
Atlas Copco April–juni, 2001 2

Faktureringen ökade med 13 procent till MSEK 12,880.
Rörelsemarginalen var 13.1 procent (13.5). Vinst per aktie
ökade till SEK 3.99, jämfört med SEK 3.32 föregående år.

9
8

5
0

8
8

3
8

0
2

P
d

kti
A

tl
C

A
B

h
I

t
ll

t
C

t
T

k
L

j
lö

f
O

ff
t

2
0

0
1

C
i

h
t

2
0

0
1

A
tl

C
A

B
S

t
kh

l



Finansiella mål Det övergripande målet för Atlas Copco-gruppen är att nå
en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens totala
kapitalkostnad. Målet över nästa konjunkturcykel är:
• att ha en genomsnittlig tillväxt på 8 procent,
• att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15 procent, 
• att ständigt förbättra effektiviteten beträffande rörelsekapitalet, dvs lager,

kundfordringar och hyresflottans nyttjandegrad. 

Sammantaget kommer detta att garantera att Gruppen ständigt skapar ett
ökat värde för aktieägarna. För att nå dessa mål kommer den beprövade
utvecklingsprocess som gäller för varje operativ verksamhet i Gruppen att
följas, nämligen stabilitet först, därefter lönsamhet, och slutligen tillväxt.

Resultaträkning
3 månader tom 6 månader tom 12 månader tom

MSEK 30 jun 2001 30 jun 2000 30 jun 2001 30 jun 2000 30 jun 2001 31 dec 2000
Fakturering 12,880 11,374 24,981 21,891 49,617 46,527
Rörelsens kostnader –11,188 –9,833 –21,826 –19,022 –42,939 –40,135
Rörelseresultat 1,692 1,541 3,155 2,869 6,678 6,392
– i procent av faktureringen 13.1 13.5 12.6 13.1 13.5 13.7

Finansiella intäkter och kostnader –382 –411 –796 –796 –1,703 –1,703
Resultat efter finansiella poster 1,310 1,130 2,359 2,073 4,975 4,689
– i procent av faktureringen 10.2 9.9 9.4 9.5 10.0 10.1

Skatter –464 –419 –828 –766 –1,785 –1,723
Minoritetsintressen –10 –15 –19 –25 –36 –42
Periodens resultat 836 696 1,512 1,282 3,154 2,924

Vinst per aktie, SEK 3.99 3.32 7.22 6.12 15.05 13.95

Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, % 14 15
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 13 13

Skuldsättningsgrad, % 87 92
Andel eget kapital, % 39 39
Antal anställda vid periodens slut 26,248 26,772

Balansräkning
MSEK 30 jun 2001 31 dec 2000 30 jun 2000
Immateriella anläggningstillgångar 23,354 20,792 19,277
Hyresmaskiner 16,594 15,225 13,664
Övriga anläggningstillgångar 7,798 7,032 6,983
Varulager 6,658 5,881 5,625
Fordringar 12,352 11,521 10,393
Kassa, bank, kortfristiga placeringar 2,470 1,237 1,001
Summa tillgångar 69,226 61,688 56,943

Eget kapital 26,423 23,982 21,380
Minoritetsintressen 247 219 195
Räntebärande skulder och avsättningar 25,670 23,507 22,341
Icke räntebärande skulder och avsättningar 16,886 13,980 13,027
Summa skulder och eget kapital 69,226 61,688 56,943

Förändring av eget kapital
MSEK jan–jun 2001 jan–dec 2000 jan–jun 2000
Vid periodens början 23,982 20,885 20,885
Utdelning till aktieägare –1,100 –996 –996
Periodens omräkningsdifferens 2,029 1,169 209
Periodens resultat 1,512 2,924 1,282
Vid periodens slut 26,423 23,982 21,380
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Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster

Marknadsutsikter på kort sikt I Nordamerika förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster inte att förbättras på kort

sikt. Efterfrågan på maskinuthyrning påverkas av det generella ekonomiska läget och en oförändrad till måttlig tillväxt förvän-

tas. I Europa tros efterfrågan sjunka något från dagens goda nivå. I Asien förväntas den positiva utvecklingen fortsätta, främst

tack vare en fortsatt stark tillväxt i Kina.

Sammantaget förväntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster bli något lägre eller i bästa fall oförändrad på

kort sikt. 

Ökad vinst, fortsatt 
bra ordervolym
Delårsrapport per den 30 juni 2001 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Notera: Genomgående i rapporten används punkt ”.” för att markera decimaler,  samt kommatecken ”,” som markering för tusental.

• Orderingången i linje med andra kvartalet 2000.

• Svagare försäljning i Nordamerika kompenserades av

Asien, Sydamerika och Afrika.

• Rörelseresultatet ökade med 10 procent till MSEK 1,692.

• Vinst efter finansiella poster ökade med 16 procent, till 

MSEK 1,310. Positiv valutaeffekt uppgick till MSEK 200.

• Starkt kassaflöde på MSEK 1,280 (–1,079).

• Vinst per aktie ökade 20 procent, till SEK 3.99 (3.32).

april–juni förändring januari–juni förändring
2001 2000 % 2001 2000 %

Orderingång 13,200 11,620 +14 25,688 22,708 +13
Fakturering 12,880 11,374 +13 24,981 21,891 +14
Rörelseresultat 1,692 1,541 +10 3,155 2,869 +10
– i procent av faktureringen 13.1 13.5 12.6 13.1
Resultat efter finansiella poster 1,310 1,130 +16 2,359 2,073 +14
– i procent av faktureringen 10.2 9.9 9.4 9.5
Vinst per aktie*, SEK 3.99 3.32 +20 7.22 6.12 +18
Avkastning på sysselsatt kapital (12 månaders värde) 14 15
*) Antal aktier: 209.6 m. 
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Halvårsresultat i sammandrag – Atlas Copco-gruppen
Atlas Copco-gruppens orderingång för det första halvåret ökade
med 13 procent till  25,688 (22,708), vilket motsvarar en volym-
ökning på 2 procent för jämförbara enheter. De positiva omräknings-
effekterna från valutakursförändringar var cirka 11 procentenheter.
Faktureringen ökade med 14 procent, till  24,981 (21,891), vilket
också motsvarar en volymökning på 2 procent.

Gruppens rörelseresultat ökade till  3,155 (2,869), vilket mot-
svarar en ökning på 10 procent och en rörelsemarginal på 12.6 procent
(13.1). Resultat efter finansiella poster uppgick till  2,359 (2,073),
vilket motsvarar en ökning på 14 procent och en marginal på 9.4 pro-
cent (9.5). Den totala valutapåverkan var cirka  +300.

Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar var 

2,478 (8), vilket är en avsevärd förbättring jämfört med föregående
år, då behovet av investeringar i hyresflottan minskat.

Utveckling under andra kvartalet – 
Atlas Copco-gruppen 
Marknadens utveckling 
Efterfrågan i Nordamerika fortsatte att minska under kvartalet.
De flesta sektorer inom såväl tillverkningsindustrin som inom USAs
byggindustri efterfrågade mindre utrustning. Efterfrågan på investe-
ringsvaror var fortfarande gynnsam för några kundsegment, där-
ibland fordonsindustrin. Efterfrågan på hyresutrustning fortsatte att
växa, om än med lägre takt än under tidigare kvartal.

Tack vare stark efterfrågan i Brasilien förbättrades Sydamerika
under andra kvartalet. Bristen på elkraft i Brasilien gav upphov till
denna starka efterfrågan på utrustning.

I Europa fortsatte efterfrågan vara relativt hög. Investeringsrelatera-
de produkter och eftermarknadsverksamhet åtnjöt fortsatt tillväxt. Av
de viktigaste marknaderna noterade endast Tyskland en stadig ökning
under kvartalet medan södra Europa försvagades efter en lång period
av stark tillväxt. Några mindre marknader i östra och norra Europa
noterade betydligt högre ordervolymer än under andra kvartalet 2000.

Efterfrågan fortsatte öka i Afrika och Mellanöstern.
Den totalt sett goda utvecklingen i Asien fortsatte under kvarta-

let, med en i synnerhet stark tillväxt i Kina. På två andra viktiga
marknader, Indien och Japan, var efterfrågan däremot oförändrad
till något lägre.

Orderingång och fakturering
Orderingången blev  13,200 (11,620), en ökning med 14 procent
jämfört med andra kvartalet 2000. Ordervolymen var oförändrad

och ökningen berodde nästan helt på den positiva valutaomräk-
ningseffekten på cirka  1,500. Volymökningar främst inom
industrikompressorer, industriverktyg och bergborrningsutrustning
uppvägde en svag orderingång på professionella elverktyg och stora
processkompressorer. Från ett globalt perspektiv lyckades den posi-
tiva försäljningsutvecklingen i Asien, Sydamerika och Afrika kom-
pensera den negativa effekten av den amerikanska ekonomin.

Faktureringen ökade 13 procent till  12,880 (11,374), vilket
motsvarar en oförändrad volym för jämförbara enheter.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet ökade under andra kvartalet med  151, eller 10
procent till  1,692 (1,541). Detta motsvarar en marginal på 13.1
procent (13.5). Marginalen påverkades negativt av den påtagligt lägre
lönsamheten i de USA-dominerade affärsområdena, främst Rental
Service. Det gynnsamma valutakursklimatet med en svag svensk krona
och stark amerikansk dollar hade däremot positiv effekt. Den totala
valutaeffekten på rörelseresultatet var cirka  250. Nettoeffekten på
marginalen uppgick till ungefär en halv procentenhet.

Räntenettot uppgick till  –382 (–394). Valutakursvinster/
-förluster på finansiella poster kompenserade varandra under kvartalet
(förlust  17). För första gången sedan 1997 minskade räntekostna-
derna jämfört med samma kvartal föregående år. Orsakerna var det
starka positiva kassaflödet under de senaste 12 månaderna och lägre
korttidsräntor i USA. Detta uppväger mer än väl de negativa omräk-
ningseffekterna i räntekostnaderna som betalas i amerikanska dollar.

Resultat efter finansiella poster ökade med 16 procent till 

1,310 (1,130), motsvarande en marginal på 10.2 procent (9.9). Den
totala valutapåverkan var cirka  +200.

Nettovinsten för kvartalet uppgick till  836 (696) eller 

3.99 per aktie (3.32).
Avkastningen på sysselsatt kapital under de 12 senaste månaderna,

fram till 30 juni 2001, var 14 procent (15) och avkastningen på eget
kapital var 13 procent (14). Gruppens sammanvägda genomsnittliga
kapitalkostnad var cirka 7.5 procent (8), vilket motsvarar en kapital-
kostnad före skatt på cirka 11.5 procent.

Kassaflöde och nettoskuldsättning
Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för andra kvartalet
uppgick till  1,762 (1,435), vilket motsvarar 14 procent (13) av
Gruppens fakturering. Rörelsekapitalet minskade under kvartalet
med  84 (en ökning med 204). Rörelsens totala kassaflöde före
investeringar ökade till  1,846 (1,231). Nettoinvesteringarna i 
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materiella anläggningstillgångar var  518 (2,309) under kvarta-
let. Den kraftiga minskningen beror på ett minskat behov av investe-
ringar i hyresflottan till följd av en lägre tillväxt samt en något högre
utnyttjandegrad av hyresflottan. Det operativa kassaflödet före förvärv
och utdelningar var  1,280 (–1,079). Nettokassaflödet var 

96 (–2,236) efter utdelningar på  1,121 (1,007).

Kassaflödesanalys i sammandrag
april–juni januari –juni

MSEK 2001 2000 2001 2000
Kassamässigt rörelse-
överskott efter skatt 1,762 1,435 3,454 2,731
varav återlagda avskrivningar 1,119 942 2,178 1,812
Förändring av rörelsekapital 84 –204 –51 –184
Rörelsens kassaflöde 1,846 1,231 3,403 2,547
Investeringar i anläggningar –1,064 –2,775 –1,831 –3,550
Försäljning av anläggningar 546 466 1,006 1,047
Företagsförvärv/avyttringar –63 –150 –135 –284
Övriga investeringar, netto –48 –1 –100 –36
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten –629 –2,460 –1,060 –2,823
Utdelningar –1,121 –1,007 –1,122 –1,007
Nettokassaflöde 96 –2,236 1,221 –1,283

Förändring i räntebärande skulder 1,019 2,377 –78 998
Kassaflöde efter finansiering 1,115 141 1,143 –285
Likvida medel vid årets början 1,319 857 1,237 1,286
Omräkningsdifferens i likvida medel 36 3 90 0
Likvida medel vid periodens slut 2,470 1,001 2,470 1,001

Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande
skulder och likvida medel, uppgick till  23,200 (21,340), varav
 1,676 (1,380) var avsättning till pensioner. Skuldsättningsgra-
den, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, var 87 pro-
cent (99). Effekterna från omräkningen av lån i utländsk valuta till
svenska kronor var betydande. Nettoskulden skulle ha varit ungefär
 19,000 och skuldsättningsgraden 79 procent om valutakursen
från den 30 juni 2000 hade använts.

Investeringar
Bruttoinvesteringar i fastigheter och maskiner uppgick till  275
(265). Bruttoinvesteringar i hyresutrustning uppgick till  789
(2,510). Den totala avskrivningen för dessa tillgångsposter var 

237 (225) respektive  701 (558), medan avskrivningar på imma-
teriella tillgångar var  181 (159).

Anställda
Den 30 juni 2001 uppgick antalet anställda till 26,248 (26,349). För
jämförbara enheter minskade antalet anställda med 562 jämfört med
den 30 juni 2000 och med 806 jämfört med den 31 december 2000.

Aktiefördelning
Aktiekapitalet uppgick till  1,048 (1,048) vid periodens slut, för-
delat på aktieslag enligt nedan.

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

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades 26 april 2001)

I Nordamerika förväntas efterfrågan vara fortsatt svag för utrustning
och förbrukningsvaror relaterade till tillverknings-, bygg- och anlägg-
ningsindustrin. Efterfrågan för maskinuthyrning förväntas fortsätta
på en nivå som är högre än nivån för marknaden den tjänar, pga 
trenden att hyra istället för att äga utrustning. Sammantaget tros efter-
frågan i Europa fortsätta på nuvarande goda nivå. I Asien förväntas

den höga efterfrågenivån att fortsätta, med tyngdpunkt på Kina.
Sammantaget förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter

och tjänster vara oförändrad, även om graden av osäkerhet i progno-
sen har ökat.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Ett antal nya
rekommendationer från Redovisningsrådet infördes i Sverige från 
1 januari 2001. Tillämpningen av dessa nya rekommendationer har
inte haft någon betydande effekt på Gruppens redovisning.

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

april–juni för- januari–juni för-
ändring ändring

MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 4,260 3,879 +10 8,476 7,620 +11
Fakturering 4,189 3,625 +16 8,117 6,970 +16
Rörelseresultat 831 664 +25 1,569 1,244 +26
– i procent av 
faktureringen 19.8 18.3 19.3 17.8
Avkastning på 
sysselsatt kapital 67 57
(12 månaders värde)

• Ordervolym i linje med andra kvartalet 2000.
• Asien, Afrika och Mellanöstern visar stark tillväxt.
• Resultatökning med 25 procent, påverkat av valutavinster.
• Mindre generatorföretag förvärvades i Storbritannien.

Orderingången ökade med 10 procent till  4,260 (3,879) under
andra kvartalet, vilket motsvarar en oförändrad volymutveckling.
Valutaomräkningens positiva effekt var cirka 10 procent, nettoeffek-
ten av strukturella förändringar samt priser var neutral.

Ordervolymen för industrikompressorer fortsatte öka, delvis tack
vare bra försäljning av nylanserade produkter. Stora gas- och process-
kompressorer uppvisade lägre ordervolymer jämfört med samma
kvartal föregående år. Stora portabla kompressorer hade en positiv
utveckling i de flesta marknadssegment. De mindre maskinerna påver-
kades däremot av den låga aktiviteten inom bygg- och anläggningsin-
dustrin på många marknader, samt av fortsatt låga investeringar från
maskinuthyrningsföretagen. Försäljningen av generatorer var mycket
stark på flera marknader, i synnerhet i Brasilien där den akuta bristen
på ström skapade en spektakulär efterfrågan. Den globala positiva
utvecklingen av eftermarknadsaktiviteter fortsatte under kvartalet.

Orderingångens ökningstakt sjönk i Europa jämfört med föregå-
ende kvartal. Ett undantag var den tyska marknaden, där orderin-
gången var stark. Försäljningen i Nordamerika minskade framför
allt för portabla kompressorer samt gas- och processkompressorer.
Kanada hade ännu ett bra kvartal. Den övergripande utvecklingen 
i Asien fortsatte vara stark, främst i Kina, men ytterligare några
marknader i Sydostasien hade ett bra kvartal. En mycket stark för-
säljningsutveckling uppnåddes också i Afrika och i Mellanöstern.

I maj förvärvades det brittiska generatorföretaget Masons.
Företaget hade en årlig omsättning på  140 under de senaste 12
månaderna.

Faktureringen ökade med 16 procent under kvartalet, till 

4,189 (3,625), vilket motsvarar en volymökning på 5 procent.
Rörelseresultatet ökade 25 procent till rekordhöga  831 (664),
vilket motsvarar en marginal på 19.8 procent (18.3). Marginalför-
bättringen jämfört med senaste årets höga nivå, berodde till stor del
på den positiva valutaomräkningseffekten mellan amerikanska dol-
lar och euro samt en högre fakturering. Avkastningen på sysselsatt
kapital de senaste 12 månaderna var 67 procent (57).
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Anläggnings- och gruvteknik
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisioner
inom produktområdena bergborrningsutrustning, bergborrverktyg,
prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning.

april–juni för- januari–juni för-
ändring ändring

MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 1,986 1,802 +10 3,780 3,577 +6
Fakturering 1,828 1,809 +1 3,656 3,459 +6
Rörelseresultat 182 173 +5 367 315 +17
– i procent av 
faktureringen 10.0 9.6 10.0 9.1
Avkastning på 
sysselsatt kapital 22 17
(12 månaders värde)

• Kraftig orderingång.
• Afrika, Kina och några europeiska marknader hade störst tillväxt.
• Stabil vinstmarginal, valutavinster begränsade den negativa

volymeffekten.

Orderingången uppgick till rekordhöga  1,986 (1,803), vilket
motsvarar en volymökning på 1 procent jämfört med det starka
andra kvartalet år 2000. Det var en positiv valutaomräkningseffekt
på 8 procent, och priserna ökade med cirka 1 procent. Nettoeffekten
av strukturförändringar var +1 procent.

Maskinförsäljningen till gruvindustrin var stark på några mark-
nader, i synnerhet i Afrika. Här inkluderas en viktig order för last-
maskiner och bergborriggar i Sydafrika. Eftermarknadsverksamhe-
ten hade globalt en positiv utveckling inom detta kundsegment,
vilket främst syns inom de båda bergborrningsdivisionerna.

Den relativt låga försäljningen av maskiner till bygg- och anlägg-
ningsindustrin kompenserades delvis av en ökad försäljning av för-
brukningsartiklar, reservdelar, tillbehör och service. Några markna-
der i Europa, främst Italien, Frankrike och Norge, fick emellertid
viktiga order på maskiner. Större järnvägs- och vattenkraftsprojekt 
i Kina gav ett antal betydande order av bergborrningsutrustning.

Divisionen som är ansvarig för prospekterings- och bergförstärk-
ningsutrustning redovisade en relativt stabil ordervolym, även om
den var mycket lägre än för andra kvartalet 2000, som omfattade en
order från Mellanöstern värd  100.
Faktureringen uppgick till 1,828 (1,809), en ökning med 
1 procent tack vare positiva valutaomräkningseffekter, dock en
volymnedgång på 9 procent.

Rörelseresultatet för kvartalet steg 5 procent, till  182 (173),

vilket motsvarar en marginal på 10.0 procent (9.6). Jämfört med
föregående år hade förändringar i valutakurserna och ytterligare
effektivitetsförbättringar en positiv påverkan på marginalen och
kompenserade den negativa effekten av den lägre faktureringsvoly-
men. Avkastningen på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna
var 22 procent (17).

Industriteknik
Affärsområdet industriteknik omfattar fyra divisioner inom pro-
duktområdena elektriska och pneumatiska kraftverktyg samt mon-
teringssystem.

april–juni för- januari–juni för-
ändring ändring

MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 3,115 2,894 +8 6,084 5,634 +8
Fakturering 3,054 2,805 +9 5,892 5,424 +9
Rörelseresultat 303 299 +1 580 562 +3
– i procent av 
faktureringen 9.9 10.7 9.8 10.4
Avkastning på 
sysselsatt kapital 15 15
(12 månaders värde)

• Tillväxt för industriverktyg.
• Fortsatt volymminskning för professionella elverktyg.
• Vinstmarginalerna sjönk något jämfört med föregående år.

Orderingången ökade 8 procent under kvartalet till  3,115
(2,894), vilket motsvarar en volymminskning på 4 procent. Den posi-
tiva omräkningseffekten var 13 procent och den genomsnittliga pris-
nivån ökade 1 procent. Strukturförändringar i Indien innebar en
ytterligare negativ effekt på 2 procent.

Orderingången för industriverktyg fortsatte att öka på huvud-
marknaderna USA och Europa, även om ökningstakten var lägre än
under föregående kvartal. Fordonsindustrin fortsatte att investera i
modern utrustning för förbättrad produktivitet och ökad säkerhet.
Inom detta segment noterades en klar ökning av marknadsandelarna.

Försäljningen av professionella elverktyg var lägre än föregående
år. Den negativa försäljningstrenden i USA planade ut. Försäljning-
en genom traditionella distributionskanaler fortsatte att vara svag 
men kompenserades delvis av ett ökat produktutbud via byggvaruhus.
I Europa noterades en efterfrågeförsämring, främst i Tyskland.

Volymutvecklingen utanför Europa och Nordamerika, som mot-
svarar mindre än 10 procent av försäljningen, var positiv, främst tack
vare ökad försäljning på några asiatiska marknader.
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Faktureringen uppgick till  3,054 (2,805), en ökning med 
9 procent jämfört med andra kvartalet 2000. Detta motsvarar en
volymminskning på 3 procent.

Rörelseresultatet ökade med 1 procent till  303 (299), vilket
motsvarar en vinstmarginal på 9.9 procent (10.7). Rörelsemarginalen
påverkades negativt av lägre faktureringsvolym och kostnader för
ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser inom industriverk-
tyg. Å andra sidan har den svaga svenska kronan och en stark ameri-
kansk dollar haft en positiv effekt på rörelsemarginalen. Avkastning på
sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 15 procent (15).

Rental Service
Sedan den 1 januari 2001 består affärsområdet Rental Service av en
division inom maskinuthyrning i Nordamerika. Den erbjuder service
till såväl bygg- och anläggningsindustrin som till tillverkningsindustrin.

april–juni för- januari–juni för-
ändring ändring

MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Fakturering 3,940 3,332 +18 7,599 6,355 +20
Rörelseresultat* 430 464 -7 758* 854 -11
– i procent av 
faktureringen* 10.9 13.9 10.0* 13.4
Avkastning på 
sysselsatt kapital 5 6
(12 månaders värde)
*) Rörelseresultatet för 2001 inkluderar MSEK 60 i omstruktureringskostnader

• Lägre tillväxt för hyresintäkter i kvartalet pga den försvagade
amerikanska ekonomin.

• Starkt kassaflöde.
• Totala antalet hyresdepåer uppgår till 560 (544). 

Under andra kvartalet 2001 ökade faktureringen med 18 procent till
 3,940 (3,332), inkluderat en stor positiv valutakurseffekt på 18
procent. Hyresintäkterna, som stod för 74 procent av den totala faktu-
reringen, noterade en volymtillväxt på cirka 3 procent. I genomsnitt
låg hyrorna på samma nivå som under andra kvartalet 2000. Volymut-
vecklingen totalt var marginellt negativ. Det beror på lägre försälj-
ningsvolymer av ny utrustning, reservdelar och förbrukningsvaror
(som utgör 18 procent av den totala faktureringen) liksom för begag-
nad utrustning (8 procent av den totala faktureringen).

Maskinuthyrningsverksamheten fortsatte att växa under kvarta-
let, trots det kärvare ekonomiska klimatet i USA. Den normala
säsongsmässiga ökningen inom bygg- och anläggningssektorn var
svagare och långsammare under våren. Industrisektorn inom hyres-

verksamheten visade en mindre tillväxt under andra kvartalet.
Maskinuthyrningens utveckling i USA varierar mellan de olika

geografiska regionerna. Mellanvästern visade bäst tillväxt medan de
sydöstra delarna hade en negativ utveckling. Hyresverksamheten i
Kanada och Mexiko fortsatte att växa.

Under kvartalet har ledningen fokuserat på verksamhetens
struktur och på effektivitetshöjande projekt. Som en konsekvens för-
värvades inga hyresdepåer under kvartalet. Däremot har sju nya
hyresdepåer öppnats medan åtta depåer konsoliderats, som en del av
rationaliseringsåtgärderna.

Behovet av investeringar i hyresflottan minskade jämfört med
föregående år, som en följd av lägre tillväxt och en något högre
utnyttjandegrad av hyresflottan. Detta bidrog till ett betydande posi-
tivt kassaflöde under kvartalet.

Rörelseresultatet som inkluderar samtliga relaterade goodwill-
avskrivningar var  430 (464), vilket motsvarar en marginal på
10.9 procent (13.9). Detta lägre resultat beror i huvudsak på mins-
kad försäljning av förbrukningsvaror och begagnad utrustning, en
negativ sammansättning av hyresflottan samt några återstående bris-
ter i kostnadseffektiviteten. Under kvartalet har antalet anställda
minskat med 252. Avkastning på sysselsatt kapital inklusive goodwill
de senaste 12 månaderna var 5 procent (6).

Stockholm den 19 juli 2001

Giulio Mazzalupi

VD och koncernchef

Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är fram-
åtblickande 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 tex kon-
junktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker,
inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produkt-
utveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstör-
ningar och stora kundförluster. 
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Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm. Tel: 08-743 8000
www.atlascopco-group.com 

Förvärv och avyttringar 2000–2001
Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde Oms* MSEK Antal anställda*
1 maj 2001 Masons Kompressorteknik 140 50
Q1 2001  Uthyrningsföretag Rental Service 36 30
Q4 2000 Uthyrningsföretag Rental Service 49 41
31 okt 2000 JKS Lamage Anläggnings- och gruvteknik 50 35
6 sep 2000  Hobic Bit Industries Anläggnings- och gruvteknik 60 85
Q3 2000  Uthyrningsföretag Rental Service 115
Q2 2000  Uthyrningsföretag Rental Service 130
24 apr 2000  Atlas Copco Rotoflow Kompressorteknik 300 140
Q1 2000  Uthyrningsföretag Rental Service 80
*) Årlig fakturering och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen.

Interna strukturella förändringar 2001
Datum Affärsenhet/verksamhet Från affärsområde Till affärsområde Oms* MSEK
1 jan 2001  CP-varumärkets entreprenadverktyg – Indien Industriteknik Anläggnings- och gruvteknik 175
1 jan 2001 CP-varumärkets kompressorer – Indien Industriteknik Kompressorteknik 90
*) Årlig omsättning vid tiden för överföringen.

Fakturering per affärsområde
april–juni januari–juni

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 3,422 3,625 4,189 6,393 6,970 8,117
Anläggnings- och gruvteknik 1,477 1,809 1,828 2,830 3,459 3,656
Industriteknik 2,645 2,805 3,054 5,093 5,424 5,892
Rental Service 1,202 3,332 3,940 2,284 6,355 7,599
Elimineringar –127 –197 –131 –230 –317 –283
Atlas Copco-gruppen 8,619 11,374 12,880 16,370 21,891 24,981

2000 2001
MSEK (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2
Kompressorteknik 3,345 3,625 3,643 4,107 3,928 4,189
Anläggnings- och gruvteknik 1,650 1,809 1,726 1,898 1,828 1,828
Industriteknik 2,619 2,805 2,869 3,161 2,838 3,054
Rental Service 3,023 3,332 3,751 3,849 3,659 3,940
Elimineringar –120 –197 –194 –174 –152 –131
Atlas Copco-gruppen 10,517 11,374 11,795 12,841 12,101 12,880

Resultat per affärsområde
april–juni januari–juni

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 572 664 831 962 1,244 1,569
Anläggnings- och gruvteknik 104 173 182 188 315 367
Industriteknik 257 299 303 473 562 580
Rental Service 146 464 430 229 854 758
Koncerngemensamma kostnader –17 –59 –54 –65 –106 –119
Rörelseresultat 1,062 1,541 1,692 1,787 2,869 3,155
– i procent av faktureringen 12.3 13.5 13.1 10.9 13.1 12.6
Finansiella intäkter och kostnader –194 –411 –382 –362 –796 –796
Resultat efter finansiella poster 868 1,130 1,310 1,425 2,073 2,359
– i procent av faktureringen 10.1 9.9 10.2 8.7 9.5 9.4

2000 2001
MSEK (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2
Kompressorteknik 580 664 698 795 738 831
Anläggnings- och gruvteknik 142 173 164 171 185 182
Industriteknik 263 299 298 378 277 303
Rental Service 390 464 469 532 328 430
Koncerngemensamma kostnader –47 –59 71 –53 –65 –54
Rörelseresultat 1,328 1,541 1,700 1,823 1,463 1,692
– i procent av faktureringen 12.6 13.5 14.4 14.2 12.1 13.1
Finansiella intäkter och kostnader –385 –411 –455 –452 –414 –382
Resultat efter finansiella poster 943 1,130 1,245 1,371 1,049 1,310
– i procent av faktureringen 9.0 9.9 10.6 10.7 8.7 10.2


