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Faktureringen minskade med 11% till MSEK 10,400.
Rörelsemarginalen var 10.3% (10.0). Vinst per aktie 
ökade till SEK 3.03, jämfört med SEK 2.80 föregående år.



Resultaträkning
3 månader t o m 31 mars 12 månader t o m 31 mars

MSEK 2003 2002 2003, redovisat 2003* 2002
Fakturering 10,400 11,635 46,327 46,327 50,673
Rörelsens kostnader –9,328 –10,469 –41,160 –41,160 –44,840
Nedskrivning av goodwill –6,950
Rörelseresultat 1,072 1,166 –1,783 5,167 5,833
– i % av faktureringen 10.3 10.0 –3.8 11.2 11.5
Finansiella intäkter och kostnader –116 –254 –642 –642 –1,270
Resultat efter finansiella poster 956 912 –2.425 4,525 4,563
– i % av faktureringen 9.2 7.8 –5.2 9.8 9.0
Skatter –312 –314 –1,359 –1,511 –1,572
Minoritetsintressen –8 –11 –56 –56 –13
Periodens resultat 636 587 –3,840 2,958 2,978
Vinst per aktie, SEK 3.03 2.80 –18.32 14.11 14.21
Nyckeltal

Eget kapital/aktie, vid periodens slut, SEK 99 127 133
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, 12 månaders värde, % –4 13 12
Avkastning på eget kapital efter skatt, 12 månaders värde, % –17 11 11
Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % 59 46 65
Andel eget kapital, vid periodens slut, % 43 50 44
Antal anställda, vid periodens slut 25,516 25,516 25,543
*) Exklusive nedskrivning av goodwill.

Balansräkning
MSEK 31 mars 2003 31 december 2002 31 mars 2002
Immateriella anläggningstillgångar 12,598 12,956 21,909
Hyresmaskiner 10,616 11,294 14,770
Övriga anläggningstillgångar 6,463 6,726 7,461
Varulager 6,300 5,782 6,505
Fordringar 10,225 10,554 11,094
Kassa, bank, kortfristiga placeringar 1,516 1,356 1,486
Summa tillgångar 47,718 48,668 63,225

Eget kapital 20,643 20,194 27,578
Minoritetsintressen 63 160 218
Räntebärande skulder och avsättningar 13,749 15,050 19,682
Icke räntebärande skulder och avsättningar 13,263 13,264 15,747
Summa eget kapital och skulder 47,718 48,668 63,225

Förändring av eget kapital
MSEK januari–mars, 2003 januari–december, 2002 januari–mars, 2002
Vid periodens början 20,194 27,568 27,568
Utdelning till aktieägare - –1,153 -
Avsättning för optionsprogram –6 –138 -
Periodens omräkningsdifferens –181 –2,194 –577
Periodens resultat 636 –3,889 587
Vid periodens slut 20,643 20,194 27,578

Finansiella mål Det övergripande målet för Atlas Copco-gruppen är att
nå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens
totala kapitalkostnad. Målet för nästa konjunkturcykel är:

• att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt på 8%
• att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15% och
• att kontinuerligt öka effektiviteten av rörelsekapitalet, dvs lager, 

kundfordringar och utnyttjandet av hyresflottan. 

Sammantaget kommer detta leda till att Gruppen kontinuerligt skapar
ett ökat aktieägarvärde. Den strategi som används för att uppnå dessa
mål följer den beprövade utvecklingsmodell som gäller för alla operativa
enheter inom Gruppen: stabilitet först, därefter lönsamhet och slutligen
tillväxt.

Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåt-
blickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom
de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig
grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktur-
effekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av
konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling,
kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora
kundförluster.
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Ökad vinst trots 
svagare efterfrågan
Delårsrapport per den 31 mars 2003 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer). OBS: Samtliga siffror jämförs med första kvartalet 2002, om inte annat 

anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler, samt kommatecken ”,” för att markera tusental.

• Ordervolymerna sjönk 1%, negativ valutaom-

räkningseffekt på 11%.

• Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 956

(912) eller 9.2% (7.8).

• Rörelsemarginalen ökade till 10.3% (10.0).

• Vinsten per aktie ökade 8% till SEK 3.03 (2.80).

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1,191 (1,523).

Marknadsutsikter på kort sikt I Gruppens två största

regioner, Nordamerika och Europa, väntas efterfrågan

inte uppvisa några betydande förändringar på kort

sikt. De viktigaste indikationerna som kapacitetsut-

nyttjande, industriproduktion samt aktiviteten inom

bygg- och anläggning är i dessa regioner fortsatt

svaga. 

Efterfrågan från gruvindustrin och den samman-

tagna efterfrågan i Asien väntas vara fortsatt gynn-

samma. 

januari–mars förändring
MSEK 2003 2002 %
Orderingång 10,903 12,058 –10
Fakturering 10,400 11,635 –11
Rörelseresultat 1,072 1,166 –8
– i % av faktureringen 10.3 10.0
Resultat efter finansiella poster 956 912 +5
– i % av faktureringen 9.2 7.8
Jämförelsestörande poster
Omstruktureringskostnader  – Atlas Copco Wagner –12
Minskad goodwillavskrivning +45
Totalt +33
Vinst per aktie, SEK 3.03 2.80
Eget kapital/aktie, SEK 99 133
Avkastning på sysselsatt kapital (12 månaders värde) 13* 12
*) Exklusive nedskrivning av goodwill.
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Utvecklingen under första kvartalet 
–Atlas Copco-gruppen

Marknadsutveckling
Efterfrågan i Nordamerika fortsatte vara svag vilket främst spegla-
de de svaga marknadsförutsättningarna i USA. Förutom att akti-
viteten redan var låg inom USAs tillverknings- och byggindustri
hämmade kriget i Irak både företags och konsumenters förtroende
för marknaden.

Justerat för säsongsvariationer låg aktiviteten inom det kom-
mersiella byggsegmentet i USA cirka 15% lägre än samma period
föregående år och närmare 30% lägre än den högsta nivån första
kvartalet 2001. Samtidigt visade bostadsbyggandet, vilket haft god
aktivitet, tecken på en försvagning.

Efterfrågan på industriutrustning var bättre än för bygg- och
anläggningsutrustning men påverkades ändå negativt av låg pro-
duktion och lågt kapacitetsutnyttjande. Gruvindustrins efterfrå-
gan, främst på förbrukningsvaror, fortsatte ligga på en god nivå 
i regionen.

Efterfrågan i Sydamerika steg från en låg nivå och efter flera
kvartals försämring. Gruvindustrin var främsta orsaken till för-
bättringen.

Trots att affärsklimatet inom Europeiska Unionen försämrades
låg efterfrågan som helhet för Gruppens produkter och tjänster i
Europa kvar på en relativt god nivå, främst tack vare den stadiga
tillväxten i Östeuropa som kompenserade den svaga utvecklingen 
i många västeuropeiska länder, främst Frankrike.

I Ryssland och andra delar av Östeuropa visade de flesta kund-
segment en positiv utveckling, medan situationen i övriga Europa
varierade mellan olika industrier. Aktiviteten inom bygg- och
anläggningsindustrin var fortsatt hämmad, vilket påverkade efter-
frågan för lätt entreprenadutrustning, portabla kompressorer och
elverktyg. Efterfrågan från tillverknings- och processindustrin,
främst på eftermarknadsprodukter, var god om man ser till regio-
nens svaga affärsklimat.

Nivån på efterfrågan var fördelaktig i norra Afrika och i Mellan-
östern, trots kriget i Irak och efterfrågan från gruvindustrin i södra
Afrika fortsatte vara mycket stark.

I Asien fortsatte efterfrågans positiva utveckling, främst på-
driven av ännu ett kvartal med stark tillväxt i Kina. Efterfrågan
från tillverknings- samt bygg- och anläggningsindustrin i Australien
fortsatte att förbättras.

Orderingång och fakturering
januari–mars

MSEK Orderingång Fakturering
2002 12,058 11,635
Strukturförändring, % +1 +1
Valuta, % –11 –11
Pris, % +1 +1
Volym, % –1 –2
Totalt, % –10 –11
2003 10,903 10,400

Geografisk fördelning av orderingång, senaste 12 månaderna, %
mars, 2003 december, 2002

Nordamerika 46 48
Europa 33 32
Asien / Australien 13 12
Afrika / Mellanöstern 5 5
Sydamerika 3 3

100 100

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet uppgick till  1,072 (1,166) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 10.3% (10.0). Ogynnsamma förändringar 
i växelkurserna jämfört med föregående år påverkade rörelsemar-
ginalen negativt med cirka  220. Kostnadsminskningar och
prisökningar kompenserade de negativa effekterna av den lägre
faktureringen. Årets rörelseresultat inkluderar en positiv effekt på
 45 från lägre avskrivningar, ett resultat av goodwillnedskriv-
ningen under tredje kvartalet 2002, samt  12 i omstrukture-
ringskostnader för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.

Finansnettot uppgick till  –116 (–254), varav nettoränte-
kostnaden svarade för  –107 (–235). Räntekostnaderna fort-
satte sjunka jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av det
starka kassaflödet under den senaste 12-månadersperioden, en
svagare amerikansk dollar samt ett framgångsrikt arbete med att
få lägre effektiva räntor.

Resultatet efter finansiella poster ökade 5% till  956 (912),
till en marginal på 9.2% (7.8). Nettoeffekterna av valutakursför-
ändringar var cirka  –200.

Nettovinsten uppgick till  636 (587) eller SEK 3.03 (2.80)
per aktie.

Avkastningen på sysselsatt kapital under de 12 senaste måna-
derna, fram till den 31 mars 2003, var 13% (12) och avkastningen
på eget kapital var 11% (11), exklusive nedskrivningen av goodwill
under tredje kvartalet 2002. Gruppen använder för närvarande en
sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 7.8%,
vilket motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 12%.

Kassaflöde och nettoskuldsättning
Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt uppgick till  1,425
(1,553), vilket motsvarar 14% (13) av Gruppens fakturering. Rörelse-
kapitalet ökade med  36, i motsats till föregående års betydande
minskning på 668. Följaktligen uppgick rörelsens totala kassaflöde till
 1,389 (2,221).

Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar, in-
klusive intäkter från försäljning av begagnad utrustning, sjönk till
 154 (672), främst beroende på lägre investeringar i hyresut-
rustning.

Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar uppgick
till  1,191 (1,523).

Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebä-
rande skulder och likvida medel, uppgick till  12,233 (18,196),
varav  1,818 (1,720) var avsättning till pensioner. Skuldsätt-
ningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital,
förbättrades till 59% (65) trots nedskrivningen av goodwill på 
 6,950 under tredje kvartalet 2002.
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Kassaflödesanalys i sammandrag
januari – mars

MSEK 2003 2002
Kassamässigt rörelseöverskott efter skatt 1,425 1,553
varav återlagda avskrivningar 837 1,057
Förändring av rörelsekapital –36 668
Rörelsens kassaflöde 1,389 2,221
Investeringar i anläggningar –496 –1,174
Försäljning av anläggningar 342 502
Övriga investeringar, netto –44 –26
Företagsförvärv/avyttringar –207 –5
Kassaflöde från investeringsverksamheten –405 –703
Utdelningar 0 –4
Nettokassaflöde 984 1,514

Förändring i räntebärande skulder –804 –1,341
Kassaflöde efter finansiering 180 173
Likvida medel vid årets början 1,356 1,343
Omräkningsdifferens i likvida medel –20 –30
Likvida medel vid periodens slut 1,516 1,486

Investeringar och avskrivningar
Bruttoinvesteringar i fastigheter och maskiner uppgick till 

138 (284), medan bruttoinvesteringar i hyresutrustning uppgick till
 358 (890). De lägre investeringarna i hyresutrustning speglar
marknadens svaga efterfrågan samt en förbättrad effektivitet av
flottan. Avskrivningen på dessa grupper av tillgångar var  204
(237) respektive  502 (634), medan avskrivning på immateri-
ella tillgångar var  131 (186).

Asbestmål i USA
Den 31 mars 2003 ingick Atlas Copco i totalt 140 asbestmål med
22,474 individer som käranden. Det är viktigt att notera att inte i
något av dessa mål har en Atlas Copco-produkt identifierats. I
samtliga fall finns flera svaranden, i genomsnitt 167 företag per
mål.

Under första kvartalet 2003 återtogs talan i två fall då det sak-
nades belägg för att en produkt från Atlas Copco fanns med.

Gruppen har inte ansett det vara nödvändigt att göra avsätt-
ningar relaterat till dessa pågående fall.

Anställda
Den 31 mars 2003 var antalet anställda 25,516 (25,543). För jämför-
bara enheter sjönk antalet anställda med 719 från den 31 mars 2002.

Eget kapital och fördelning av aktiekapital
En avsättning har bokats mot eget kapital då Atlas Copcos aktie är
lägre än kurserna i optionskontrakten för Atlas Copcos personal-
optionsprogram. Den 31 mars 2003 uppgick avsättningen till 

144 (138 den 31 december 2002).
Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till  1,048 (1,048)

fördelat enligt nedan:

Aktieslag Utestående aktier
A-aktier 139,899,016
B-aktier 69,703,168
Totalt 209,602,184

Kompressorteknik
Affärsområdet Kompressorteknik består av fem divisioner inom
produktområdena industrikompressorer, portabla kompressorer,
generatorer samt gas- och processkompressorer.

januari–mars
MSEK 2003 2002 %
Orderingång 4,048 4,242 –5
Fakturering 3,721 3,785 –2
Rörelseresultat 681 657 +4
– i % av faktureringen 18.3 17.4
Avkastning på sysselsatt 
kapital (12 månaders värde) 69 67

• Fortsatt tillväxt för industrikompressorer och för eftermarknaden.
• Portabla kompressorer led av svag aktivitet inom bygg- och

anläggningsindustrin. 
• Fortsatt stadig tillväxt i Asien. 
• Högre rörelsemarginal trots ofördelaktig utveckling av valuta-

kurserna.

Orderingången sjönk 5% till  4,048 (4,242), på grund av negativ
valutaomräkningseffekt på cirka 7%. Volymen för jämförbara enhe-
ter ökade 1% och förvärv tillförde 1%. Faktureringen sjönk 2% till
 3,721 (3,785), vilket motsvarar en volymökning på 4%.

Den positiva orderutvecklingen för industrikompressorer fort-
satte med volymtillväxt för såväl maskiner som för eftermarkna-
den. Störst tillväxt uppnåddes i Asien, där Kina blivit affärsområ-
dets största enskilda marknad. Utvecklingen var positiv även för
delar av Europa och Australien. Eftermarknadens verksamhet
fortsatte öka i betydligt högre takt än affärsområdets genomsnitt.
Oljeinsprutade kompressorer, som används i flera applikationer i
alla sorters industrier, noterade högst tillväxt. Kompletteringar av
sortimentet med nylanserade produkter och framgångsrik bearbet-
ning av marknader med hög potential gav stöd åt försäljningsut-
vecklingen och stärkte positionen på marknaden ytterligare.

De negativa marknadsförutsättningarna för bygg- och anlägg-
ningsindustrin, främst i Nordamerika och Västeuropa, fortsatte
påverka försäljningen av portabla kompressorer och generatorer
negativt. Däremot fortsatte uthyrningen av dessa produktgrupper
att vara positiv.

Rörelseresultatet ökade 4% till  681 (657), vilket motsva-
rar en rörelsemarginal på 18.3% (17.4). Förbättringen av margina-
len, som uppnåddes trots den negativa valutautvecklingen, var ett
resultat av högre volymer, en gynnsam försäljningsmix av utrust-
ning samt större andel av faktureringen från eftermarknaden.
Kassaflödet förblev starkt, med stöd av aktivt arbete med rörelse-
kapitalet, och bidrog till ännu högre avkastning på sysselsatt kapi-
tal (de senaste 12 månaderna), vilken steg till 69% (67).

Maskinuthyrning 
Affärsområdet Maskinuthyrning består av en division i Nordame-
rika, som erbjuder maskinuthyrning och service till bygg- och
anläggnings- samt tillverkningsindustrin.

januari–mars
MSEK 2003 2002 %
Fakturering 2,495 3,397 –27
Rörelseresultat 104 121 –14
– i % av faktureringen 4.2 3.6
Avkastning på sysselsatt 
kapital (12 månaders värde) 3* 3
*) Exklusive nedskrivning av goodwill.

• Fortsatt svag efterfrågan, hyresintäkterna sjönk 3% i amerikanska
dollar.

• Minskade kostnader och framgångsrik prissättning hade en 
mildrande effekt på det negativa resultatet.

• Förbättrade hyresnivåer och högre utnyttjande av flottan. 
• Kassaflödet fortsatte vara mycket starkt.



6 A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

AT L A S C O P C O-G R U P P E N

Marknaden för kommersiell byggnation förblev svag, då aktivi-
teten fortsatte vara närmare 15% lägre än föregående års nivå.
Efterfrågan på underhålls- och energirelaterad hyresutrustning
från industrikunder var god, trots lågt kapacitetsutnyttjande
inom tillverkningsindustrin.

Den totala faktureringen sjönk 27% till  2,495 (3,397),
främst orsakad av en mycket stor negativ valutaomräkningseffekt
från USD till SEK på 17%. Hyresintäkterna, (75% av den totala fak-
tureringen) sjönk 3% i lokal valuta, däremot var hyresintäkterna
per depå oförändrad. Den ständiga anpassningen av antalet hyres-
depåer resulterade dock i en volymminskning på 5%. Tack vare
aktiv prissättning ökade de genomsnittliga hyresnivåerna 2% jäm-
fört med föregående år och var oförändrade jämfört med fjärde
kvartalet 2002. Försäljning av ny utrustning, reservdelar och för-
brukningsvaror (15% av den totala faktureringen) sjönk 23%,
vilket speglar en svag efterfrågan, en minskning av antalet depåer
samt minskat fokus på försäljning av ny utrustning. Försäljningen
av begagnad utrustning sjönk 28% från en relativt hög nivå 2002.

Rörelseresultatet (EBIT) var oförändrat i lokal valuta, men mins-
kade till  104 (121) helt orsakad av valutaomräkningseffekten.
Marginalen uppgick till 4.2% (3.6). Effekten av den betydande för-
säljningsminskningen uppvägdes med  45 av lägre goodwill-
nedskrivning, lägre rörelsekostnader, aktivt arbete med hyror och
effektivare användning av hyresflottan. Lägre lönekostnader mot-
verkades delvis av ökade kostnader för sjukvård och försäkringar,
samt av kostnader som hänförs till minskningen av hyresdepåer och
antalet anställda. Vinstmarginalen före icke kassapåverkande pos-
ter såsom nedskrivning av goodwill och avskrivning (EBITDA)
var oförändrad på 26%. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste
12 månaderna exklusive nedskrivning av goodwill var 3% (3).

Hyresflottans anskaffningsvärde var 7% lägre än första kvartalet
2002 och flottans genomsnittsålder var 3.6 år. Genomsnittsåldern
förväntas på kort sikt ligga nära nuvarande nivå, vilket indikerar en
något högre försäljning av begagnad utrustning och något större
investeringar i ersättningsutrustning under kommande kvartal, för-
utsatt att inga betydande förändringar i marknadens efterfrågan
sker. Utnyttjandet av hyresflottan låg klart högre än föregående år
och samtidigt förbättrades den genomsnittliga hyresnivån. Ett mer
effektivt utnyttjande av hyresflottan och fortsatt framgångsrikt arbe-
te med lager och kundfordringar bidrog till ännu ett kvartal med
starkt kassaflöde.

Under kvartalet stängdes 11 depåer så att antalet hyresdepåer
vid periodens slut var 495 (530). Det totala antalet anställda var
5,408, en minskning med 277 under kvartalet och med 861 jämfört
med föregående år.

Industriteknik
Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom produkt-
områdena professionella elverktyg, elektriska och pneumatiska indus-
triverktyg samt monteringssystem.

januari–mars
MSEK 2003 2002 %
Orderingång 2,536 2,867 –12
Fakturering 2,422 2,823 –14
Rörelseresultat 184 248 –26
– i % av faktureringen 7.6 8.8
Avkastning på sysselsatt 
kapital (12 månaders värde) 13 12

• Volymtillväxt för industriverktyg. 
• Lägre efterfrågan för professionella elverktyg i Nordamerika. 
• Rörelsemarginalen sjönk, på grund av valutor och minskad 

försäljning.
• Förvärv av tillverkare av borrtillbehör.

Orderingången var  2,536 (2,867), en minskning med 12% på
grund av negativa valutaomräkningseffekter på 11% och en effekt
på 1% från avyttring av verksamhet. Volymen för jämförbara

enheter var oförändrad. Den fakturerade försäljningen uppgick 
till  2,422 (2,823), en nedgång med 14%, vilket motsvarar en
volymminskning med 2% för jämförbara enheter.

Den positiva utvecklingen av orderingången för industriverktyg
fortsatte. Investeringar inom fordonsindustrin av åtdragningsverk-
tyg och monteringssystem steg samtidigt som serviceverksamheten
ökade. Det enda betydande undantaget var Japan. Orderingången
för verktyg till fordonsindustrins eftermarknad steg, med stöd av
introduktionen av nya produkter.

Efterfrågan på professionella elverktyg i Nordamerika försvaga-
des. Detta påverkade orderingången från samtliga distributions-
kanaler, såsom byggvaruhus, industridistributörer och järnhandlare.
Marknadsandelen beräknades vara oförändrad. Efterfrågan i Europa
fortsatte vara relativt svag då aktiviteten inom bygg- och anläggnings-
marknaderna försvagades ytterligare. Trots affärsklimatet uppnåddes
viss ökning i ordervolymerna i Europa under perioden.

Rörelseresultatet sjönk till  184 (248), vilket motsvarar en
marginal på 7.6% (8.8). Merparten av nedgången jämfört med
föregående år berodde på negativa valutaeffekter, såväl omräk-
nings- som transaktionseffekter. Lägre fakturerad försäljning och
något högre operativa kostnader förklarar den resterande delen av
resultatförsämringen. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste
12 månaderna var 13% (12).

Den 4 april 2003 slutförde Atlas Copco förvärvet av det tyska
företaget DreBo Werkzeugfabrik GmbH, en ledande tillverkare av
installations- och hammarborrar för borrning i byggsten, vilka
används tillsammans med professionella elverktyg. Företaget har en
årlig omsättning på cirka  230 och 160 anställda. Förvärvet lig-
ger i linje med affärsområdet Industritekniks strategi att utöka verk-
samheten som är relaterad till tillbehör för professionella elverktyg.

Anläggnings- och gruvteknik
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisio-
ner inom produktområdena bergborrningsutrustning, bergborr-
verktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning.

januari–mars
MSEK 2003 2002 %
Orderingång 1,873 1,793 +4
Fakturering 1,811 1,784 +2
Rörelseresultat 151 186 –19
– i % av faktureringen 8.3 10.4
Avkastning på sysselsatt 
kapital (12 månaders värde) 19 22

• Bibehållen volymtillväxt.
• Tillväxt i de flesta regioner, trots generellt svag efterfrågan inom

bygg- och anläggningsindustrin. 
• Rörelsemarginalen påverkades av en svagare amerikansk dollar

och omstruktureringskostnader. 

Orderingången uppgick till  1,873 (1,793), vilket motsvarar
en volymökning för jämförbara enheter på 3%. Valutaomräknings-
effekten var –8%, medan förvärv under 2002 tillförde 9%. Pris-
nivån låg i genomsnitt 1% högre än föregående år. Faktureringen
steg 2% till  1,811 (1,784) vilket motsvarar en oförändrad
volymutveckling för jämförbara enheter.

Investeringar inom gruvor fortsatte öka, vilket gav stöd åt en
positiv ordertrend för borriggar, lastare samt för tillbehör och
service. Goda ordernivåer för gruvor noterades i Sydamerika,
Mexiko, Ryssland, Afrika och Kina. Jämfört med de senaste kvar-
talen kunde en mindre förbättring även noteras för prospekterings-
borrningsutrustning.

Efterfrågan på borriggar och tillbehör för anläggningsarbeten
under jord, såsom tunnelprojekt, låg kvar på god nivå. Antalet
aktiva projekt i Mellanöstern är fortfarande högt, dock realisera-
des färre projekt och följaktligen minskade orderingången på
grund av kriget i Irak.

Den hälsosamma tillväxten fortsatte för borrutrustning ovan jord,
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vilken används i infrastrukturprojekt och stenbrott, trots det svaga
affärsklimatet för bygg- och anläggningsarbeten i Nordamerika och
Europa. Den svaga efterfrågan märktes dock tydligt i orderingången
på de flesta entreprenadverktygen, såsom hydrauliska spett.

Faktureringen från användningen av produkterna, såsom till-
behör, förbrukningsvaror, service och reservdelar, fortsatte öka i
något högre takt än affärsområdet i genomsnitt.

Flytten och integreringen av lastmaskinsverksamheten från
Oregon i USA till Örebro fortsatte som planerat. En omstrukture-
ringskostnad på  12 bokfördes under första kvartalet, att jäm-
föra med  68 under fjärde kvartalet 2002. Totalt uppgår pro-
jektet till  150. Återstoden kommer att bokföras under de
kommande tre till fyra kvartalen.

Rörelseresultatet uppgick till  151 (186), inklusive en omstruk-
tureringskostnad på  12. Exklusive omstruktureringskostnaden
var rörelsemarginalen 9.0% (10.4). Rörelsemarginalen påverkades
återigen negativt av den svagare amerikanska dollarn. Avkastning på
sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 19% (22).

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt
(Publicerades den 3 februari 2003) 
Sammantaget förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter
och tjänster vara oförändrad under det kommande kvartalet, dock

har den politiska situationen i Mellanöstern ökat osäkerheten.
Efterfrågan på hyresutrustning i USA väntas ligga kvar på

nuvarande nivå, justerat för säsongsmässigt svag marknad under
första kvartalet.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt samma redovisnings-
principer som redovisats i Årsredovisningen 2002 samt i enlighet
med de nya redovisningsrekommendationerna som infördes den 
1 januari, 2003. De nya rekommendationerna har inte förändrat
Gruppens redovisning.

Stockholm, 28 april 2003

Gunnar Brock

VD och koncernchef
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Förvärv och avyttringar 2002
Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde Oms* MSEK Antal anställda*
22 aug 2002 Revathi Industriteknik 100 114
3 juni 2002 Krupp Berco Bautechnik Anläggnings- och gruvteknik 600 420
18 april 2002 Liutech Kompressorteknik 100 190
17 april 2002 MAI-Ankertechnik Anläggnings- och gruvteknik 70 15
*) Årlig fakturering och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen.

Fakturering per affärsområde
januari–mars

MSEK 2001 2002 2003
Kompressorteknik 3,928 3,785 3,721
Maskinuthyrning 3,659 3,397 2,495
Industriteknik 2,838 2,823 2,422
Anläggnings- och gruvteknik 1,828 1,784 1,811
Elimineringar –152 –154 –49
Atlas Copco-gruppen 12,101 11,635 10,400

2002 2003
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1
Kompressorteknik 3,785 4,039 3,963 4,206 3,721
Maskinuthyrning 3,397 3,357 3,191 2,884 2,495
Industriteknik 2,823 2,827 2,928 2,903 2,422
Anläggnings- och gruvteknik 1,784 1,952 1,864 2,018 1,811
Elimineringar –154 –70 –73 –62 –49
Atlas Copco-gruppen 11,635 12,105 11,873 11,949 10,400

Resultat per affärsområde
januari–mars

MSEK 2001 2002 2003
Kompressorteknik 738 657 681
Maskinuthyrning 328 121 104
Industriteknik 277 248 184
Anläggnings- och gruvteknik 185 186 151
Koncerngemensamma kostnader –65 –46 –48
Rörelseresultat 1,463 1,166 1,072
– i % av faktureringen 12.1 10.0 10.3
Finansiella intäkter och kostnader –414 –254 –116
Resultat efter finansiella poster 1,049 912 956
– i % av faktureringen 8.7 7.8 9.2

2002 2003
MSEK (per kvartal) 1 2 3* 4 1
Kompressorteknik 657 771 768 809 681
Maskinuthyrning 121 169 217 179 104
Industriteknik 248 188 295 319 184
Anläggnings- och gruvteknik 186 203 179 112 151
Koncerngemensamma kostnader –46 –27 –54 –33 –48
Rörelseresultat 1,166 1,304 1,405 1,386 1,072
– i % av faktureringen 10.0 10.8 11.8 11.6 10.3
Finansiella intäkter och kostnader –254 –230 –164 –132 –116
Resultat efter finansiella poster 912 1,074 1,241 1,254 956
– i % av faktureringen 7.8 8.9 10.5 10.5 9.2
*) Exklusive nedskrivning av goodwill.


