
av det egna kapitalet i dotterbolagen som uppkommit efter förvärvstidpunkten.  
 
Minoritetsintressen 
Minoritetsintressen baseras på dotterbolagens bokslut upprättade i enlighet med koncernens 
redovisningsprinciper. Minoritetens andel i nettoresultatet redovisas i resultaträkningen, där 
nettoresultatet fördelas på aktieägarna i ASSA ABLOY AB samt minoritetsintressen. Minoritetens andel i 
dotterbolags eget kapital redovisas separat inom koncernens eget kapital. 
 
Intressebolag 
Som intressebolag betraktas bolag som inte är dotterbolag och över vilka moderbolaget, direkt eller 
indirekt, har ett betydande inflytande. Andelar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I 
koncernens balansräkning redovisas innehaven av intressebolag till anskaffningsvärde och det redovisade 
värdet justeras för andelen i intressebolagens resultat efter förvärvstillfället. Utdelningar från 
intressebolag redovisas som en reduktion av innehavens redovisade värde. Andelen i intressebolagens 
resultat redovisas inom rörelseresultatet i koncernresultaträkningen.  
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Omräkning av utländska dotterbolag 
Funktionell valuta motsvarar lokal valuta i respektive land där koncernbolagen bedriver verksamhet. 
Koncernen tillämpar dagskursmetoden för omräkning av utländska dotterbolags bokslut. 
Dagskursmetoden innebär att alla balansposter utom nettoresultatet omräknas till balansdagens kurs. 
Nettoresultatet omräknas till genomsnittskurs och den differens som härmed uppkommer förs till 
koncernens fria reserver. Resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs för perioden. Koncernen 
kurssäkrar i begränsad omfattning nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Kurssäkringarna genomförs 
genom upptagande av valutalån. Kursdifferenserna på säkring av nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter, som uppfyller kraven på säkringsredovisning, förs direkt till eget kapital i 
balansräkningen. 
 
Segmentrapportering 
Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelat i fyra divisioner: EMEA, Americas, Asia Pacific och 
Global Technologies. Divisionerna utgör den operationella strukturen för intern kontroll och rapportering 
samt utgör koncernens segment för finansiell rapportering. Sekundära segment finns inte.  
 
Intäktsredovisning 
Intäktsredovisning vid försäljning av koncernens produkter görs när alla väsentliga risker och fördelar 
förknippade med ägandet har överförts till köparen i enlighet med gällande försäljnings-villkor, normalt 
vid leverans. All försäljning redovisas med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och returer.  
 
Internförsäljning 
Transaktioner koncernbolag sker på affärsmässiga grunder och därmed till marknadspriser. Koncernintern 
försäljning elimineras ur koncernresultaträkningen och resultat som uppkommer vid försäljning mellan 
koncernbolag har eliminerats i sin helhet.  
 
Statliga bidrag 
Ekonomiska bidrag och stöd från stater, myndigheter eller liknande redovisas när det föreligger rimlig 
säkerhet att företaget kommer att uppfylla villkor förknippade med bidragen samt att bidrag kommer att 
erhållas. Bidrag relaterade till tillgångar redovisas genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade 
värde. 
 
Leasing 
Inom koncernen förekommer endast operationell leasing av mindre omfattning. Leasing- avgifterna 
kostnadsförs jämnt över avtalsperioden och redovisas inom rörelsens kostnader. 
 
Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer. Utgifter för utvecklingsarbeten redovisas i 
balansräkningen i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar för 
koncernen samt under förutsättning att de ekonomiska fördelarna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Balansförda utgifter för utvecklingsarbeten avskrivs linjärt över bedömd nyttjandeperiod. Övriga 
utvecklingsutgifter kostnadsförs när de uppkommer. 
 
Lånekostnader 
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. 
 
Inkomstskatter 
Redovisningen av skatt i resultaträkningen innefattar all skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Dessa 
skatter har beräknats till nominella belopp enligt varje lands skatteregler och enligt de skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i 
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resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Avseende 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas även eventuell skatteeffekt mot eget kapital. Vid 
redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden vilket innebär att uppskjuten skatt 
redovisas 
för alla temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 
dotterbolag redovisas inte i ASSA ABLOYs koncernredovisning då moderbolaget kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig tid.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel omfattar kassa- och 
banktillgodohavanden samt kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig 
risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp och har en kortare 
återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 
Goodwill representerar den positiva skillnaden mellan förvärvskostnaden och verkligt värde av 
koncernens andel av förvärvade identifierbara nettotillgångar på förvärvsdagen och redovisas till 
anskaffningskostnad reducerad med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill allokeras till 
kassagenererande enheter (”Cash generating units”, CGU) utifrån hur uppföljning sker av 
benchmarkingenheter inom ASSA ABLOY. Nedskrivningsprövning genomförs på CGU-nivå och sker 
systematiskt på årlig basis med hjälp av en värderingsmodell baserad på diskonterade framtida 
kassaflöden. Uppskjutna skattefordringar baserad på lokala skattesatser redovisas avseende skattemässigt 
avdragsgill goodwill (med motsvarande reduktion av goodwillvärdet). Sådana uppskjutna skattefordringar 
kostnadsförs när avdragsrätten utnyttjas. 
 
Övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar är ofta relaterade till områden såsom marknadsföring, 
kunder, kontrakt eller teknologi. För ASSA ABLOY utgörs sådana tillgångar huvudsakligen av olika 
typer av immateriella rättigheter såsom varumärken, patent, distributionsrätter m. m. Förvärvsrelaterade 
identifierbara immateriella rättigheter redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen och därefter till 
anskaffningsvärdet reducerat med eventuella ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker 
linjärt över uppskattad nyttjandetid. Immateriella tillgångar med en uppskattad obegränsad 
nyttjandeperiod testas årligen för nedskrivningsbehov. 
 
Immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång, som inte är förvärvsrelaterad, redovisas endast om det är troligt att de framtida 
ekonomiska fördelarna förknippade med tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En sådan tillgång redovisas till anskaffningsvärde 
och skrivs av över bedömd nyttjandeperiod. Redovisat värde baseras på anskaffningsvärdet reducerat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde och därefter med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Tillkommande kostnader aktiveras. Utgifter för reparation och 
underhåll kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet skrivs av över bedömd nyttjandeperiod. 
Kontorsbyggnader avskrivs över 50 år och industribyggnader avskrivs över 25 år. För maskiner och andra 
tekniska anläggningar används en avskrivningstid på 7–10 år. Inventarier och verktyg skrivs av över 3–6 
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år. En materiell anläggningstillgång testas för nedskrivning när det finns indikation på att dess redovisade 
värde inte kan återvinnas. Om det redovisade värdet på en tillgång överstiger det beräknade 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta 
av en tillgångs verkliga värde (minus försäljningskostnader) och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet 
baseras på diskonterade framtida kassaflöden. 
 
Varulager 
Varulager värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Avdrag sker för internvinster som uppkommer vid leveranser 
mellan i koncernen ingående bolag. Produkter i arbete och färdiga varor inkluderar såväl direkt nedlagda 
kostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. Erforderliga avdrag görs för inkurans. 
 
Utländsk valuta 
Fordringar och skulder värderas till balansdagens kurs och transaktioner i utländsk valuta omräknas efter 
transaktionsdagens kurs.  
 
Finansiella instrument 
Ett finansiellt instrument är ett kontrakt som ger upphov till en finansiell tillgång hos en part och en 
finansiell skuld eller egetkapitalinstrument hos en annan part. Definitionen av finansiella instrument 
omfattar således egetkapitalinstrument i andra företag men även kontraktuella rättigheter att mottaga 
likvida medel såsom kundfordringar. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde och 
därefter beror redovisningen på hur de klassificeras. För ASSA ABLOY är de viktigaste kategorierna av 
finansiella instrument ”Lånefordringar och andra fordringar” samt ”Övriga finansiella skulder” så som de 
beskrivs i det följande.  
 
”Lånefordringar och andra fordringar” är finansiella tillgångar som inte är derivat och som har 
betalningsströmmar som är fasta eller som kan fastställas i förhand och som inte är föremål för handel på 
en aktiv marknad. De uppkommer vanligen när koncernen erlägger kontanter till en motpart eller förser 
en kund med varor eller tjänster utan att ha för avsikt att omsätta denna fordran. Dessa tillgångar 
klassificeras som omsättningstillgångar med undantag av förfall som ligger mer än 12 månader efter 
balansdagen (som redovisas som finansiella anläggningstillgångar). Koncernens omsättningstillgångar, 
såsom kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar, är huvudsakligen klassificerade inom denna 
kategori. Lånefordringar och andra fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde baserat på 
diskontering med tillämpning av effektiv ränta. En finansiell tillgång tas bort ur redovisningen när rätten 
att erhålla kassaflöden från tillgången löper ut eller överförs till annan part genom att alla risker och 
förmåner förknippade med tillgången har överförts till den andra parten. 
 
”Övriga finansiella skulder” är finansiella skulder som inte redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen och som inte ingår i en säkringsrelation kvalificerad för säkringsredovisning. Sådana 
finansiella skulder med en löptid överstigande 12 månader redovisas som långfristiga skulder. 
Motsvarande skulder med löptid understigande 12 månader från balansdagen redovisas som kortfristiga 
skulder. Övriga finansiella skulder omfattar finansiella skulder som inte är derivat, såsom 
leverantörsskulder och andra kortfristiga rörelseskulder samt långfristiga och kortfristiga låneskulder. 
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. En finansiell skuld tas bort ur redovisningen 
när åtagandet uppfyllts, upphävts eller löpt ut. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse som en följd av en inträffad händelse 
och att det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
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Pensioner 
Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Omfattande 
förmånsbestämda planer finns framför allt i USA och Storbritannien. I huvudsakligen USA tillhandahålls 
även sjukförmåner efter avslutad anställning som redovisas på samma sätt som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Beräkningar relaterade till de förmånsbestämda planerna i koncernen utförs av oberoende 
aktuarier och baseras på ett antal aktuariella antaganden om till exempel diskonteringsränta, framtida 
inflation och löneökningar med mera. Åtagandena värderas per balansdagen till diskonterat värde. För 
fonderade planer minskas åtagandet med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. Aktuariella 
vinster och förluster, utanför ”10-procents korridoren”, fördelas över förväntad genomsnittlig återstående 
anställningstid. Principiellt fördelas pensionskostnaden för förmånsbestämda planer över den anställdes 
yrkesverksamma tid. Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som 
kostnad i den period till vilken de hänför sig utifrån den anställdes utförda tjänster. Den del av 
räntekomponenten i pensionskostnaden som avser underskottet i pensionsplaner redovisas som finansiell 
kostnad.  
 
 
 
 
 


