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Atlas Copco 
Rapport för första kvartalet 2007 
(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 
 
Rekordresultat och ökad tillväxttakt 
• Fokuserad tillväxtstrategi ger tvåsiffrig tillväxt i alla regioner. 

- 24% organisk ordertillväxt.  
- 20:e kvartalet i följd med organisk tillväxt. 

• Intäkterna uppgick till MSEK 13 390 (11 948), organisk tillväxt på 17%. 
• Rörelseresultatet var MSEK 2 541 (2 096), en marginal på 19.0% (17.5). 
• Resultat före skatt steg 22% till MSEK 2 477 (2 032). 
• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 826 (1 786). 

- Periodens resultat för kvarvarande verksamheter steg 21% till MSEK 1 773.  
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.98 (2.83). 

- Vinst per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter var SEK 
2.89 (2.32). 

• Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 845 (711). 
• Förvärvet av Dynapac ökar närvaron på marknaden för väg- och markarbeten. 
 
I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler. 
       januari – mars 
MSEK 2007 2006 %
Orderingång 16 120 13 699 +18
Intäkter 13 390 11 948 +12
Rörelseresultat 2 541 2 096 +21
– i % av intäkterna  19.0 17.5 
Resultat före skatt 2 477 2 032 +22
– i % av intäkterna 18.5 17.0 
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 1 773 1 463 +21
Periodens resultat från avvecklade verksamheter, 
netto efter skatt 53 323 
Periodens resultat 1) 1 826 1 786 
Vinst per aktie före utspädning från kvarvarande 
verksamheter, SEK  2.89 2.32 +25
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1) 2.98 2.83 
1) Inklusive avvecklade verksamheter.  
 
 
Marknadsutsikter på kort sikt  
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom 
gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande 
höga nivåer. 
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Utvecklingen under första kvartalet
Marknadsutveckling  
Efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster i 
Nordamerika fortsatte växa inom de flesta 
produkt- och kundsegment. Investeringar inom 
tillverknings- och processindustrierna fortsatte 
vara gynnsamma och efterfrågan på industri-
utrustning och relaterade eftermarknadsprodukter 
ökade. Inom fordonsindustrin fortsatte dock 
efterfrågan på avancerade monteringsverktyg och 
-system att vara relativt svag. Efterfrågan från de 
flesta segment inom gruv- och anläggnings-
industrierna låg kvar på goda nivåer.  

Efterfrågan från samtliga kundsegment i 
Sydamerika förbättrades, vilket resulterade i be-
tydande försäljningsökningar för kompressorer, 
gruv- och anläggningsutrustning samt industri-
verktyg. Utvecklingen var särskilt stark i 
Brasilien och Chile.  

I Europa var efterfrågan stabil från de flesta 
kundsegment och god tillväxt noterades, särskilt 
i Östeuropa, Storbritannien och Norden. Till-
verknings- och processindustriernas investe-
ringar i tryckluftsutrustning och industriverktyg 
steg, däremot fortsatte investeringarna att vara 
relativt låga inom delar av fordonsindustrin.  
 

Efterfrågan från gruv- och anläggnings-
industrierna var mycket stark i de flesta länder.  

Regionen Afrika/Mellanöstern utvecklades 
mycket positivt. Försäljningen av gruvutrustning 
till södra Afrika steg betydligt. 

Efterfrågan på industriutrustning var mycket 
god i hela Asien och ökade särskilt kraftigt i 
Indien. Även gruv- och anläggningsutrustning 
hade en bra utveckling med betydande tillväxt i 
Kina och Japan. I Australien var efterfrågan från 
gruv-, tillverknings- och anläggningsindustrierna 
fortsatt stark. 
 
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2006  13 699 11 948 
Strukturförändring, % +3 +3 
Valuta, % -9 -8 
Pris, % +3 +2 
Volym, % +21 +15 
Totalt, % +18 +12 
2007 16 120 13 390 
 

 
 
Geografisk fördelning av orderingång 
%, senaste 12 månaderna  
till mars 2007 

 
Kompressorteknik

Anläggnings- och 
gruvteknik 

 
Industriteknik 

Atlas Copco-
gruppen 

Nordamerika 16 24 30 21 
Sydamerika 6 10 4 7 
Europa 43 32 51 39 
Afrika/Mellanöstern 8 15 2 10 
Asien/Australien 27 19 13 23 

 100 100 100 100 
 
 
 
Resultat och lönsamhet 
Rörelseresultatet steg 21% till MSEK 2 541 
(2 096), vilket motsvarar en marginal på 19.0% 
(17.5). Samtliga affärsområden bidrog till 
förbättringen i rörelseresultatet, som främst drevs 
av högre försäljningsvolymer och en positiv 
prisutveckling. Intäktsökningen gav fortsatt bra 
genomslag i resultatet, trots en ogynnsam 
valutautveckling. Förändringar av valutakurser 
jämfört med föregående år hade en negativ 
inverkan på cirka MSEK 370. 

Finansnettot uppgick till MSEK -64 (-64).  
Räntenettot förändrades till positiva MSEK 64 
(-209), framför allt tack vare ränteintäkten på 
kontantersättningen från försäljningen av 
maskinuthyrningsverksamheten. Effekten av 
denna intäkt motverkades dock mer än väl av 

negativa marknadsvärderingar av derivat och 
valutakursdifferenser. 

Resultat före skatt steg 22% till MSEK 2 477 
(2 032), vilket motsvarar en marginal på 18.5% 
(17.0).  

Periodens resultat från kvarvarande verk-
samheter steg 21% till MSEK 1 773 (1 463). 
Periodens resultat uppgick till MSEK 1 826 
(1 786), vilket inkluderar resultat från avveck-
lade verksamheter på MSEK 53. Det senare 
kommer från en justering av köpeskillingen från 
den avyttring av maskinuthyrningsverksamheten 
som genomfördes 2006. Vinst per aktie före och 
efter utspädning var SEK 2.98 (2.83). Vinst per 
aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 
2.89 (2.32). 
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Avkastning på sysselsatt kapital under de 
senaste 12 månaderna, inklusive avvecklade 
verksamheter, uppgick till 34% (30) och 
avkastning på eget kapital var 51% (29). 
Gruppen använder för närvarande en samman-
vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 
8.5%, vilket motsvarar en kapitalkostnad före 
skatt på cirka 11.8%, som minimikrav för 
investeringar och som benchmark. 
 
Kassaflöde och investeringar, kvarvarande 
verksamheter 
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till MSEK 1 512 (1 387). Kundford-
ringar och lager steg till följd av den starka 
försäljningstillväxten och det totala rörelse-
kapitalet ökade med MSEK 506 (529). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten, 
exklusive förvärv och avyttringar av verksam-
heter, var MSEK -667 (-676). Det operativa 
kassaflödet uppgick till MSEK 845 (711). 
 
Nettokassa/nettoskuldsättning 
Gruppens nettokassa uppgick till MSEK 12 519 
(nettoskuld 6 562), varav MSEK -1 708 (-1 813) 
var ersättning efter avslutad anställning 
(pensioner). Den totala skuldsättningsgraden, 
dvs. nettokassa/nettoskuldsättning i relation till 
eget kapital, var -35% (24). Se även ” Aktiesplit 
och obligatorisk inlösen av aktier” nedan. 
 
Asbestmål i USA 
Den 31 mars 2007 ingick Atlas Copco i totalt 
122 (101) asbestmål med sammanlagt 1 324 
(13 493) individer som käranden. Den betydande 
minskningen i antalet käranden reflekterar främst 
ökade krav med avseende på uppvisad medicinsk 
skada. Det är viktigt att notera att inte i något av 
dessa mål har en produkt från Atlas Copco 
identifierats. I samtliga fall finns flera svaranden, 
i genomsnitt 111 (171) företag per mål.  

Gruppen avsätter betydande tid och professio-
nella resurser på att övervaka och följa upp varje 
fall. Baserat på en kontinuerlig bedömning av be-
fintlig exponering har Gruppen inte bokfört några 
avsättningar relaterade till dessa pågående fall.  
 

Anställda 
Den 31 mars 2007 var antalet anställda 26 960 
(23 583). För jämförbara enheter steg antalet 
anställda med 2 537 från 31 mars 2006. 
 
Fördelning av aktiekapital 
Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till 
MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: 
Aktieslag Utestående aktier 
A-aktier 419 697 048 
B-aktier 209 109 504 
Totalt 628 806 552 
-varav B-aktier som innehas 
av Atlas Copco 

 
-18 414 200 

Totalt, netto efter aktier som 
innehas av Atlas Copco 

 
610 392 352 

 
Aktiesplit och obligatorisk inlösen av aktier 
Atlas Copcos finansiella ställning är mycket 
stark till följd av ett antal år med förbättrad 
lönsamhet, samt den nyligen genomförda 
avyttringen av maskinuthyrningsverksamheten. 

För att anpassa Gruppens balansräkning till 
en mer effektiv struktur, samtidigt som den 
finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt 
behålls, föreslår styrelsen årsstämman ett 
inlösenförfarande där varje aktie delas upp i 2 
ordinarie aktier och 1 inlösenaktie. Inlösenaktien 
kommer automatiskt att lösas in för SEK 40 per 
aktie. Det motsvarar totalt MSEK 24 416. 
Tillsammans med den föreslagna utdelningen, 
SEK 4.75 per aktie, kommer aktieägarna erhålla 
MSEK 27 315. 

Aktiespliten och inlösenförfarandet är 
föremål för godkännande vid årsstämman 2007. 

Betalningen för inlösenaktien, förutsatt ett 
godkännande, beräknas genomföras omkring den 
20 juni 2007.
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Kompressorteknik  
Affärsområdet Kompressorteknik består av sex divisioner inom produktområdena industrikompressorer, 
luftbehandlingsprodukter, portabla kompressorer och generatorer, gas- och processkompressorer samt 
specialiserad uthyrning. 
 
 januari – mars  
MSEK 2007 2006* % 
Orderingång 8 325 7 091 +17 
Intäkter 6 794 5 789 +17 
Rörelseresultat 1 440 1 195 +21 
– i % av intäkterna 21.2 20.6  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 69 71  
* Omräknat inklusive Prime Energy och Prime Mexico som tidigare var del av affärsområdet Maskinuthyrning. 
 

• Fortsatt stark tillväxt med stöd av förbättrad marknadsnärvaro och -penetration. 
• Rörelsemarginal på 21.2%, trots negativ valutaeffekt. 
• Förvärv av Greenfield förbättrar närvaron i växande marknadssegment för komprimerad naturgas.  
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2006 7 091 5 789 
Strukturförändring, % +5 +5 
Valuta, % -7 -7 
Pris, % +2 +2 
Volym, % +17 +17 
Totalt, % +17 +17 
2007 8 325 6 794 
 
Ordervolymerna för stationära industrikompres-
sorer fortsatte att stiga, med stöd av gynnsam 
efterfrågan och ytterligare förstärkning av 
marknadsnärvaro och penetration i nya och 
befintliga marknadssegment. Det goda investe-
ringsklimatet från tidigare kvartal höll i sig inom 
alla betydande kundsegment och bidrog till den 
starka efterfrågan. Investeringar för att öka 
kapaciteten samt för energibesparingar var 
betydelsefulla faktorer för försäljningen av 
utrustning, som växte mer än 20% organiskt. 
Eftermarknaden för industrikompressorer 
fortsatte att stiga i stadig hög takt. Produkter för 
luftbehandling, såsom utrustning för medicinsk 
luft, filter och torkar, noterade också mycket hög 
tillväxt. Geografiskt sett var alla regioner, utan 
undantag, starka. Tillväxttakten var särskilt god i 
Östeuropa, Nord- och Sydamerika samt i Indien. 

Orderingången för gas- och processkompres-
sorer fortsatte stiga betydligt under kvartalet. 
Flera stora order erhölls i Asien, Sydamerika och 
Mellanöstern för en mängd applikationer, såsom 
luftseparation, transport av flytande naturgas 
(LNG) och elkraft. 

Försäljningen av portabla kompressorer, som 
främst används av bygg- och anläggningskunder, 
visade stark tillväxt i Europa, Asien och 
Sydamerika, medan försäljningen i Nordamerika 

och Mellanöstern var lägre än fjolårets mycket 
höga nivåer.  

Den specialiserade uthyrningsverksamheten 
av portabla kompressorer och generatorer 
utvecklades positivt på samtliga marknader.  

Nya produkter och lösningar lanseras 
kontinuerligt. I kvartalet lanserades en ny serie 
vatteninsprutade skruvkompressorer. 
Erbjudandet av miljövänliga ”Class Zero” 
(certifierad, oljefri komprimerad luft) togs väl 
emot av kunderna. Ett flertal produktförbätt-
ringar introducerades för portabla kompressorer, 
i enlighet med nya avgasregler i Europa och 
Nordamerika. 

Prime Energy och Prime Mexico, som 
tidigare ingick i affärsområdet Maskinuthyrning, 
ingår från och med 1 januari i den nya divisionen 
Specialty Rental. 

Den 15 mars förvärvades Greenfield AG, 
Schweiz. Företaget är verksamt inom högtrycks-
applikationer för gaser, framför allt komprimerad 
naturgas (CNG) som används som drivmedel för 
fordon. Greenfield har en årlig omsättning på 
cirka MSEK 270 (MEUR 30) och runt 200 
medarbetare. 

Förvärvet av industridivisionen inom ABAC 
Group S.p.A. slutfördes den 2 april efter ett 
villkorligt godkännande från konkurrensmyndig-
heterna. Under 2006 hade verksamheten en 
omsättning på cirka BSEK 1.7 (MEUR 190). 

Rörelseresultatet steg 21% till MSEK 1 440 
(1 195), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 
21.2% (20.6). Marginalen gagnades av ökade 
volymer och prisökningar, men påverkades 
negativt av valutakursförändringar. Det senare 
påverkade marginalen med cirka en procentenhet 
jämfört med föregående år.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 69% (71). 
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Anläggnings- och gruvteknik 
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik består av sju divisioner inom produktområdena 
bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning. 
 
 januari – mars  
MSEK 2007 2006 % 
Orderingång 6 081 4 948 +23 
Intäkter 5 093 4 568 +11 
Rörelseresultat 912 703 +30 
– i % av intäkterna 17.9 15.4  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 37 31  
 
• 33% organisk ordertillväxt, efterfrågan från gruvor steg ytterligare.  
• Rekordhöga nivåer på intäkter, rörelseresultat och marginal. 
• Förvärv av Dynapac ökar närvaron på marknaden för väg- och markarbeten. 
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2006 4 948 4 568 
Strukturförändring, % +1 +1 
Valuta, % -11 -10 
Pris, % +4 +3 
Volym, % +29 +17 
Totalt, % +23 +11 
2007 6 081 5 093 

 
Efterfrågan från gruvindustrin steg ytterligare då 
gruvbolag och gruventreprenörer fortsatte 
investera i ny utrustning. Orderingången för 
borriggar och lastutrustning som används under 
jord ökade märkbart. Även försäljningen av stora 
borriggar till dagbrott för mineraler ökade, 
medan försäljningen av rotationsborriggar till 
dagbrott för kol minskade. Försäljningen av 
prospekteringsutrustning fortsatte vara mycket 
stark, vilket avspeglar kundernas höga 
aktivitetsnivåer samt de höga mineralpriserna. 
Efterfrågan på reservdelar, förbrukningsvaror 
och service steg betydligt, i enlighet med 
gruvornas mycket höga produktionsnivåer. 
Samtliga geografiska regioner noterade tillväxt 
för utrustning och eftermarknad till gruv-
applikationer. Särskilt stark var utvecklingen i 
Sydamerika, Afrika och Australien.  

Efterfrågan från bygg- och anläggnings-
industrin fortsatte vara gynnsam. Försäljningen 
av lätt entreprenadutrustning visade betydande 
tillväxt, främst hydrauliska spett och demole-
ringsutrustning, samt ovanjordsborriggar som 
används i stenbrott och till vägbyggen. 

Försäljningen av borriggar som används vid 
infrastrukturprojekt under jord, såsom tunnel- 
och vattenkraftverksbyggen, låg kvar på goda 
nivåer. De flesta regioner noterade stabil 
försäljningstillväxt. I Europa var tillväxten stark. 
Försäljningen till bygg- och anläggnings-
applikationer i USA låg kvar på en hög nivå. 

Aktiviteten för att utveckla nya produkter och 
genomföra designförbättringar fortsatte vara hög. 
Under första kvartalet lanserades en ny, liten 
tunnelborrigg och ett antal ovanjordsborriggar 
uppgraderades med ny hytt och ökad kapacitet.  

För att möta den mycket starka efterfrågan 
har investeringar som ökar kapaciteten 
genomförts – och genomförs löpande – i 
merparten av produktionsanläggningarna. 

Den 5 februari träffades en överenskommelse 
om att förvärva Dynapac, en ledande leverantör 
av packnings- och utläggningsutrustning för väg- 
och markarbeten. Verksamheten hade under 
2006 intäkter på cirka MSEK 4 600 (MEUR 505) 
och 2 100 anställda. Den totala köpeskillingen 
uppgår till cirka MSEK 6 300 (MEUR 700). 
Förvärvet förväntas slutföras under andra 
kvartalet. 

Rörelseresultatet steg till rekordhöga MSEK 
912 (703), vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 17.9% (15.4). Rörelseresultatet gagnades av 
ökade volymer och prisökningar. Förändringar 
av valutakurser påverkade rörelsemarginalen 
negativt med cirka en procentenhet jämfört med 
föregående år.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 37% (31). 
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Industriteknik 
Affärsområdet Industriteknik består av fem divisioner inom produktområdena industriverktyg och 
monteringssystem. 
 
 januari – mars  
MSEK 2007 2006 % 
Orderingång 1 774 1 734 +2 
Intäkter 1 591 1 676 -5 
Rörelseresultat 378 351 +8 
– i % av intäkterna 23.8 20.9  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 61 64  
 
• Ordertillväxten återupptogs, 7% organiskt. 
• Stark tillväxt inom verkstadsindustrin.  
• Rekordhögt rörelseresultat och rekordmarginal.  
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars 
MSEK Orderingång Intäkter 
2006 1 734 1 676 
Strukturförändring, % +2 +2 
Valuta, % -7 -6 
Pris, % +1 +1 
Volym, % +6 -2 
Totalt, % +2 -5 
2007 1 774 1 591 

 
Orderingången för jämförbara enheter steg 7% i 
lokal valuta, vilket avspeglar en mycket stark 
tillväxt inom verkstadsindustrin. Efterfrågan från 
den nordamerikanska och västeuropeiska 
fordonsindustrin fortsatte vara relativt svag.  

Orderingången på industriverktyg från 
verkstadsindustrin, såsom vitvaru-, flyg- och 
varvsindustrin, ökade markant, vilket avspeglar 
ökade aktiviteter inom marknadsföring och 
försäljning, ett starkt produkterbjudande samt en 
allmänt god efterfrågan på alla viktiga 
marknader. Asien, Nordamerika och Europa 
noterade alla en mycket kraftig tillväxt. 

Efterfrågan på avancerade industriverktyg 
och monteringssystem från fordonsindustrin var 
fortsatt relativt svag i Nordamerika och 
Västeuropa, vilket resulterade i lägre försäljning 
jämfört med föregående år. I de flesta andra 
regioner var dock efterfrågan gynnsam och 
orderingången steg i Asien, Östeuropa och 
Sydamerika.  

Eftermarknadsverksamheten utvecklades väl på 
alla marknader och serviceverksamheten, som 
arbetar med att förbättra kundernas processer, 
ökade betydligt i Europa. 

Verksamheten för fordonsservice, som säljer 
verktyg till företag med stora fordonsflottor samt 
till specialiserade verkstäder, noterade god tillväxt 
för jämförbara enheter. 

I mars slutfördes förvärvet av Rodcraft 
Beteiligungsgesellschaft mbH, Tyskland, med alla 
dess dotterbolag. Den förvärvade verksamheten 
säljer pneumatiska verktyg och verkstadsutrustning 
för fordonsservice. Rodcraft hade under 2006 en 
årlig omsättning på cirka MSEK 208 (MEUR 23) 
och 78 anställda. 

Affärsområdet introducerar kontinuerligt nya 
produkter med ökad produktivitet. Under kvartalet 
lanserades en ny pneumatisk slående mutter-
dragare som kombinerar hög kapacitet med låg 
vikt och kompakt design. 

Under kvartalet öppnades ett nytt teknikcenter i 
Nantes, Frankrike. Det är huvudkontor för 
divisionerna CP Industrial och CP Vehicle Service 
och kommer att fokusera på marknadsföring, 
forskning och utveckling av nya verktyg för 
tillverkningsindustri och fordonsservice. 

Rörelseresultatet steg till MSEK 378 (351), 
vilket motsvarar en rekordhög marginal på 23.8% 
(20.9). Rörelsemarginalen gynnades av en 
fördelaktig försäljningsmix, prisökningar och 
förbättrad kostnadseffektivitet.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 61% (64).
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Tidigare marknadsutsikter på kort sikt 
(Publicerades den 1 februari 2007) 
 

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och 
tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, 
entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, 
väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. 
 

Redovisningsprinciper 
Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i 
enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovis-
ningen 2006.  

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Interim Financial Reporting och 
Redovisningsrådets rekommendation RR 31 
Delårsrapportering för koncerner. 

De nya eller reviderade IFRS-standarder eller 
IFRIC-tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 
2007 har inte haft någon väsentlig effekt på 
koncernens resultat- eller balansräkningar. 

 
 

 

Stockholm den 26 april 2007 
 

Atlas Copco AB 
(publ) 

 
Gunnar Brock 

VD och koncernchef 
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Koncernens resultaträkning 
 3 månader t o m 12 månader t o m 
 
MSEK 

 31 mar 
2007 

31 mar 
2006 

31 mar 
2007 

31 mar 
2006 

31 dec 
2006 

Intäkter 13 390 11 948 51 954 45 143 50 512 
Kostnad för sålda varor -8 242 -7 409 -32 349 -28 379 -31 516 
Bruttoresultat 5 148 4 539 19 605 16 764 18 996 
Marknadsföringskostnader -1 481 -1 353 -5 688 -5 187 -5 560 
Administrationskostnader -785 -748 -3 007 -2 947 -2 970 
Forsknings- och utvecklingskostnader -300 -272 -1 139 -1 035 -1 111 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -41 -70 -123 95 -152 
Rörelseresultat 2 541 2 096 9 648 7 690 9 203 
- i % av intäkterna  19.0 17.5 18.6 17.0 18.2 
Finansnetto -64 -64 -508 -158 -508 
Resultat före skatt 2 477 2 032 9 140 7 532 8 695 
- i % av intäkterna 18.5 17.0 17.6 16.7 17.2 
Inkomstskatt -704 -569 -2 570 -2 102 -2 435 
Resultat från kvarvarande verksamheter 1 773 1 463 6 570 5 430 6 260 
Resultat från avvecklade verksamheter,  
netto efter skatt 53 323 8 843 1 739 9 113 
Periodens resultat 1 826 1 786 15 413 7 169 15 373 
- hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 820 1 780 15 389 7 146 15 349 
- hänförligt till minoritetsintressen 6 6 24  23 24 

Vinst per aktie före utspädning, SEK  2.98 2.83 24.72 11.36 24.48 
- varav kvarvarande  verksamheter 2.89 2.32 10.52 8.60 9.95 
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  2.98 2.83 24.69 11.34 24.46 
Genomsnittligt antal aktier  
före utspädning, miljoner 610.4 

 
628.8 622.4 628.8 627.1 

Genomsnittligt antal aktier  
efter utspädning, miljoner 611.1 629.8 623.2 629.8 628.0 
    

Nyckeltal, inklusive avvecklade verksamheter    
Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK 58 44 54 
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, 12 mån. värde, % 34 30 35 
Avkastning på eget kapital efter skatt, 12 mån. värde, % 51 29 55 
Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % -35 24 -38 
Andel eget kapital, vid periodens slut, % 65 48 59 
Antal anställda i kvarvarande verksamheter, vid periodens slut 26 960 23 583 25 900 
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Koncernens balansräkning 
   Inklusive 

avvecklade 
verksamheter 

MSEK 31 mar 2007 31 dec 2006 31 mar 2006 
Immateriella anläggningstillgångar 4 722 4 299 3 562 
Hyresmaskiner 2 010 1 979 1 991 
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 000 3 777 3 571 
Finansiella tillgångar och övriga fordringar 3 000 2 542 990 
Uppskjutna skattefordringar 554 619 708 
Summa anläggningstillgångar 14 286 13 216 10 822 
Varulager 9 783 8 487 7 913 
Kundfordringar och övriga fordringar 13 523 12 401 12 178 
Övriga finansiella omsättningstillgångar 944 1 016 577 
Likvida medel 16 139 20 135 3 858 
Tillgångar som innehas för försäljning  - - 21 937 
Summa omsättningstillgångar 40 389 42 039 46 463 
SUMMA TILLGÅNGAR 54 675 55 255 57 285 
      
Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 35 629 32 616 27 258 
Minoritetsintressen 101 92 97 
SUMMA EGET KAPITAL 35 730 32 708 27 355 
Räntebärande skulder 1 184 1 163 6 834 
Ersättningar efter avslutad anställning 1 708 1 647 1 813 
Övriga skulder och avsättningar 572 592 650 
Uppskjutna skatteskulder 421 648 1 079 
Summa långfristiga skulder 3 885 4 050 10 376 
Räntebärande skulder 1 672 5 977 1 502 
Leverantörsskulder och övriga skulder 12 652 11 804 11 031 
Avsättningar 736 716 632 
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för 
försäljning  - - 6 389 
Summa kortfristiga skulder 15 060 18 497 19 554 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 675 55 255 57 285 
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Koncernens förändring av eget kapital 
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intressen

Summa 
eget 

kapital
Vid årets början, 1 januari 2006 25 716 92 25 808
Omräkningsdifferenser -1 727 -12 -1 739
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -199 - -199
Kassaflödessäkringar -3 - -3
Skatt på poster redovisade direkt i eget kapital 1 - 1
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto -1 928 -12 -1 940
Periodens resultat 15 349 24 15 373
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare 13 421 12 13 433
Utdelningar -2 672 -4 -2 676
Inlösen av aktier -3 776 - -3 776
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -73 - -73
Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag - -8 -8
Vid årets slut, 31 december 2006 32 616 92 32 708
   
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intressen

Summa 
eget 

kapital
Vid årets början, 1 januari 2007 32 616 92 32 708
Omräkningsdifferenser 1 081 3 1 084
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -226 - -226
Skatt på poster redovisade direkt i eget kapital 164 - 164
Periodens förändring av verkligt värde reserv 182 - 182
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto 1 201 3 1 204
Periodens resultat 1 820 6 1 826
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare 3 021 9 3 030
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -8 - -8
Vid periodens slut, 31 mars 2007 35 629 101 35 730
   
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intressen

Summa 
eget 

kapital
Vid årets början, 1 januari 2006 25 716 92 25 808
Omräkningsdifferenser -211 -1 -212
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto -211 -1 -212
Periodens resultat 1 780 6 1 786
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare 1 569 5 1 574
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -27  - -27
Vid periodens slut, 31 mars 2006 27 258 97 27 355
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Koncernens kassaflödesanalys, inklusive avvecklade verksamheter 
 januari – mars  
MSEK 2007 2006 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Rörelseresultat 2 541 2 771 
Justering för av- och nedskrivningar 414 924 
Justering för realisationsresultat m m 29 -174 
Kassamässigt rörelseöverskott 2 984 3 521 
Finansnetto, erhållet/betalt -274 -182 
Betald skatt -692 -646 
Förändring av rörelsekapital -506 -578 
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 1 512 2 115 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Investeringar i hyresmaskiner -245 -1 655 
Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar -283 -281 
Försäljning av hyresmaskiner 163 624 
Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar 9 56 
Investeringar i immateriella tillgångar  -132 -117 
Försäljning av immateriella tillgångar -1 - 
Förvärv av dotterföretag -219 -269 
Avyttring av dotterföretag -759 1 
Övriga investeringar, netto -178 -206 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -1 645 -1 847 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Förändring av räntebärande skulder  -4 348 -94 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -4 348 -94 
   
Periodens nettokassaflöde  -4 481 174 
   

Likvida medel vid periodens början  20 135 3 727 
Valutakursdifferens i likvida medel 485 -16 
Likvida medel vid periodens slut 16 139 3 885 
 

 
Kassaflöde från kvarvarande verksamheter och avvecklade verksamheter 

 januari – mars 2007 januari – mars 2006 
 
MSEK 

Kvarvarande 
verksamheter 

Avvecklade 
verksamheter 

 
Totalt 

Kvarvarande 
verksamheter 

Avvecklade 
verksamheter 

 
Totalt 

Kassaflöde från       
   den löpande verksamheten 1 512 - 1 512 1 387 728 2 115 
   investeringsverksamheten -886 -759* -1 645 -944 -903 -1 847 
   finansieringsverksamheten -4 348 - - 4 348 -218 124 -94 
Periodens nettokassaflöde -3 722 -759 -4 481 225 -51 174 
Likvida medel, vid periodens början  20 135   3 727 
Valutakursdifferens i likvida medel  485   -16 
Likvida medel,  
vid periodens slut   16 139   3 885 
       

Av- och nedskrivningar 
Hyresmaskiner 156 - 156 156 464 620 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 160 - 160 150 71 221 
Immateriella tillgångar 98 - 98 83 - 83 
* Inkluderar betald skatt, justering av köpeskillingen samt kostnader relaterade till avyttringen av 
maskinuthyrningsverksamheten. 
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Intäkter per affärsområde 
    2006 2007 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 
Kompressorteknik* 5 789 6 215 6 540 6 944 6 794 
Anläggnings- och gruvteknik 4 568 4 719 4 567 5 060 5 093 
Industriteknik 1 676 1 629 1 493 1 642 1 591 
Elimineringar -85 -119 -62 -64 -88 
Atlas Copco-gruppen 11 948 12 444 12 538 13 582 13 390 
*Omräknat inklusive Prime Energy och Prime Mexico som tidigare var del av affärsområdet Maskinuthyrning. 
 
Rörelseresultat per affärsområde 
    2006 2007 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 
Kompressorteknik* 1 195 1 275 1 442 1 411 1 440 
- i % av intäkterna 20.6 20.5 22.0 20.3 21.2 
Anläggnings- och gruvteknik 703 721 748 838 912 
- i % av intäkterna 15.4 15.3 16.4 16.6 17.9 
Industriteknik 351 336 311 348 378 
- i % av intäkterna 20.9 20.6 20.8 21.2 23.8 
Gruppgemensamma funktioner/ 
Elimineringar -153 5 -195 -133 -189 
Rörelseresultat 2 096 2 337 2 306 2 464 2 541 
- i % av intäkterna 17.5 18.8 18.4 18.1 19.0 
Finansnetto -64 -137 -225 -82 -64 
Resultat före skatt 2 032 2 200 2 081 2 382 2 477 
- i % av intäkterna 17.0 17.7 16.6 17.5 18.5 
*Omräknat inklusive Prime Energy och Prime Mexico som tidigare var del av affärsområdet Maskinuthyrning. 
 
Förvärv och avyttringar 2006-2007 
 
Datum  

 
Förvärv 

 
Avyttringar 

 
Affärsområde 

Intäkter 
MSEK* 

Antal 
anställda* 

15 mar 2007 Greenfield  Kompressorteknik 270 200 
1 mar 2007 Rodcraft  Industriteknik 208 78 
28 nov 2006  Rental Service 

Corporation 
Maskinuthyrning 11 958 5 100 

31 okt 2006 Technisches Büro 
Böhm 

 Industriteknik 54 30 

2 okt 2006 Bolaite  Kompressorteknik 137 309 
28 aug 2006 Microtec Systems  Industriteknik 18 18 
25 aug 2006 BeaconMedaes  Kompressorteknik 720 386 
13 juli 2006 BEMT Tryckluft  Kompressorteknik 50 40 
8 maj 2006  Thiessen Team   Anläggnings- och 

gruvteknik 
160 142 

24 feb 2006  Fuji Air Tools  Industriteknik 190 120 
3 jan 2006  Consolidated 

Rock Machinery 
 Anläggnings- och 

gruvteknik 
160 50 

2 jan 2006 BLM  Industriteknik 59 44 
* Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. Då förvärven är relativt små 
specificeras inte dessa enligt IFRS 3 i denna delårsrapport. Fullständig redovisning av förvärv som gjorts 
2007 sker i årsredovisningen 2007. Se årsredovisningen 2006 för redovisning av förvärv och avyttringar 
som gjordes 2006. 
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Finansiella mål 
Det övergripande målet för Atlas Copco-gruppen 
är att växa och uppnå en avkastning på sysselsatt 
kapital som alltid överstiger Gruppens genom-
snittliga totala kapitalkostnad.  
 
De finansiella målen är: 
• att uppnå en årlig tillväxt på 8%, 
• att uppnå en rörelsemarginal på 15% och 
• att kontinuerligt öka rörelsekapitalets 

effektivitet när det gäller anläggnings-
tillgångar, lager, kundfordringar och 
utnyttjande av hyresflotta. 

Detta resulterar i att aktieägarvärde skapas och 
ökar kontinuerligt. 
 
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 konjunktureffekter, 
valutakurs- och räntefluktuationer, politiska 
risker, inverkan av konkurrerande produkter och 
deras prissättning, produktutveckling, kommer-
siella och tekniska svårigheter, leverantörs-
störningar och stora kundförluster. 
 
Atlas Copco AB 
Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns 
ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas 
Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas 
Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas 
styrelsen för Atlas Copco AB. 
 

För ytterligare information 
Atlas Copco AB 
105 23 Stockholm 
Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045 
Internet: www.atlascopco.com 
Organisationsnummer: 556014-2720 
 
Analytiker 
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291 
ir@se.atlascopco.com 
 
Media 
Daniel Frykholm, Presschef  
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060 
 
Telefonkonferens  
En telefonkonferens på engelska som 
kommenterar resultatet äger rum den 26 april 
klockan 15.00.  

Ring in på +44 (0)20 7806 1966.  
För att underlätta att konferensen startar i rätt 

tid, vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt 
starttid.  

Telefonkonferensen sänds även på Internet i 
realtid. Besök gärna vår hemsida för internetlänk, 
presentationsmaterial samt ytterligare informa-
tion: www.atlascopco.com/ir 

En inspelning av telefonkonferensen är till-
gänglig under 2 dagar på +44 (0)20 7806 1970 
med behörighetskod 3547523#. 
 
Kvartalsrapport per den 30 juni 2007 
Rapporten för andra kvartalet publiceras den 16 
juli 2007. 
 


