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AXIS: A 2012-ES ÉV PÉNZÜGYI JELENTÉSE

A negyedik negyedév 
• A nettó értékesítés 12%-kal nőtt a negyedik negyedévben, így elérte a 1180 M (1051)* SEK-át.
A helyi devizákban számolt (árfolyamhatástól megtisztított) növekedés mértéke 15%-os volt.
• Az üzemi eredmény 207 M (192) SEK-val növekedett, mely százalékban kifejezve 17,5%-os
(18,3) eredményt mutat.
• Az adózás utáni eredmény 163 M (134) SEK.
• Egy részvényre jutó eredmény SEK 2,35 (1,93) SEK.
• Az igazgatótanács javaslata 5,00 SEK osztalék kifizetése, amiből 2,75 SEK extra osztalék (5,5
SEK, amiből 3,25 extra osztalék)
* Zárójelben az előző év azonos időszakának eredményei szerepelnek.

A január–decemberi időszak
• A nettó értékesítés ebben az időszakban 17%-kal nőtt, így elérte a 4184 M (3578)* SEK-át. A
helyi devizákban számolt növekedés mértéke 14%-os volt.
• Az üzemi eredmény 575 M (633) SEK-ra csökkent, mely százalékban kifejezve 13,8%-os
(17,7) eredményt mutat.
• Az adózás utáni eredmény 427 M (456) SEK.
• Egy részvényre jutó eredmény 6,15 (6,56) SEK.
* Zárójelben az előző év azonos időszakának eredményei szerepelnek.

Teljesítményünk összhangban van az elvárásokkal 
A negyedik negyedévben az előzőhöz hasonlóan jelentősen növekedtünk.  Az eladásaink
12%-kal nőttek a kissé gyengébb decemberi kereslet mellett. A globális makroökonómiai
bizonytalanság hatással volt az Axis termékek vásárlóira piaci szektortól és földrajzi régiótól
függetlenül. Továbbra is pozítívan tekintünk előre a hálózati kamerák piacának fejlődésére, ahol
hosszútávon is éves 20-25%-os növekedésre számítunk. Nehéz megítélni a piaci trendeket
2013-ra vonatkozóan, de elkötelezett munkatársakkal, piacvezető termékekkel és világos
ambíciókkal, megfelelve a növekvő igényeknek, az Axis továbbra is megőrzi pozícióját, és
folytatja globális expanzióját.

Ray Mauritsson, elnök

A teljes jelentés és prezentáció elérhető az Axis Communications honlapján:
http://www.axis.com/corporate/investor/financial_reports.htm
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Az Axis Communicationsről:
Az Axis a világ vezető hálózati videorendszer-gyártója, amely élen jár az analóg videomegoldások IP alapúra
váltásában. A professzionális felhasználók számára ajánlott hálózati eszközei és megoldásai innovatív, nyílt
platformokon alapulnak.
Az Axis világszerte 40 helyen több mint 1000 szakembert alkalmaz. Partnerein keresztül 179 országban van jelen. A
Svédországban 1984-ben alapított IT-vállalatot a tőzsdén a NASDAQ OMX Stockholm jegyzi Axis ticker alatt.
További információért kérjük, látogasson el a www.axis.com weboldalra.
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