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Atlas Copco 
Rapport för första kvartalet 2008 
(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 
 
Fortsatt stark ökning av försäljning och resultat 
• 11% organisk ordertillväxt: alla affärsområden och regioner bidrog. 
• Intäkterna uppgick till MSEK 17 122 (13 390), organisk tillväxt på 18%. 
• Rörelseresultatet steg 28% till MSEK 3 248 (2 541), en marginal på 19.0% (19.0) 

− trots negativ valutapåverkan på MSEK 380 jämfört med föregående år. 
• Resultat före skatt steg 22% till MSEK 3 026 (2 477). 
• Periodens resultat uppgick till MSEK 2 376 (1 826) 

− varav kvarvarande verksamheter MSEK 2 192 (1 773). 
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.94 (1.49). 

– Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.79 (1.45). 
• Operativt kassaflöde var MSEK 900 (845). 
 
 
       januari – mars 
MSEK 2008 2007 %
Orderingång 19 505 16 120 +21
Intäkter 17 122 13 390 +28
Rörelseresultat 3 248 2 541 +28
– i % av intäkterna  19.0 19.0 
Resultat före skatt 3 026 2 477 +22
– i % av intäkterna 17.7 18.5 
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 2 192 1 773 +24
Periodens resultat från avvecklade verksamheter, 
netto efter skatt 184 53 
Periodens resultat 1) 2 376 1 826 
Vinst per aktie före och efter utspädning från 
kvarvarande verksamheter, SEK  1.79 1.45 +23
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1) 1.94 1.49 
1) Inklusive avvecklade verksamheter.  
 
 
Marknadsutsikter på kort sikt  
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner 
väntas ligga kvar på en hög nivå.  

De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, dock 
väntas vissa sektorer, som främst är relaterade till bostadsbyggande, vara fortsatt svaga i 
Nordamerika och delar av Europa. 
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Utvecklingen under första kvartalet
Marknadsutveckling  
 
I Nordamerika låg efterfrågan på industriut-
rustning kvar på en hög nivå inom de flesta 
segment, vilket främst gagnade tryckluftsut-
rustning och relaterade eftermarknadsprodukter. 
Efterfrågan på avancerade monteringsverktyg 
och system från fordonsindustrin steg jämfört 
med de senaste kvartalens nivåer. Försäljningen 
till gruvindustrin var fortsatt stark, förstärkt av 
markant högre aktivitet i kolgruvesegmentet i 
USA. Prospekteringsutrustning, förbruknings-
varor och service åtnjöt också hög efterfrågan, 
medan efterfrågan från delar av bygg- och an-
läggningsindustrin, främst relaterade till 
bostadsbyggande, var svagare än föregående år.   

I Sydamerika var utvecklingen av 
efterfrågan fortsatt stark för all slags utrustning 
och inom de flesta kundsegment. 

I Europa fortsatte efterfrågan i de flesta 
länder ligga på höga nivåer. Östeuropa 
redovisade mycket stark tillväxt för all slags 
utrustning, medan tillväxten i Västeuropa var 
mer måttlig. Efterfrågan på gruvutrustning 
fortsatte att stiga, framför allt i Östeuropa, 
samtidigt som efterfrågan på tryckluftsutrustning 
och industriverktyg fortsatte vara gynnsam från 
tillverkningsindustrin. En mer försiktig attityd 
från delar av bygg- och anläggningsindustrin 

påverkade dock efterfrågan på bygg- och 
anläggningsutrustning negativt i Västeuropa.   

Efterfrågan fortsatte stiga i regionen 
Afrika/Mellanöstern. Försäljningen av bygg- 
och anläggningsutrustning växte kraftigt i 
Mellanöstern och i Nordafrika och försäljningen 
av tryckluftsutrustning visade mycket god 
utveckling i södra Afrika.   

I Asien var efterfrågan god på all slags 
utrustning - särskilt stark var ökningen i Indien. 
Tillväxten i Kina och Sydostasien var också 
mycket bra, medan trenden förblev negativ i 
Japan. I Australien fortsatte efterfrågan från den 
betydelsefulla gruvindustrin att vara stark. 

 
 
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2007 16 120 13 390 
Strukturförändring, % +13 +13 
Valuta, % -3 -3 
Pris, % +3 +3 
Volym, % +8 +15 
Totalt, % +21 +28 
2008 19 505 17 122 
 

 
 
Geografisk fördelning av orderingång 
%, senaste 12 månaderna  
till mars 2008 

 
Kompressorteknik

Anläggnings- och 
gruvteknik 

 
Industriteknik 

Atlas Copco-
gruppen 

Nordamerika 15 23 24 19 
Sydamerika 6 9 4 7 
Europa 45 33 56 41 
Afrika/Mellanöstern 8 15 2 10 
Asien/Australien 26 20 14 23 

 100 100 100 100 
 
 
 
Resultat och lönsamhet 
Rörelseresultatet steg 28% till MSEK 3 248 
(2 541), vilket motsvarar en marginal på 19.0% 
(19.0). Samtliga affärsområden bidrog till 
förbättringen av rörelseresultatet. Högre 
försäljningsvolymer och en fortsatt positiv 
prisutveckling var de främsta orsakerna till 
resultatets starka utveckling. Dessa faktorer 
lyckades kompensera den negativa effekten av 
högre materialkostnader och en ogynnsam 
utveckling av valutakurser. Jämfört med 
föregående år hade förändringar i valutakurser en 
negativ påverkan på cirka MSEK 380, eller 
nästan två procentenheter på rörelsemarginalen.   
Detta inkluderar några kompenserande 

säkringsvinster på koncernnivå. Värderingen av 
kundfordringar i balansräkningen, främst i USD, 
CAD och ZAR, till valutakurser vid periodens 
slut, ökade den negativa valutapåverkan markant. 
Nyligen genomförda förvärv påverkade 
rörelsemarginalen negativt med ungefär en 
procentenhet. Nettoeffekten av en 
realisationsvinst inom Kompressorteknik och 
mindre omstruktureringskostnader inom 
Anläggnings- och gruvteknik hade en positiv 
nettoeffekt på MSEK 9.  

Finansnettot uppgick till MSEK -222 (-64).  
Förändringen i räntenettot till MSEK -258 (64) 
avspeglar Gruppens nya kapitalstruktur, med mer 
räntebärande skulder. Resten av finansnettot 
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beror främst på positiva justeringar i det verkliga 
värdet av derivat.  

Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 026 
(2 477) vilket motsvarar en marginal på 17.7% 
(18.5).  

Periodens resultat uppgick till MSEK 2 376 
(1 826). Detta inkluderar MSEK 184 (53) från 
avvecklade verksamheter, som hänförs till en 
upplösning av skatteavsättningar relaterade till 
försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten 
under 2006. Vinst per aktie före och efter 
utspädning var SEK 1.94 (1.49). Vinst per aktie 
från kvarvarande verksamheter var SEK 1.79 
(1.45). 

Avkastning på sysselsatt kapital under de 
senaste 12 månaderna, uppgick till 31% (34, 
inklusive avvecklade verksamheter) och av-
kastning på eget kapital var 44% (51). Exklusive 
nedskrivningen på rätten till skuldebrev som 
gjordes i slutet av 2007, var avkastning på 
sysselsatt kapital 33% och avkastning på eget 
kapital 49%. Gruppen använder för närvarande 
en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad 
(WACC) på 8.5%, vilket motsvarar en kapital-
kostnad före skatt på cirka 11.8%, som minimi-
krav för investeringar och som övergripande 
jämförelsemått. 
 

Kassaflöde och investeringar 
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till MSEK 1 679 (1 512). 
Rörelsekapitalet steg med MSEK 1 625 (506). 
Den markanta ökningen avspeglar den starka 
försäljningstillväxten och längre ledtider i 
leveranskedjan.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten, 
exklusive förvärv och avyttringar av verksam-
heter, var MSEK -779 (-667).  

Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 
900 (845). 
 
Nettokassa/nettoskuldsättning 
Gruppens nettoskuld uppgick till MSEK 18 532 
(12 519 i nettokassa), varav MSEK 1 671 (1 708) 
var ersättning efter avslutad anställning 
(pensioner). Nettoskuld/EBITDA, som visar 
Gruppens förmåga att betala räntor på sina lån, 
var 1.3. Skuldsättningsgraden var 115%.  
 
Anställda 
Den 31 mars 2008 var antalet anställda 33 523 
(26 960). För jämförbara enheter steg antalet 
anställda med 2 682 från 31 mars 2007. 
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Kompressorteknik  
Affärsområdet Kompressorteknik består av sju divisioner inom produktområdena industrikompressorer, 
luftbehandlingsprodukter, portabla kompressorer och generatorer, gas- och processkompressorer och 
expandrar, service samt specialiserad uthyrning.  
 
 januari – mars  
MSEK 2008 2007 % 
Orderingång 9 382 8 325 +13 
Intäkter 8 053 6 794 +19 
Rörelseresultat 1 643 1 440 +14 
– i % av intäkterna 20.4 21.2  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 63 69  
 

• Fortsatt tillväxt, vilket ökade redan starka orderböcker. 
• Organisk ordertillväxt på 9%: 12% exklusive verksamheten för gas- och processkompressorer. 
• Valutaförändringar och nyligen genomförda förvärv påverkade rörelsemarginalen negativt. 
  
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2007 8 325 6 794 
Strukturförändring, % +6 +6 
Valuta, % -2 -2 
Pris, % +2 +2 
Volym, % +7 +13 
Totalt, % +13 +19 
2008 9 382 8 053 
 
Industrikompressorer 
Orderingången för stationära industrikom-
pressorer och relaterade eftermarknadsprodukter 
fortsatte ligga på höga nivåer i alla geografiska 
regioner. Segment med särskilt god tillväxt var 
medicinsk luft och metallbearbetning - inom det 
sistnämnda vanns en stor order till en alumi-
niumfabrik som ska etableras i Qatar. Inom verk-
samheten för högtrycksprodukter var utveck-
lingen god för applikationer med komprimerad 
naturgas (CNG). Asien, Mellanöstern och 
Östeuropa var de starkaste regionerna för 
försäljning av utrustning. Efterfrågan på 
eftermarknadsprodukter och service fortsatte att 
utvecklas gynnsamt och stadig tillväxt noterades 
i samtliga geografiska regioner. 
 
Gas- och processkompressorer 
Efterfrågan på utrustning, inklusive expandrar, 
var god. Dock var orderingången lägre än 
föregående år, främst på grund av att ett antal 
mycket stora order noterades i Asien under första 
kvartalet föregående år. I övriga regioner var 
tillväxten stark.  
 
Portabla kompressorer, generatorer och 
uthyrning 
Försäljningen av portabla kompressorer och 
generatorer, som främst används av bygg- och 
anläggningskunder, sjönk i Nordamerika och 
Västeuropa. De flesta andra marknader visade 

gynnsam tillväxt med särskilt god utveckling i 
Asien.   

Den specialiserade uthyrningsverksamheten 
av portabla kompressorer och generatorer, visade 
stadig organisk tillväxt, men påverkades av 
nyligen genomförda försäljningar av tillgångar 
som inte tillhörde kärnverksamheten.  

 
Produktutveckling 
Ett förnyat sortiment av stora oljeinsprutade 
skruvkompressorer, medelstora oljefria 
kompressorer samt en ny serie generatorer 
lanserades under kvartalet. Produkterna används 
i en mängd applikationer, typiska användnings-
områden är tryckluft till storskalig paketerings-
utrustning, tryckluft som används i livsmedels-
processer samt reservkapacitet för 
telekommunikation.  
 
Strukturförändringar 
I februari tillkännagav affärsområdet avyttringen 
av Guimera S.A. i Spanien, då de inte tillhörde 
kärnverksamheten inom uthyrning. Den 
avyttrade verksamheten har årliga intäkter på 
omkring MSEK 130.  

Sedan 1 januari 2008 har service och reserv-
delsverksamheter från affärsområdets divisioner 
slagits samman till en separat servicedivision.  

Under kvartalet invigdes en ny tillverknings-
fabrik i Shanghai, Kina, och ett nytt marknads-
bolag etablerades i Angola.  
 
Resultat och avkastning 
Rörelseresultatet steg 14% till MSEK 1 643 
(1 440), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 
20.4% (21.2) eller 20.2% exklusive en vinst på 
MSEK 19 från försäljningen av den spanska 
uthyrningsverksamheten. Den negativa effekten 
på marginalen av valutaeffekter var mer än två 
procentenheter. Nyligen genomförda förvärv 
drog ned marginalen med ytterligare en 
procentenhet.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 63% (69). 
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Anläggnings- och gruvteknik 
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik består av åtta divisioner inom produktområdena 
bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, last-, prospekterings- och entreprenadutrustning, samt utrustning 
för väg- och markarbeten. 
 
 januari – mars  
MSEK 2008 2007 % 
Orderingång 8 285 6 081 +36 
Intäkter 7 344 5 093 +44 
Rörelseresultat 1 252 912 +37 
– i % av intäkterna 17.0 17.9  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 30 37  
 
• Fortsatt stark efterfrågan från gruvindustrin.  
• 14 % organisk ordertillväxt mot ett starkt första kvartal 2007. 
• Rörelsemarginalen var 17.0%, negativt påverkad av valutaeffekter. 
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars   
MSEK Orderingång Intäkter 
2007 6 081 5 093 
Strukturförändring, % +26 +26 
Valuta, % -4 -4 
Pris, % +4 +4 
Volym, % +10 +18 
Totalt, % +36 +44 
2008 8 285 7 344 

 
Gruvindustrin 
Försäljningen till gruvindustrin fortsatte ligga på 
en hög nivå och stadig tillväxt noterades jämfört 
med samma kvartal föregående år. Efterfrågan 
var stark på både utrustning och eftermarknads-
produkter inom de flesta geografiska regionerna, 
med särskilt stark utveckling i Nordamerika, 
Östeuropa och Asien. Orderingången för 
borriggar och lastutrustning som används under 
jord var fortsatt stark på de flesta marknader. 
Efterfrågan på ovanjordsborriggar som används i 
dagbrott låg också kvar på en hög nivå och 
försäljningen av stora rotationsborriggar, som 
bryter kol i dagbrott, visade exceptionell tillväxt 
på flera av de största marknaderna. Efterfrågan 
på prospekteringsutrustning var stark under kvar-
talet, vilket avspeglar gruvkundernas fortsatt 
höga aktivitet. I enlighet med den höga 
aktiviteten på marknaden kunde försäljningen av 
reservdelar, förbrukningsvaror och service notera 
en gynnsam tillväxt jämfört med samma period 
föregående år.  
 
Bygg- och anläggningsindustrin 
Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin 
varierade i världen. Den högsta tillväxttakten 
noterades i Asien, medan försäljningen i 
Nordamerika och delar av Europa låg under 
föregående års nivåer, främst till följd av en 
avmattning i efterfrågan från bostadsrelaterad 

byggnation . Orderingången för borriggar som 
används ovan jord, i stenbrott och vägbyggen, 
dämpades på några av de största marknaderna. 
Efterfrågan på borriggar som används i 
infrastrukturprojekt under jord, såsom tunnel- 
och vattenkraftverksbyggen, var fortsatt 
gynnsam i de flesta regioner. Försäljningen av 
lätt entreprenadutrustning fortsatte ligga på en 
lägre nivå jämfört med föregående år. 
Orderingången på utrustning för väg- och 
markarbeten påverkades av att den 
byggnadsverksamhet som är relaterad till 
bostäder mattades av i några av de största 
regionerna och orderutvecklingen var oförändrad 
jämfört med föregående år.  
 
Produktutveckling 
Två nya tunga packningsmaskiner lanserades 
under kvartalet. En mindre, fjärrstyrd ovanjords-
borrigg lanserades också för bygg- och anlägg-
ningsmarknaden. Den största injekteringsrigg 
Atlas Copco någonsin producerat levererades 
under kvartalet. Riggen ska användas i ett 
tunnelprojekt i Stockholm och är fullt 
automatiserad.  
 
Resultat och avkastning 
Rörelseresultatet steg till MSEK 1 252 (912), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17.0% 
(17.9). Högre försäljningsvolymer och pris-
ökningar hade en positiv effekt på marginalen, 
medan nyligen genomförda förvärv och valuta-
förändringar påverkade marginalen negativt. 
Förändringar i valutan hade en starkt negativ 
påverkan med närmare tre procentenheter på 
rörelsemarginalen. Dynapac-verksamheten 
förbättrades planenligt och redovisade en 
marginal på 9.6% före omstruktureringskost-
nader på MSEK 10.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 30% (37). 
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Industriteknik 
Affärsområdet Industriteknik består av fem divisioner inom produktområdena industriverktyg och 
monteringssystem. 
 
 januari – mars  
MSEK 2008 2007 % 
Orderingång 1 959 1 774 +10 
Intäkter 1 825 1 591 +15 
Rörelseresultat 412 378 +9 
– i % av intäkterna 22.6 23.8  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 56 61  
 
• 9% organisk ordertillväxt, fördelat över alla större marknader.  
• Stark ordertillväxt från fordonsindustrin. 
• Rörelsemarginalen påverkades av valutor och ogynnsam försäljningsmix.   
 
Försäljningsbrygga 

 januari – mars 
MSEK Orderingång Intäkter 
2007 1 774 1 591 
Strukturförändring, % +4 +4 
Valuta, % -3 -3 
Pris, % +1 +1 
Volym, % +8 +13 
Totalt, % +10 +15 
2008 1 959 1 825 

 
Orderingången steg under det första kvartalet, 
jämfört med samma period föregående år. 
Efterfrågan inom verkstadsindustrin låg kvar på 
en hög nivå och efterfrågan från fordonsindustrin 
ökade.  
 
Verkstadsindustrin 
Försäljningen av industriverktyg till 
verkstadsindustrin, såsom vitvaru-, flyg- och 
varvsindustrierna, låg kvar på en hög nivå, vilket 
avspeglar en god efterfrågan på de flesta viktiga 
marknader. Efter en längre period med stadig 
organisk tillväxt var orderingången relativt 
oförändrad jämfört med det starka första 
kvartalet föregående år. En negativ utveckling i 
Nordamerika kompenserades av gynnsam tillväxt 
i andra regioner.  
 
Fordonsindustrin 
Efterfrågan på avancerade industriverktyg och 
monteringssystem från fordonsindustrin 
förbättrades och god tillväxt noterades på alla 
viktiga marknader. Särskilt god tillväxt noterades 
i Nordamerika och Europa, två regioner som 
varit relativt svaga under de senaste kvartalen.  

Eftermarknaden fortsatte göra bra ifrån sig på 
alla viktiga marknader. Starkast försäljningstillväxt 
noterades i Asien och Nordamerika.  

 
Fordonsservice 
Verksamheten för fordonsservice, som erbjuder 
verktyg till företag med stora fordonsflottor samt 
till specialiserade verkstäder, redovisade en försälj-
ning i nivå med föregående år för jämförbara 
enheter. 
 
Produktutveckling 
Under kvartalet lanserades en ny elektrisk 
mutterdragare med högt vridmoment inom 
flervarumärkeskonceptet. Den ergonomiskt 
utformade mutterdragaren erbjuder flera olika 
vridmoment och precision för applikationer som 
montering av truckar och grävskopor.  
 
Strukturella förändringar 
I september 2007 offentliggjorde affärsområdet 
beslutet att etablera en fabrik för montering av 
pneumatiska industriverktyg i Ungern och flytta 
monteringsverksamhet från Storbritannien. Den 
ungerska fabriken är nu i full drift och sysselsätter 
omkring 65 personer.  
 
Resultat och avkastning 
Rörelseresultatet steg till MSEK 412 (378), vilket 
motsvarar en marginal på 22.6% (23.8). 
Marginalen påverkades negativt av 
valutaförändringar, med omkring en halv 
procentenhet, och en ogynnsam försäljningsmix.    

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 56% (61).
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Tidigare marknadsutsikter på kort sikt 
(Publicerades den 4 februari 2008) 
 

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och 
tjänster från de flesta kundsegment och regioner 
väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. 
 
De positiva marknadsutsikterna omfattar 
merparten av bygg- och anläggningssegmentet, 
medan byggnadsverksamhet som är relaterad till 
bostäder väntas mattas av, främst i Nordamerika.  
 
Redovisningsprinciper 
Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i 
enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovis-
ningen 2007.  

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 trädde i kraft den 1 januari 
2008 har inte haft någon väsentlig effekt på 
Gruppens finansiella ställning eller resultat. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Finansiella risker 
Atlas Copco genomförde ett upplåningsprogram 
i flera valutor under det andra kvartalet av 2007 
för att få en mer effektiv kapitalstruktur. Den 
högre skuldsättningen ökar exponeringen mot 
ränteförändringar, medan upplåningen delvis 
skyddar valutaexponeringen av nettotillgångar i 
dotterföretag.  
 
Förvärv 
Atlas Copcos strategi är att växa både organiskt 
och genom förvärv. Även om Gruppen tidigare 
visat en förmåga att framgångsrikt integrera 
förvärvade verksamheter, innebär integration av 
nya enheter alltid vissa risker. Kostnader 
relaterade till förvärven kan bli högre än väntat.  
 
Kapacitetsbegränsningar 
Atlas Copcos tillverkningsstrategi baseras på 
tillverkning av nyckelkomponenter och 
outsourcing av övriga komponenter. För 
närvarande är kapacitetsutnyttjandet högt och om 
störningar eller kapacitetsbrist skulle uppstå i 
logistikkedjan, skulle det kunna påverka 
verksamheten, resultatet och den finansiella 
ställningen negativt.   
 
För ytterligare information om risker, se 
årsredovisningen för 2007. 

 
 

Stockholm den 24 april 2008 
 

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 
2008 

31 mar 
2007 

31 mar 
2008 

31 mar 
2007 

31 dec 
2007 

Intäkter 17 122 13 390 67 087 51 954 63 355 
Kostnad för sålda varor -10 670 -8 242 -42 324 -32 349 -39 896 
Bruttoresultat 6 452 5 148 24 763 19 605 23 459 
Marknadsföringskostnader -1 761 -1 481 -6 829 -5 688 -6 549 
Administrationskostnader -965 -785 -3 698 -3 007 -3 518 
Forsknings- och utvecklingskostnader -364 -300 -1 350 -1 139 -1 286 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -114 -41 -113 -123 -40 
Rörelseresultat 3 248 2 541 12 773 9 648 12 066 
- i % av intäkterna  19.0 19.0 19.0 18.6 19.0 
Finansnetto -222 -64 -1 690 -508 -1 532 
Resultat före skatt 3 026 2 477 11 083 9 140 10 534 
- i % av intäkterna 17.7 18.5 16.5 17.6 16.6 
Inkomstskatt -834 -704 -3 248 -2 570 -3 118 
Resultat från kvarvarande verksamheter 2 192 1 773 7 835 6 570 7 416 
Resultat från avvecklade verksamheter,  
netto efter skatt 184 53 184 8 843 53 
Periodens resultat 2 376 1 826 8 019 15 413 7 469 
- hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 368 1 820 7 987 15 389 7 439 
- hänförligt till minoritetsintressen 8 6 32 24 30 

Vinst per aktie före utspädning, SEK  1.94 1.49 6.54 12.36 6.09 
- varav kvarvarande  verksamheter 1.79 1.45 6.39 5.26 6.05 
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1.94 1.49 6.54 12.34 6.09 
Genomsnittligt antal aktier  
före utspädning, miljoner 1 220.8 1 220.8 1 220.8 1 244.8 1 220.8 
Genomsnittligt antal aktier  
efter utspädning, miljoner 1 221.7 1 222.1 1 222.1 1 246.7 1 222.3 
    

Nyckeltal, inklusive avvecklade verksamheter    
Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK 13 29 12 
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, 12 mån. värde, % 31 34 29 
Avkastning på eget kapital efter skatt, 12 mån. värde, % 44 51 35 
Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % 115 -35 135 
Andel eget kapital, vid periodens slut, % 27 65 26 
Antal anställda, vid periodens slut 33 523 26 960 32 947 
 
Vinst per aktie och övriga nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 2:1 som genomfördes 2007.  
Ingen justering har gjorts för inlösen av aktier. För justering av historiska per aktiesiffror även för inlösen 
av aktier, använd justeringsfaktor 0.85.  
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Koncernens balansräkning 
    
MSEK 31 mar 2008 31 dec 2007 31 mar 2007 
Immateriella anläggningstillgångar 11 475 11 665 4 722 
Hyresmaskiner 1 712 1 906 2 010 
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 914 4 894 4 000 
Finansiella tillgångar och övriga fordringar 3 827 3 413 3 000 
Uppskjutna skattefordringar 610 832 554 
Summa anläggningstillgångar 22 538 22 710 14 286 
Varulager 13 721 12 725 9 783 
Kundfordringar och övriga fordringar 17 737 16 627 13 523 
Övriga finansiella omsättningstillgångar 1 265 1 124 944 
Likvida medel 3 975 3 473 16 139 
Summa omsättningstillgångar 36 698 33 949 40 389 
SUMMA TILLGÅNGAR 59 236 56 659 54 675 
      
Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

16 068 14 524 35 629 

Minoritetsintressen 113 116 101 
SUMMA EGET KAPITAL 16 181 14 640 35 730 
Räntebärande skulder 19 792 19 926 1 184 
Ersättningar efter avslutad anställning 1 671 1 728 1 708 
Övriga skulder och avsättningar 622 568 572 
Uppskjutna skatteskulder 719 823 421 
Summa långfristiga skulder 22 804 23 045 3 885 
Räntebärande skulder 2 309 2 743 1 672 
Leverantörsskulder och övriga skulder 17 041 15 303 12 652 
Avsättningar 901 928 736 
Summa kortfristiga skulder 20 251 18 974 15 060 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 236 56 659 54 675 
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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 2007 32 616 92 32 708
Omräkningsdifferenser 1 895 4 1 899
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -824 - -824
Förändring i verkliga värden  
– Kassaflödessäkringar -86 - -86
– Tillgångar som kan säljas 562 - 562
Realiserat vid avyttring, tillgångar som kan säljas -15 -15
Skatt på poster redovisade direkt i eget kapital 255 - 255
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto 1 787 4 1 791
Periodens resultat 7 439 30 7 469
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare 9 226 34 9 260
Utdelningar -2 899 -4 -2 903
Återköp av egna aktier -25 - -25
Inlösen av aktier -24 416 - -24 416
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument 22 - 22
Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag - -6 -6
Vid årets slut, 31 december 2007 14 524 116 14 640
   
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intressen

Summa 
eget 

kapital
Vid årets början, 1 januari 2008 14 524 116 14 640
Omräkningsdifferenser -619 -11 -630
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -26 -26
Förändring i verkliga värden  
– Kassaflödessäkringar 26 26
– Tillgångar som kan säljas -185 -185
Skatt på poster redovisade direkt i eget kapital - -
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto -804 -11 -815
Periodens resultat 2 368 8 2 376
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare 1 564 -3 1 561
Återköp av egna aktier -21 -21
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument 1 1
Vid periodens slut, 31 mars 2008 16 068 113 16 181
   
 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
Förändring i verkliga värden  
– Kassaflödessäkringar - -
– Tillgångar som kan säljas 182 182
Skatt på poster redovisade direkt i eget kapital 164 - 164
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
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Koncernens kassaflödesanalys, inklusive avvecklade verksamheter 
 januari – mars  
MSEK 2008 2007 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Rörelseresultat 3 248 2 541 
Justering för av- och nedskrivningar 469 414 
Justering för realisationsresultat m m 75 29 
Kassamässigt rörelseöverskott 3 792 2 984 
Finansnetto, erhållet/betalt 114 -274 
Betald skatt -602 -692 
Förändring av rörelsekapital -1 625 -506 
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 1 679 1 512 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Investeringar i hyresmaskiner -191 -245 
Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar -352 -283 
Försäljning av hyresmaskiner 122 163 
Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar 5 9 
Investeringar i immateriella tillgångar  -164 -132 
Försäljning av immateriella tillgångar - -1 
Förvärv av dotterföretag -4 -219 
Avyttring av dotterföretag 91 -759 
Övriga investeringar, netto -199 -178 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -692 -1 645 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Återköp av egna aktier -21 - 
Förändring av räntebärande skulder  -358 -4 348 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -379 -4 348 
   
Periodens nettokassaflöde  608 -4 481 
   

Likvida medel vid periodens början  3 473 20 135 
Valutakursdifferens i likvida medel -106 485 
Likvida medel vid periodens slut 3 975 16 139 
 

 
Kassaflöde från kvarvarande verksamheter och avvecklade verksamheter 

 januari – mars 2008 januari – mars 2007 
 
MSEK 

Kvarvarande 
verksamheter 

Avvecklade 
verksamheter 

 
Totalt 

Kvarvarande 
verksamheter 

Avvecklade 
verksamheter 

 
Totalt 

Kassaflöde från       
   den löpande verksamheten 1 679 - 1 679 1 512 - 1 512 
   investeringsverksamheten -651 -41* -692 -886 -759* -1 645 
   finansieringsverksamheten -379 - -379 -4 348 - - 4 348 
Periodens nettokassaflöde 649 -41 608 -3 722 -759 -4 481 
Likvida medel, vid periodens början  3 473   20 135 
Valutakursdifferens i likvida medel  -106   485 
Likvida medel,  
vid periodens slut   3 975   16 139 
       

Av- och nedskrivningar 
Hyresmaskiner 135 - 135 156 - 156 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 198 - 198 160 - 160 
Immateriella tillgångar 136 - 136 98 - 98 
* Inkluderar betald skatt, justering av köpeskillingen samt kostnader relaterade till avyttringen av 
maskinuthyrningsverksamheten. 
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Intäkter per affärsområde 
    2007 2008 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 
Kompressorteknik 6 794 8 126 8 304 8 676 8 053 
Anläggnings- och gruvteknik 5 093 6 292 6 634 7 121 7 344 
Industriteknik 1 591 1 714 1 646 1 920 1 825 
Elimineringar -88 -147 -153 -168 -100 
Atlas Copco-gruppen 13 390 15 985 16 431 17 549  17 122 
 
Rörelseresultat per affärsområde 
    2007 2008 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 
Kompressorteknik 1 440 1 622 1 801 1 886 1 643 
- i % av intäkterna 21.2 20.0 21.7 21.7 20.4 
Anläggnings- och gruvteknik 912 1 125 1 119 1 228 1 252 
- i % av intäkterna 17.9 17.9 16.9 17.2 17.0 
Industriteknik 378 392 343 426 412 
- i % av intäkterna 23.8 22.9 20.8 22.2 22.6 
Gruppgemensamma funktioner/ 
Elimineringar -189 -102 -136 -179 -59 
Rörelseresultat 2 541 3 037 3 127 3 361 3 248 
- i % av intäkterna 19.0 19.0 19.0 19.2 19.0 
Finansnetto -64 178 -419 -1 227 -222 
Resultat före skatt 2 477 3 215 2 708 2 134 3 026 
- i % av intäkterna 18.5 20.1 16.5 12.2 17.7 
 
Förvärv och avyttringar 2007-2008 
 
Datum  

 
Förvärv 

 
Avyttringar 

 
Affärsområde 

Intäkter 
MSEK* 

Antal 
anställda* 

13 feb 2008  Guimera Kompressorteknik 130 92 
17 dec 2007  ABIRD Kompressorteknik 94 31 
12 dec 2007 KTS  Industriteknik 75 46 
1 nov 2007 Shenyang Ruifeng  Anläggnings- och 

gruvteknik 
100 700 

29 aug 2007  Prime Industrial 
Rentals 

Kompressorteknik 112 52 

1 aug 2007 Mafi-Trench  Kompressorteknik 360 120 
31 maj 2007 Dynapac  Anläggnings- och 

gruvteknik 
4 600 2 100 

2 april 2007 ABAC  Kompressorteknik 1 700 650 
15 mar 2007 Greenfield  Kompressorteknik 270 200 
1 mar 2007 Rodcraft  Industriteknik 208 78 
* Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. Då förvärven är relativt små 
specificeras inte dessa enligt IFRS 3 i denna delårsrapport. Årsredovisningen 2008 inkluderar dessa för 
förvärv som genomförs under 2008. Se årsredovisningen 2007 för redovisning av förvärv och avyttringar 
som gjordes 2007.  
 
Dynapac – bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg 
Intäkter 4 039 
Rörelseresultat 266 
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Moderbolaget 
 
 
Resultaträkning 
 januari - mars 
MSEK 2008 2007 
Administrationskostnader -104 -74 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 39 52 
Rörelseresultat -65 -22 
Finansiella intäkter 2 381 323 
Finansiella kostnader -1 749 -402 
Resultat efter finansiella poster 567 -101 
Bokslutsdispositioner 105 98 
Resultat före skatt 672 -3 
Inkomstskatt 161 39 
Periodens resultat 833 36 
 
 
Balansräkning 
 31 mar 31 dec 31 mar 
MSEK 2008 2007 2007 
Summa anläggningstillgångar 97 132 96 636 80 152 
Summa omsättningstillgångar 9 566 8 725 5 194 
SUMMA TILLGÅNGAR 106 698 105 361 85 346 
    
Summa bundet eget kapital 5 785 5 785 5 785 
Summa fritt eget kapital  29 674 28 638 55 748 
SUMMA EGET KAPITAL 35 459 34 423 61 533 

Obeskattade reserver 1 073 1 177 1 472 
Summa avsättningar 79 138 26 
Summa långfristiga skulder 43 310 43 662 1 053 
Summa kortfristiga skulder 26 777 25 961 21 262 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 698 105 361 85 346 

 
 
 
Redovisningsprinciper 
Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-
gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin 
finansiella rapportering i enlighet med års-
redovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendation RR 32:06, Redovisning för 
juridisk person, som redovisas i årsredovisningen 
2007. 

Förändringar i balansräkningen 
Under andra kvartalet 2007 genomförde Atlas 
Copco en aktiesplit med ett obligatoriskt 
inlösenförfarande. Det innebar att MSEK 24 416 
skiftades ut till aktieägarna utöver MSEK 2 899 i 
ordinarie utdelning. Utskiftningen minskade det 
fria egna kapitalet med MSEK 27 315. 
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Moderbolaget  
 
Fördelning av aktiekapital 
Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till 
MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: 
 
Aktieslag Aktier 
A-aktier 839 394 096 
B-aktier 390 219 008 
Totalt 1 229 613 104 
-varav A-aktier som innehas 
av Atlas Copco -6 400 000 
-varav B-aktier som innehas 
av Atlas Copco -2 428 400 
Totalt, netto efter aktier som 
innehas av Atlas Copco 1 220 784 704 
 
I enlighet med det beslut som togs på 
årsstämman 2007, kan bolaget avyttra egna B-
aktier och köpa 6 400 000 A-aktier. Den 31 
december 2007 uppgick bolagets innehav av 
egna aktier till 3 577 500 B-aktier och 5 250 900 
A-aktier. Bytet av B-aktier till A-aktier 
slutfördes i februari och bolagets nuvarande 

innehav av egna aktier syns i tabellen bredvid. 
A-aktierna innehas för eventuell överlåtelse 
under bolagets personaloptionsprogram. 
Ersättningen för avyttrade B-aktier kan användas 
för att täcka relaterade sociala avgifter.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Finansiella risker 
Atlas Copco genomförde ett obligations-
upplåningsprogram i flera valutor under andra 
kvartalet 2007, för att få en mer effektiv 
kapitalstruktur. Dessutom har moderbolaget 
också lånat internt inom Gruppen. Den högre 
skuldsättningen ökar exponeringen mot 
ränteförändringar, medan upplåningen delvis 
skyddar valutaexponeringen av nettotillgångar i 
utländska dotterföretag. 
 
Närstående parter 
Inga väsentliga förändringar har skett i relationer 
eller transaktioner med närstående, jämfört med 
det som beskrivits i årsredovisningen 2007. 
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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, +46 8 643 3718 
Internet: www.atlascopco.com 
Organisationsnummer: 556014-2720 
 
Analytiker 
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer 
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290 
ir@se.atlascopco.com 
 
Media 
Love Liman, tf. Presschef  
Tel 08-743 8060, mobil 073-231 8060 
media@se.atlascopco.com 
 
Telefonkonferens  
En telefonkonferens på engelska som 
kommenterar resultatet äger rum den 24 april 
klockan 15.00.  

Ring in på +44 (0)20 7806 1965 och uppge 
kod 8787486.  

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 8787486#. 
 
Kvartalsrapport per den 30 juni 2008 
Rapporten för andra kvartalet publiceras den 18 
juli 2008. 
 


