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Faktureringen ökade med 11 procent till MSEK 13,041.
Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie 
ökade till SEK 4.06, jämfört med SEK 3.71 föregående år.



Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåt-
blickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom
de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig
grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktur-
effekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av
konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling,
kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora
kundförluster. 

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 %
• att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15%
• 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 t o m 9 månader t o m 12 månader t o m

MSEK 30 sep 2001 30 sep 2000 30 sep 2001 30 sep 2000 30 sep 2001 31 dec 2000
Fakturering 13,041 11,795 38,022 33,686 50,863 46,527
Rörelsens kostnader –11,414 –10,095 –33,240 –29,117 –44,258 –40,135
Rörelseresultat 1,627 1,700 4,782 4,569 6,605 6,392
– i % av faktureringen 12.5 14.4 12.6 13.6 13.0 13.7

Finansiella intäkter och kostnader –340 –455 –1,136 –1,251 –1,588 –1,703
Resultat efter finansiella poster 1,287 1,245 3,646 3,318 5,017 4,689
– i % av faktureringen 9.9 10.6 9.6 9.8 9.9 10.1

Skatter –449 –458 –1,277 –1,224 –1,776 –1,723
Minoritetsintressen 13 –9 –6 –34 –14 –42
Periodens resultat 851 778 2,363 2,060 3,227 2,924

Vinst per aktie, SEK 4.06 3.71 11.27 9.83 15.40 13.95
Eget kapital/aktie, SEK 131 115
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, % 14 15
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 13 13

Skuldsättningsgrad, % 80 92
Andel eget kapital, % 41 39
Antal anställda vid periodens slut 25,932 26,772

Balansräkning
MSEK 30 sep 2001 31 dec 2000 30 sep 2000
Immateriella anläggningstillgångar 22,835 20,792 21,124
Hyresmaskiner 15,719 15,225 15,975
Övriga anläggningstillgångar 7,760 7,032 7,301
Varulager 6,670 5,881 6,186
Fordringar 12,228 11,521 11,419
Kassa, bank, kortfristiga placeringar 1,658 1,237 1,121
Summa tillgångar 66,870 61,688 63,126

Eget kapital 27,138 23,982 23,282
Minoritetsintressen 220 219 218
Räntebärande skulder och avsättningar 23,667 23,507 24,622
Icke räntebärande skulder och avsättningar 15,845 13,980 15,004
Summa skulder och eget kapital 66,870 61,688 63,126

Förändring av eget kapital
MSEK jan–sep 2001 jan–dec 2000 jan–sep 2000
Vid periodens början 23,982 20,885 20,885
Utdelning till aktieägare –1,100 –996 –996
Periodens omräkningsdifferens 1,893 1,169 1,333
Periodens resultat 2,363 2,924 2,060
Vid periodens slut 27,138 23,982 23,282
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Ökad vinst per aktie 
trots lägre efterfrågan
Delårsrapport per den 30 september 2001 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer). OBS: Samtliga siffror jämförs med tredje kvartalet 2000, om inte annat

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

• Ordervolymen var 1% lägre än tredje kvartalet 2000.

• Lägre efterfrågan i Nord- och Sydamerika samt i de flesta

delar av Asien.

• God orderingång i Europa och Mellanöstern. 

• Rörelseresultatet sjönk 4% till MSEK 1,627; vinst efter

finansiella poster steg 3% till MSEK 1,287, vilket 

inkluderar positiva valutaeffekter på MSEK 125.

• Vinsten per aktie steg 9% till SEK 4.06 (3.71).

• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 1,403 (453).

juli–september förändring januari–september förändring
2001 2000 % 2001 2000 %

Orderingång 12,885 11,743 +10 38,573 34,451 +12
Fakturering 13,041 11,795 +11 38,022 33,686 +13
Rörelseresultat 1,627 1,700 –4 4,782 4,569 +5
– i % av faktureringen 12.5 14.4 12.6 13.6
Resultat efter finansiella poster 1,287 1,245 +3 3,646 3,318 +10
– i % av faktureringen 9.9 10.6 9.6 9.8
Vinst per aktie*, SEK 4.06 3.71 +9 11.27 9.83 +15
Eget kapital/aktie, SEK 131 112
Avkastning på sysselsatt kapital (12 månaders värde) 14 14
*) Antal aktier: 209.6 m.

Marknadsutsikter på kort sikt Atlas Copco baserar sina kortsiktiga marknadsaktiviteter på den rådande efterfrågan, 

vilken är enligt följande: 

Fortfarande svag i Nordamerika och relativt bra i Europa, Mellanöstern och Afrika. I Sydamerika och Asien minskar

efterfrågan nu från en tidigare god nivå. 

Åtgärdsprogram för att hantera en mer negativ framtidsutsikt har implementerats eller är färdiga för genomförande. 
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Nio månader i sammandrag
Atlas Copco-gruppen 
Orderingången för de första nio månaderna steg med 12%, till
 38,573 (34,451). Detta motsvarar en volymtillväxt på 1% för
jämförbara enheter. De positiva omräkningseffekterna från valuta-
kursförändringar var 11 procentenheter. Faktureringen steg med 13%
till  38,022 (33,686), vilket motsvarar en volymökning på 1%.

Gruppens rörelseresultat steg 5% till  4,782 (4,569). Det ger
en vinstmarginal på 12.6% (13.6). Vinst efter finansiella poster
uppgick till  3,646 (3,318), en ökning med 10%, vilket mot-
svarar en marginal på 9.6% (9.8). Den totala effekten av valutaför-
ändringar var cirka  +425.

Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar blev
 3,881 (461).

Utvecklingen under tredje kvartalet
Atlas Copco-gruppen
Marknadens utveckling
Redan före den 11 september var efterfrågan generellt sett svag i
Nordamerika. Terroristattackerna i New York och Washington däm-
pade efterfrågan ytterligare. Omedelbart märktes effekter på efterfrå-
gan av utrustning, tillbehör samt korttidsuthyrning. Först och främst
påverkades utrustning, såsom industriverktyg, professionella elverk-
tyg och lätt entreprenadutrustning, vilka är relaterade till produktion
och bygg- och anläggningsverksamhet.

Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn i USA, i synner-
het inom det kommersiella segmentet, var i genomsnitt lägre än under
föregående år. Detta påverkade främst efterfrågan på hyresmaskiner.

Efterfrågan från Sydamerikas gruvindustri var relativt bra,
trots ett mindre gynnsamt marknadsklimat. Detta hjälpte till att
kompensera för Brasiliens försvagade ekonomi, regionens största.

I Europa förblev efterfrågan gynnsam. Flera Västeuropeiska mark-
nader, inklusive Tyskland och Frankrike, visade en stark efterfrågan på
investeringsrelaterad utrustning såsom stora industrikompressorer,
avancerade monteringsverktyg och system, samt riggar för borrning
ovan jord. Efterfrågan på standardkompressorer och verktyg, från
såväl bygg- och anläggningssektorn som från industrin, var däremot
svagare än under det första halvåret. I Central- och Östeuropa fortsatte
efterfrågan på utrustning, förbrukningsvaror och service att vara god.

I Mellanöstern fortsatte efterfrågan också vara gynnsam. I Afrika
varierade efterfrågan, den var stark från kunder inom tillverk-
nings-, bygg- och anläggningsindustrin, medan den från gruvin-
dustrin var något svagare än under tidigare kvartal.

De senaste kvartalens ökade efterfrågan i Asien planade ut,
främst på grund av en svagare ekonomisk utveckling i Sydostasien
och en något lägre tillväxt i Kina.

Orderingång och fakturering
Orderingången blev  12,885 (11,743), en ökning med 10%. Order-
volymen blev dock 1% lägre, då ökningen i det närmaste är ett resultat
av positiv valutaomräkning på cirka  1,200. Affärsområdet Kom-
pressorteknik ökade sina volymer, medan de tre andra affärsområde-
na noterade lägre volymer jämfört med samma kvartal 2000.

Den fakturerade försäljningen steg 11% till  13,041 (11,795),
vilket motsvarar en oförändrad volym för jämförbara enheter.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet sjönk 4% till  1,627 (1,700), jämfört med
samma kvartal föregående år. Detta motsvarar en marginal på
12.5% (14.4). Den lägre marginalen var ett resultat av lägre vinster
inom det USA-baserade affärsområdet Rental Service, medan
övriga affärsområden låg i linje med föregående år. Rörelseresulta-
tet inkluderar de positiva effekterna av valutakursförändringar,
vilka främst kommer av valutaomräkningseffekter till den svaga
svenska kronan. Påverkan på kvartalet var cirka  +150,
medan effekterna på rörelsemarginalen endast var svagt positiv.

Nettoräntekostnaderna var  –318 (–454), och valutakurs-
vinster/förluster på finansiella poster var negativ i kvartalet,  –22
(–1). Ett starkt positivt kassaflöde under de föregående 12 månader-
na och en lägre korttidsränta hade positiv effekt på räntenettot.

Vinst efter finansiella poster ökade 3% till  1,287 (1,245),
vilket motsvarar en marginal på 9.9% (10.6). Effekterna av valuta-
förändringarna var cirka  +125.

Nettovinsten uppgick till  851 (778) eller  4.06 per aktie
(3.71).

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna,
fram till den 30 september 2001, var 14% (14), och avkastningen 
på eget kapital 13% (13). Gruppens sammanvägda genomsnittliga
kapitalkostnad var cirka 7.5% (8), vilket motsvarar en kapital-
kostnad före skatt på cirka 11.5%.
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Kassaflöde och investeringar
Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för tredje kvartalet
uppgick till  1,692 (1,834), vilket motsvarar 13% (16) av Grup-
pens fakturering. Under kvartalet minskade rörelsekapitalet med
 78 (109). Rörelsens totala kassaflöde före investeringar var
 1,770 (1,943). Nettoinvesteringarna i materiella anläggnings-
tillgångar var  357 (1,469) för kvartalet. Den kraftiga minsk-
ningen avspeglas främst i ett minskat behov av investeringar till
hyresflottan, på grund av minskade hyresintäkter. Det operativa
kassaflödet före förvärv och utdelningar var  1,403 (453).

Kassaflödesanalys i sammandrag
juli–sep jan–sep

MSEK 2001 2000 2001 2000
Kassamässigt rörelseöverskott 
efter skatt 1,692 1,834 5,146 4,565
varav återlagda avskrivningar 1,154 1,074 3,332 2,886
Förändring av rörelsekapital 78 109 27 –75
Rörelsens kassaflöde 1,770 1,943 5,173 4,490
Investeringar i anläggningar –964 –2,034 –2,795 –5,584
Försäljning av anläggningar 607 565 1,613 1,612
Företagsförvärv/avyttringar –106 –123 –241 –407
Övriga investeringar, netto –10 –21 –110 –57
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten –473 –1,613 –1,533 –4,436
Utdelningar 0 0 –1,122 –1,007
Nettokassaflöde 1,297 330 2,518 –953

Förändring i räntebärande skulder –2,101 –236 –2,179 762
Kassaflöde efter finansiering –804 94 339 –191
Likvida medel vid årets början 2,470 1,001 1,237 1,286
Omräkningsdifferens i likvida medel –8 26 82 26
Likvida medel vid periodens slut 1,658 1,121 1,658 1,121

Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande
skulder och likvida medel, uppgick till  22,009 (23,501), varav
 1,766 (1,456) var avsättning till pensioner. Skuldsättningsgraden,
dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, var 80% (100).

Investeringar
Bruttoinvesteringar i fastigheter och maskiner uppgick till 

147 (183). Bruttoinvesteringar i hyresutrustning uppgick till 

817 (1,851). Den totala avskrivningen för dessa tillgångsposter var
 241 (219) respektive  729 (689), medan avskrivningar på
immateriella tillgångar blev  184 (166).

Anställda
Den 30 september  2001 var antalet anställda 25,932 (26,592). För
jämförbara enheter var det 1,017 färre anställda än den 30 septem-
ber 2000 och 1,130 färre jämfört med den 31 december 2000.

Aktiefördelning
Aktiekapitalet uppgick till  1,048 (1,048) vid kvartalets slut,
fördelat 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 den 19 juli 2001)
I Nordamerika förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster
inte att förbättras på kort sikt. Efterfrågan på maskinuthyrning på-

verkas också av det generella ekonomiska läget och en oförändrad
till måttlig tillväxt förväntas. 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.

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.

juli–sep föränd jan–sep föränd
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 4,249 3,693 +15 12,725 11,313 +12
Fakturering 4,324 3,643 +19 12,441 10,613 +17
Rörelseresultat 829 698 +19 2,398 1,942 +23
– i % av 
faktureringen 19.2 19.2 19.3 18.3
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 67 57

• Bra orderingång för stora industrikompressorer.
• Starkt kvartal i Europa, Mellanöstern och Kina.
• Resultatökning med 19%, stödd av valutaeffekter.

Orderingången ökade 15% till  4,249 (3,693), vilket motsvarar
3% reell volymtillväxt. Den positiva valutaomräkningseffekten var
cirka 10% och nettoeffekten av strukturella förändringar +2%.

En lägre ekonomisk tillväxt på de flesta geografiska marknaderna
påverkade ordervolymen negativt för mindre, standardiserade indu-
strikompressorer. Samtidigt fortsatte orderingången att öka för stora
investeringsrelaterade maskiner. Nyligen introducerade produkter
med kundanpassade egenskaper visar fortfarande särskilt bra försälj-
ning. Ordervolymerna för portabla kompressorer och generatorer
ökade trots en relativt svag aktivitet inom bygg- och anläggningsin-
dustrin på många marknader. Generellt sett har eftermarknadsakti-
viteterna fortsatt att öka.

En god utveckling noterades i Europa, där Tyskland förblev
stark och tillväxten fortsatte i Östeuropa. En nedgång noterades
dock i Sydeuropa. Ordervolymen i Nordamerika förblev klart
lägre än tidigare år, men skillnaden var mindre än under tidigare
kvartal. En nedgång noterades i Asien, med undantag för Kina och
Indien. Mellanöstern visade gynnsam orderingång.

För att ytterligare förbättra produktutveckling och innovatio-
ner investerade affärsområdet i en ny produktutvecklingsanlägg-
ning i Antwerpen, Belgien. En andra utökning av monteringsfabri-
ken i Wuxi, Kina, genomfördes för att stödja regionens tillväxt.

Faktureringen ökade 19% under kvartalet, till  4,324
(3,643), vilket motsvarar en volymtillväxt på 7%.

Rörelseresultatet förbättrades 19%, till  829 (698), till en rörel-
semarginal på 19.2% (19.2). Vinstökningen berodde främst på större
faktureringsvolymer, genomförda åtgärder för att höja effektiviteten,
samt valutaväxlingseffekter mot den svaga svenska kronan. Avkast-
ningen på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 67% (57).
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Anläggnings-  och gruvteknik
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisio-
ner inom produktområdena bergborrningsutrustning, bergborr-
verktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning.

juli–sep föränd jan–sep föränd
2001 2000 % 2001 2000 %

Orderingång 1,701 1,591 +7 5,481 5,168 +6
Fakturering 1,766 1,726 +2 5,422 5,185 +5
Rörelseresultat 178 164 +9 545 479 +14
– i % av 
faktureringen 10.1 9.5 10.1 9.2
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 22 20

• Volymen sjönk 2%, trots tillväxt i Europa.
• Faktureringen från eftermarknadsaktiviteterna ökade till 57%.
• Förvärv av amerikanskt företag inom prospekteringsborrning.

Orderingången ökade 7% till  1,701 (1,591), motsvarande en
volymminskning på 2%. Valutaomräkningseffekten var +6% och
nettoeffekten av strukturförändringar var +3%.

Investeringarna inom gruvindustrin avtog under kvartalet,
medan produktionsnivåerna förblev på en relativt hög nivå. Order-
ingången var stark i Chile, Peru, Ryssland och Australien, medan
den försvagades något i södra Afrika jämfört med det tidigare kvar-
talets höga nivå. Trots en generellt sett låg aktivitet inom gruvnä-
ringen i Nordamerika ökade orderingången i USA.

Försäljningen ökade inom en del bygg- och anläggningsrelate-
rade områden, såsom stenbrott. Efterfrågan på utrustning från
större bygg- och anläggningsprojekt var dock svag med några
undantag, främst Japan och Mellanöstern. Försäljningen av lätt
entreprenadutrustning drabbades dels av svag byggnation i många
länder, däribland Tyskland, dels av svag efterfrågan från uthyr-
ningsföretagen på grund av minskade investeringar i flottan.

Faktureringen av förbrukningsvaror, service, reservdelar och tillbe-
hör fortsatte öka, och utgjorde 57% av kvartalets totala fakturering.

I linje med strategin att bli världsledande inom prospekterings-
borrning har Gruppen köpt USA-baserade Christensen Products.
Företaget har en årlig omsättning på cirka  160.

Faktureringen var  1,766 (1,726), en ökning med 2% tack vare

positiva valutaomräkningseffekter, en minskning med 5% i volym.
Rörelseresultatet för kvartalet steg med 9% till  178 (164),

vilket motsvarar en marginal på 10.1% (9.5). Den förbättrade margi-
nalen förklaras av effektivitetsförbättringar, medan den negativa
effekten av lägre ordervolymer kompenserades av valutaförändring-
ar jämfört med 2000. Avkastningen på sysselsatt kapital de senaste
12 månaderna var 22% (20).

Industriteknik
Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom pro-
duktområdena elektriska och pneumatiska kraftverktyg samt
monteringssystem.

juli–sep föränd jan–sep föränd
2001 2000 % 2001 2000 %

Orderingång 2,987 2,915 +2 9,071 8,549 +6
Fakturering 3,002 2,869 +5 8,894 8,293 +7
Rörelseresultat 305 298 +2 885 860 +3
– i % av 
faktureringen 10.2 10.4 10.0 10.4
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 15 15

• Orderingången minskade kraftigt i USA, främst efter den 
11 september.

• Efterfrågan på professionella elverktyg minskade i Europa.
• Rörelsemarginalen sjönk något med stöd av valutaeffekter.

Orderingången ökade 2% till  2,987 (2,915), vilket motsvarar en
volymminskning på 6%. Den positiva omräkningseffekten av valutor
var 10% och den genomsnittliga prisnivån ökade 1%. Strukturföränd-
ringar i Indien hade en negativ påverkan på 2% under kvartalet.

Orderingången för industriverktyg i de flesta kundsegment i
USA – fordons-, flyg och verkstadsindustrin – försvagades under
kvartalet och efter den 11 september drabbades de ytterligare av en
avvaktande hållning från kunderna. Försäljningen av industriverk-
tyg fortsatte att växa i Europa även om viss tveksamhet kunde mär-
kas efter händelserna i USA. Orderingången från fordonsindustrin
fortsatte att vara på en bra nivå, främst i Tyskland och Frankrike.

Försäljningen av professionella elverktyg minskade jämfört
med föregående år. Orderingången i USA var synbart positiv i juli
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och augusti, men mönstret bröts i september. En stark försäljning
av tillbehör och ett utökat produktutbud i byggvaruhus bidrog
positivt. Efterfrågan fortsatte att försvagas i Europa, främst i de
norra delarna, inklusive Tyskland.

Med ett fåtal undantag minskade volymerna utanför Europa
och Nordamerika (vilket motsvarar mindre än 10% av försäljning-
en) under det tredje kvartalet.

Faktureringen ökade 5%, till  3,002 (2,869), en volym-
minskning på 4%.

Rörelseresultatet ökade 2% till  305 (298) och rörelsemar-
ginalen var 10.2% (10.4). Marginalen påverkades negativt av lägre
fakturering men gynnades av den svaga svenska kronan, en stark
USA dollar och en del rationaliseringsvinster. Avkastningen på
sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 15% (15).

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

juli–sep föränd jan–sep föränd
2001 2000 % 2001 2000 %

Fakturering 4,094 3,751 +9 11,693 10,106 +16
Rörelseresultat 378 469* –19 1,136** 1,323* –14
– i % av 
faktureringen 9.2 12.5* 9.7** 13.1*
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 5 6
*) Rörelseresultatet för 2000 inkl MSEK 127 i engångskostnader.

**) Rörelseresultatet för 2001 inkl MSEK 60 i omstruktureringskostnader. 

• Svagare amerikansk ekonomi påverkade hyresintäkter, före och
efter 11 september.

• Rationaliseringsprojekt fortsatte.
• Starkt kassaflöde.

Faktureringen ökade 9% till  4,094 (3,751), vilket motsvarar
en minskning på 4% i volym. Hyresintäkterna (71% av den totala
faktureringen) noterade en volymminskning på 10%. Hyrorna var i
genomsnitt något högre än under samma kvartal 2000. Försälj-

ningsintäkterna för ny utrustning, reservdelar och förbruknings-
varor (16% av den totala faktureringen) minskade med cirka 10%
jämfört med 2000, medan försäljningen av begagnad utrustning
(13% av den totala faktureringen) ökade mer än 50%.

De minskade hyresintäkterna var ett resultat av att den säsongs-
mässiga ökningen inom bygg- och anläggningssektorn var mindre
än normalt under det tredje kvartalet, genomförda prisökningar
på vissa produktgrupper samt av kortsiktiga effekter beroende på
terroristattackerna den 11 september. Industrisektorn växte, medan
bygg- och anläggningssektorn minskade i de flesta regioner. Hyres-
intäkterna fortsatte växa i Kanada och Mexiko.

Försäljning av ny utrustning, reservdelar och förbrukningsva-
ror sjönk rejält direkt efter den 11 september. Den kraftiga försälj-
ningsökningen av begagnad utrustning speglar ledningens strategi
att anpassa hyresflottans sammansättning och storlek till rådande
efterfrågan. Arbetet med effektivitetshöjande projekt fortsatte och
gav positiva effekter på de operativa kostnaderna. Antalet anställ-
da minskade med 91 under det tredje kvartalet och 906 sedan den
31 december 2000. Även arbetet med att anpassa hyresdepåernas
lägen till nuvarande efterfrågan fortsatte. Ytterligare 16 depåer
stängdes och tre nya öppnades (nu totalt 547). Behovet av investe-
ringar i hyresflottan var betydligt lägre än under 2000. Detta kom-
binerat med bättre hantering av kundfordringar gav ytterligare ett
kvartal med bra kassaflöde.

Rörelseresultatet som inkluderar samtliga relaterade goodwill-
avskrivningar var  378 (469), vilket motsvarar en marginal på
9.2% (12.5). Föregående års resultat inkluderar omstrukturerings-
kostnader på  127. Den försvagade rörelsemarginalen beror
främst på lägre hyresintäkter och en större andel försäljning av
begagnad utrustning, vilken har en lägre genomsnittlig vinstmar-
ginal. Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive goodwill de
senaste 12 månaderna var 5% (6).

Stockholm, den 23 oktober 2001

Giulio Mazzalupi

VD och koncernchef
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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*
31 aug 2001 Christensen Products Anläggnings- och gruvteknik 160 7
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
juli–september januari–september

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 3,288 3,643 4,324 9,681 10,613 12,441
Anläggnings- och gruvteknik 1,323 1,726 1,766 4,153 5,185 5,422
Industriteknik 2,522 2,869 3,002 7,615 8,293 8,894
Rental Service 2,335 3,751 4,094 4,619 10,106 11,693
Elimineringar –111 –194 –145 –341 –511 –428
Atlas Copco-gruppen 9,357 11,795 13,041 25,727 33,686 38,022

2000 2001
MSEK (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3
Kompressorteknik 3,345 3,625 3,643 4,107 3,928 4,189 4,324
Anläggnings- och  gruvteknik 1,650 1,809 1,726 1,898 1,828 1,828 1,766
Industriteknik 2,619 2,805 2,869 3,161 2,838 3,054 3,002
Rental Service 3,023 3,332 3,751 3,849 3,659 3,940 4,094
Elimineringar –120 –197 –194 –174 –152 –131 –145
Atlas Copco-gruppen 10,517 11,374 11,795 12,841 12,101 12,880 13,041

Resultat per affärsområde
juli–september januari–september

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 579 698 829 1,541 1,942 2,398
Anläggnings- och gruvteknik 88 164 178 276 479 545
Industriteknik 288 298 305 761 860 885
Rental Service 359 469 378 588 1,323 1,136
Koncerngemensamma kostnader –31 71 –63 –96 –35 –182
Rörelseresultat 1,283 1,700 1,627 3,070 4,569 4,782
– i % av faktureringen 13.7 14.4 12.5 11.9 13.6 12.6
Finansiella intäkter och kostnader –318 –455 –340 –680 –1,251 –1,136
Resultat efter finansiella poster 965 1,245 1,287 2,390 3,318 3,646
– i % av faktureringen 10.3 10.6 9.9 9.3 9.8 9.6

2000 2001
MSEK (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3
Kompressorteknik 580 664 698 795 738 831 829
Anläggnings- och gruvteknik 142 173 164 171 185 182 178
Industriteknik 263 299 298 378 277 303 305
Rental Service 390 464 469 532 328 430 378
Koncerngemensamma kostnader –47 –59 71 –53 –65 –54 –63
Rörelseresultat 1,328 1,541 1,700 1,823 1,463 1,692 1,627
– i % av faktureringen 12.6 13.5 14.4 14.2 12.1 13.1 12.5
Finansiella intäkter och kostnader –385 –411 –455 –452 –414 –382 –340
Resultat efter finansiella poster 943 1,130 1,245 1,371 1,049 1,310 1,287
– i % av faktureringen 9.0 9.9 10.6 10.7 8.7 10.2 9.9


