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Högt värdeskapande – hög tillväxt och förbättrade 
rörelsemarginaler 
• Fortsatt stark tillväxt inom alla regioner och de flesta kundsegment.  
• Orderingången steg 21%, varav 19% i volym.  
• Faktureringen uppgick till MSEK 12 538 (10 674), en volymökning på 15%. 
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 306 (1 781), vilket motsvarar en marginal på 

18.4% (16.7). 
• Resultat före skatt steg 16% till MSEK 2 081 (1 800). 
• Periodens resultat uppgick till MSEK  2 117 (1 709).  
• Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.36 (2.72). 
• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 434 (1 671). 
• Atlas Copco säljer majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten. 
• Återköp av aktier inleds. 

 
I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler. 
 juli – september januari – september 
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 %
Orderingång 13 847 11 452 +21 41 108 32 599 +26
Fakturering 12 538 10 674 +17 36 930 30 223 +22
Rörelseresultat 2 306 1 781 +29 6 739 4 792 +41
– i % av faktureringen  18.4 16.7  18.2 15.9
Resultat före skatt 2 081 1 800 +16 6 313 4 766 +32
– i % av faktureringen 16.6 16.9  17.1 15.8
Periodens resultat från  
kvarvarande verksamheter 1 475 1 272

 
+16 

 
4 493 

 
3 429

 
+31

Periodens resultat från verksamhet 
under avveckling, netto efter skatt 642 437

  
1 708 

 
970

Periodens resultat 1) 2 117 1 709 +24 6 201 4 399 +41
Vinst per aktie före utspädning, SEK 1) 3.36 2.72 +24 9.83 6.97 +41
Eget kapital per aktie, SEK 1) 45 37   
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 36 26   
1) Inklusive verksamhet under avveckling. Vinsten för andra och tredje kvartalet 2006 inkluderar inte 
avskrivning på tillgångar som innehas för försäljning och vinsten för det andra kvartalet 2006 har således 
räknats om med avseende på avskrivningar. Se Redovisningsprinciper på sidan 8. 
 
 
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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Nio månader i sammandrag 
Atlas Copco-gruppens orderingång för de första 
nio månaderna 2006 steg 26% till MSEK 41 108 
(32 599). Volymen för jämförbara enheter steg 
19%, prisökningar tillförde 2% och strukturför-
ändringar 2%, samtidigt som den positiva 
valutaomräkningseffekten uppgick till 3%. 
Faktureringen steg 22% till MSEK 36 930 
(30 223), vilket motsvarar 15% i volymtillväxt. 

Rörelseresultatet steg 41% till MSEK 6 739 
(4 792), vilket motsvarar en marginal på 18.2% 
(15.9). Den negativa påverkan från valutakurs-

förändringar jämfört med föregående år uppgick 
till cirka MSEK 50 för de första nio månaderna. 
Resultat före skatt steg 32% till MSEK 6 313 
(4 766), vilket motsvarar en marginal på 17.1% 
(15.8). Periodens resultat, inklusive verksamhet 
under avveckling, uppgick till MSEK 6 201 
(4 399) eller SEK 9.83 (6.97) per aktie. 

Det operativa kassaflödet före förvärv, 
avyttringar och utdelningar uppgick till 
MSEK 1 769 (3 643), inklusive verksamhet 
under avveckling. 

 
 

Atlas Copco säljer majoritetsandelen av maskinuthyrningsverksamheten 
Den 6 oktober kom Atlas Copco överens med 
riskkapitalbolagen Ripplewood Holdings L.L.C. 
och Oak Hill Capital Management, LLC, om att 
sälja majoritetsandelen av den Nordamerikanska 
maskinuthyrningsverksamheten inriktad på 
entreprenadutrustning. Transaktionen har ett 
totalt värde på cirka BSEK 28 i kontanter och 
värdepapper.  

Kontantersättningen beräknas till BSEK 24. 
Efter avslutad affär kommer Atlas Copco att äga 
en minoritetsandel på 14.5% i verksamheten, till 
ett redovisat värde av BSEK 1, samt inneha 
rättigheter till skuldebrev värda upp till BSEK 3. 
Utfärdande av skuldebreven är kopplat till 
verksamhetens resultatutveckling fram till slutet 
av 2008. Den uppskattade vinsten, netto efter 
skatter, är BSEK 8. Transaktionen, som är 
föremål för sedvanliga villkor för slutförande och 

berörda myndigheters godkännande, beräknas 
vara genomförd före slutet av 2006. 

När transaktionen slutförts kommer ägaran-
delen och potentiella skuldebrev att redovisas 
som finansiell anläggningstillgång. I resultat-
räkningen redovisas realisationsvinsten som 
periodens resultat från avvecklad verksamhet, 
netto efter skatt. Förändringar i verkligt värde i 
de finansiella anläggningstillgångarna kommer 
att redovisas i finansnettot.  

I enlighet med IFRS redovisas verksamheten 
som verksamhet under avveckling, se redo-
visningsprinciper sid 8. Enbart för information 
redovisas resultatet för Maskinuthyrnings-
verksamheten, sid 7.  

Styrelsen för Atlas Copco AB planerar att till 
årsstämman 2007 föreslå en anpassning av 
Gruppens kapitalstruktur, för att bättre spegla de 
kvarvarande verksamheternas behov.

 
 

Återköp av aktier 
Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet för 
återköp av egna aktier som gavs av årsstämman 
den 27 april 2006. Fram till årsstämman 2007 är 
återköpen av aktier under det nuvarande 

mandatet begränsade till det tillgängliga fria egna 
kapitalet i moderbolaget Atlas Copco AB för år 
2005, med avdrag för årets utdelning, dvs. BSEK 
6.8.  

 
 

Utvecklingen under tredje kvartalet 
Marknadsutveckling  
I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara 
stark inom de flesta produkt- och kundsegment. 
Tillverknings- och processindustriernas 
efterfrågan på industriutrustning och relaterade 
eftermarknadsprodukter fortsatte att vara stark. 
Inom fordonsindustrin sjönk dock investering-
arna för avancerade monteringsverktyg och  
-system. Efterfrågan från gruv- och anläggnings-
industrierna låg kvar på goda nivåer.  

Efterfrågan på tryckluftsutrustning, industri-
verktyg och eftermarknadsprodukter steg i 
Sydamerika. Investeringar i gruv- och anlägg-
ningsutrustning fortsatte att ligga på en hög nivå. 

De flesta marknader i Europa såg ökad 
efterfrågan från flera kundsegment och regionen 
noterade stark tillväxt. Investeringar i trycklufts-
utrustning från tillverknings- och processin-

dustrier samt anläggningsindustrin steg betydligt. 
Däremot sjönk fordonsindustrins investeringar i 
avancerade monteringsverktyg och -system. 
Efterfrågan på anläggningsutrustning för infra-
strukturprojekt och för gruvutrustning var stark. 
Geografiskt sett var ökningen av efterfrågan väl 
spridd på flera betydande marknader, däribland 
Ryssland, Italien, Storbritannien, Frankrike och 
Sverige, som noterade tvåsiffrig ordertillväxt. 

Regionen Afrika/Mellanöstern utvecklades 
mycket positivt. Framför allt var efterfrågan 
mycket stark på gruvutrustning i Afrika och 
bygg- och anläggnings-, samt industriutrustning i 
Mellanöstern. 

Efterfrågan steg från de flesta kundsegment i 
Asien. Tillväxten fortsatte att vara stark i Kina 
och Indien. I Australien var efterfrågan särskilt 
stark från gruvindustrin. 
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Försäljningsbrygga 
 juli – september  

MSEK Orderingång Fakturering 
2005  11 452 10 674 
Strukturförändring, % +3 +3 
Valuta, % -4 -3 
Pris, % +3 +2 
Volym, % +19 +15 
Totalt, % +21 +17 
2006  13 847 12 538 
 
Geografisk fördelning av orderingång,  
 
% 

jan – sept  
2006 

jan – sept 
2005 

Nordamerika 22 22 
Sydamerika 6 6 
Europa 39 42 
Afrika/Mellanöstern 10 8 
Asien/Australien 23 22 

 100 100 
 
Resultat och lönsamhet  
Rörelseresultatet steg 29% till MSEK 2 306 
(1 781), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 
18.4% (16.7). Samtliga affärsområden 
förbättrade sina rörelsemarginaler och 
förbättrade eller hade oförändrat rörelseresultat i 
absoluta tal. Nyckelfaktorer till det förbättrade 
resultatet var betydligt högre fakturerings-
volymer och en positiv prisutveckling. 
Förändringar av valutakurser jämfört med 
föregående år hade en negativ påverkan på cirka 
MSEK 250.  

Finansnettot uppgick till MSEK -225 (19). 
Den negativa förändringen beror främst på 
marknadsvärderingar av derivat som innehas för 
att säkra aktierelaterade incitamentsprogram 
samt högre räntekostnader.  

Resultat före skatt steg 16% till MSEK 2 081 
(1 800), till en marginal på 16.6% (16.9).  

Periodens resultat uppgick till MSEK 2 117 
(1 709). Detta inkluderar resultat från 
verksamhet under avveckling, netto efter skatt, 
på MSEK 642 (437). Vinst per aktie före 
utspädning, inklusive verksamhet under 
avveckling, var SEK 3.36 (2.71) och vinst per 
aktie efter utspädning var SEK 3.36 (2.70). 

Avkastning på sysselsatt kapital, inklusive 
verksamhet under avveckling, under de senaste 
12 månaderna fram till den 30 september 2006, 
uppgick till 36% (26) och avkastning på eget 
kapital var 32% (25). Gruppen använder för 
närvarande en sammanvägd genomsnittlig 
kapitalkostnad (WACC) på 7.8%, vilket 
motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 
11.5%, som minimikrav för investeringar och 
som resultatjämförelse/benchmark. 
 

Kassaflöde och investeringar, inklusive 
verksamhet under avveckling 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital uppgick till MSEK 
2 772 (2 796). Rörelsekapitalet ökade med 
MSEK 569 (minskade med 362) då kundford-
ringar och lager ökade till följd av den starka 
försäljningstillväxten. Nettokassaflöde från den 
löpande verksamheten uppgick till 2 203 (3 158), 
varav MSEK 606 (1 309) från verksamhet under 
avveckling. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten, 
exklusive förvärv och avyttringar av verksam-
heter, var MSEK -1 769 (-1 487), med MSEK 
-988 (-1 088) hänförligt till verksamhet under 
avveckling. Det operativa kassaflödet uppgick 
till MSEK 434 (1 671), varav MSEK -382 (221) 
från verksamhet under avveckling. 
 
Nettoskuldsättning, inklusive verksamhet 
under avveckling 
Gruppens nettoskuldsättning uppgick till MSEK 
8 901 (7 614) varav MSEK 1 786 (2 079) var 
ersättning efter avslutad anställning, pensioner. 
Den totala skuldsättningsgraden, dvs. 
nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, 
var 31% (33). 
 
Asbestmål i USA 
Den 30 september 2006 ingick Atlas Copco i 
totalt 128 (198) asbestmål med sammanlagt 
4 979 (18 807) individer som käranden. 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 
123 (120) 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 30 september 2006 var antalet anställda 
25 273 (21 896). För jämförbara enheter steg 
antalet anställda med 2 149 från 30 september 
2005. 
 
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 
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Kompressorteknik  
Affärsområdet Kompressorteknik består av fem divisioner inom produktområdena industrikompressorer, 
luftbehandlingsprodukter, portabla kompressorer och generatorer, gas- och processkompressorer samt 
specialiserad uthyrning. 
 
 juli – september  januari – september  
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 % 
Orderingång 7 250 5 706 +27 20 934 16 034 +31 
Fakturering 6 379 5 247 +22 18 084 14 877 +22 
Rörelseresultat 1 370 1 047 +31 3 721 2 822 +32 
– i % av faktureringen 21.5 20.0  20.6 19.0  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 72 67     
 
• Kraftigt ökad orderingång på samtliga marknader och inom alla betydelsefulla produktsegment.  
• Rörelseresultatet steg 31% till en rekordmarginal på 21.5%. 
• Strategisk investering i tillverkning av kompressorkomponenter i Kina.  
 
Försäljningsbrygga 

 juli – september   
MSEK Orderingång Fakturering 
2005 5 706 5 247 
Strukturförändring, % +4 +5 
Valuta, % -3 -3 
Pris, % +2 +2 
Volym, % +24 +18 
Totalt, % +27 +22 
2006 7 250 6 379 
 
Geografisk fördelning av orderingång 
%, senaste  
12 månaderna 

september 
2006 

september 
2005 

Nordamerika 14 13 
Sydamerika 6 5 
Europa 45 50 
Afrika/Mellanöstern 8 7 
Asien/Australien 27 25 

 100 100 
 
Ordervolymerna för stationära industrikompres-
sorer, som är det största produktområdet, 
fortsatte att stiga. Alla betydande kundsegment 
bidrog till en stark efterfrågan. Investeringar för 
att öka kapaciteten och förbättra produktiviteten 
samt ett utökat produkterbjudande var betydelse-
fulla faktorer för försäljningen av utrustning. 
Eftermarknaden för industrikompressorer 
fortsatte att stiga i stadig, hög takt. Produkter för 
luftbehandling, såsom filter och torkar, 
redovisade också mycket hög tillväxt. 
Geografiskt sett var alla regioner, utan undantag, 
starka. Tillväxttakten steg i Västeuropa och 
forsatte att ligga på en mycket hög nivå i Nord- 
och Sydamerika, Mellanöstern och Östeuropa. 

Orderingången för gas- och processkompres-
sorer steg betydligt under kvartalet. Den 

gagnades av fortsatt god övergripande efter-
frågan, flera stora order från Asien och Europa 
samt en god utveckling av eftermarknaden.  

Försäljningen av portabla kompressorer, som 
främst används av bygg- och anläggningskunder, 
fortsatte att stiga betydligt. Även verksamheten 
för portabla generatorer ökade i stadig takt i 
kvartalet. Samtliga geografiska marknader hade 
en stark tillväxt. Den specialiserade uthyrnings-
verksamheten av portabla kompressorer och 
generatorer utvecklades positivt, främst i 
Västeuropa.  

I september invigdes en ny fabrik för 
tillverkning av skruvkompressorelement i Wuxi, 
Kina. Den nya fabriken kommer framför allt att 
stödja den kinesiska marknaden och är därmed 
ett komplement till huvudfabriken för kompres-
sorelement i Antwerpen, Belgien.  

Shanghai Bolaite Compressor Co. Ltd., Kina, 
förvärvades den 2 oktober. Bolaite tillverkar och 
säljer kolvkompressorer, oljeinsprutade 
skruvkompressorer och torkar. Företaget har en 
årlig omsättning på cirka MSEK 137 och 309 
anställda. 

Förvärvet av BeaconMedaes, en leverantör av 
system för hantering av medicinsk luft, 
slutfördes i augusti. BeaconMedaes hade under 
2005 en omsättning på cirka MSEK 720.  

Rörelseresultatet steg 31% till MSEK 1 370 
(1 047), vilket motsvarar den högsta 
rörelsemarginalen någonsin på 21.5% (20.0). 
Marginalen gagnades av ökade fakturerings-
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 72% (67). 
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Anläggnings- och gruvteknik 
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik består av sju divisioner inom produktområdena 
bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning. 
 
 juli – september  januari – september  
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 % 
Orderingång 5 046 4 190 +20 15 054 11 895 +27 
Fakturering 4 567 3 817 +20 13 854 10 800 +28 
Rörelseresultat 748 559 +34 2 172 1 391 +56 
– i % av faktureringen 16.4 14.6  15.7 12.9  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 34 25     
 
• Fortsatt stark efterfrågan, framför allt från gruvindustrin.  
• Orderingången steg 25%, exklusive valutaeffekter. 
• Högsta rörelseresultat och -marginal någonsin. 
 
Försäljningsbrygga 

 juli – september   
MSEK Orderingång Fakturering 
2005 4 190 3 817 
Strukturförändring, % +1 +1 
Valuta, % -5 -4 
Pris, % +4 +4 
Volym, % +20 +19 
Totalt, % +20 +20 
2006 5 046 4 567 
 
Geografisk fördelning av orderingång 
%, senaste  
12 månaderna 

september 
2006 

september 
2005 

Nordamerika 27 28 
Sydamerika 9 10 
Europa 31 30 
Afrika/Mellanöstern 15 12 
Asien/Australien 18 20 

 100 100 
 

Efterfrågan från gruvindustrin fortsatte att vara 
stark. Gruvor fortsatte att investera i ny 
utrustning och ordervolymerna för borriggar och 
lastutrustning som används under jord steg 
betydligt. Liknande investeringstrender kunde 
ses från dagbrott, även om orderingången för 
utrustning till dessa användningsområden inte 
uppnådde förra årets mycket höga nivåer. 
Försäljningen av prospekteringsutrustning steg 
betydligt, vilket avspeglar kundernas höga 
aktivitetsnivåer samt höga mineralpriser. 

Eftermarknadsverksamheten, inklusive för-
brukningsvaror, var också stark. Produktions-

nivåerna var höga i de flesta gruvor runt om i 
världen, så även efterfrågan på bergborrverktyg 
och service. Gruvutrustning och eftermarknads-
produkter noterade tillväxt i alla regioner, med 
bäst utveckling i Afrika och Australien.  

Efterfrågan från bygg- och anläggnings-
industrin var också gynnsam. Försäljningen av 
ovanjordsborriggar, som används i stenbrott och 
till vägbyggen, ökade mycket. Orderingången 
steg också för borriggar som används under jord, 
såsom tunnel- och vattenkraftverksbyggen, samt 
för lätt entreprenadutrustning, framför allt spett 
och borrar. Geografiskt steg orderingången 
betydligt från bygg- och anläggningsindustrierna 
i Europa och Mellanöstern, medan orderingången 
från Nordamerika och Asien låg kvar på en hög 
nivå.  

Som en följd av den mycket starka efter-
frågan pågår flera projekt och investeringar för 
att öka kapaciteten och utöka produktiviteten 
inom affärsområdet.  

Aktiviteten för att utveckla nya produkter och 
genomföra designförbättringar fortsatte vara hög. 
Under kvartalet lanserades en ny stor hydraulisk 
borrigg för krävande ovanjordsapplikationer. 

Rörelseresultatet steg till MSEK 748 (559), 
vilket motsvarar en marginal på 16.4% (14.6). 
Rörelseresultatet gagnades av ökade fakture-
ringsvolymer och prisökningar. Förändringar av 
valutakurserna påverkade rörelseresultatet 
negativt. Effekten på marginalen var cirka en 
procentenhet jämfört med föregående år.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 34% (25). 
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Industriteknik 
Affärsområdet Industriteknik består av fem divisioner inom produktområdena industriverktyg och 
monteringssystem. 
 
 juli – september  januari – september  
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 % 
Orderingång 1 480 1 480 0 4 936 4 464 +11 
Fakturering 1 493 1 544 -3 4 798 4 348 +10 
Rörelseresultat 311 311 0 998 853 +17 
– i % av faktureringen 20.8 20.1  20.8 19.6  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 64 65     
 
• Stark försäljning till kundsegment inom verkstadsindustrin. 
• Svagare efterfrågan från fordonsindustrin.  
• Strategiska förvärv.  
 
Försäljningsbrygga 

 juli – september 
MSEK Orderingång Fakturering 
2005 1 480 1 544 
Strukturförändring, % +3 +2 
Valuta, % -3 -2 
Pris, % +2 +2 
Volym, % -2 -5 
Totalt, % 0 -3 
2006 1 480 1 493 
 
Geografisk fördelning av orderingång 
%, senaste  
12 månaderna 

september 
2006 

september 
2005 

Nordamerika 32 29 
Sydamerika 3 3 
Europa 49 52 
Afrika/Mellanöstern 3 4 
Asien/Australien 13 12 

 100 100 
 

Försäljningen av industriverktyg till verkstadsin-
dustrin, såsom vitvaru-, flyg- och varvsindustrin, 
fortsatte att ha en gynnsam utveckling och 
orderingången steg betydligt. Starkast tillväxt 
noterades i Asien, Nordamerika och Sydamerika, 
men utvecklingen var även god i Europa. Ökade 
aktiviteter inom marknadsföring och försäljning i 
kombination med starkt produkterbjudande 
bidrog till den positiva försäljningsutvecklingen.  

Efterfrågan på sofistikerade industriverktyg 
och monteringssystem till fordonsindustrin 
fortsatte ligga på en lägre nivå än föregående år. 

Som en följd därav sjönk orderingången i Europa 
och Nordamerika.  

Eftermarknadsverksamheten noterade stark 
tillväxt i alla regioner. Bäst utveckling noterades 
i Asien.  

Verksamheten för fordonsservice, som säljer 
verktyg till företag med stora fordonsflottor samt 
till specialiserade verkstäder, växte måttligt, med 
stöd av USA där tillväxten var över genom-
snittet. 

I augusti förvärvades Microtec Systems 
(Microtec), Tyskland, Microtec är specialiserade 
på sofistikerade elektriska åtdragningsverktyg för 
små skruvförband. Den främsta kundgruppen är 
elektronikindustrin. Under 2005 redovisade 
Microtec en årlig omsättning på cirka MSEK 18 
och har 18 anställda.  

I september träffades en överenskommelse 
om att förvärva Technisches Büro Böhm GmbH 
(TBB), Tyskland. TBB är ett service- och 
konsultföretag specialiserat på åtdragningstekno-
logier. Under 2005 hade de en årlig omsättning 
på cirka MSEK 54 och 30 anställda. Förvärvet 
förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2006.  

Rörelseresultatet var oförändrat på 
MSEK 311 (311), vilket motsvarar en rekordhög 
marginal på 20.8% (20.1). Rörelsemarginalen 
gynnades av prisökningar och förbättrad 
kostnadseffektivitet, men påverkades negativt av 
volymer och valutor.  

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 64% (65).
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Kvarvarande verksamhet i Maskinuthyrning 
Den 6 oktober undertecknade Atlas Copco ett 
avtal om att avyttra majoriteten av den maskin-
uthyrningsverksamhet som är fokuserad på 
entreprenadutrustning, se sid 2. 

Den specialiserade uthyrningsverksamheten 
inom affärsområdet Maskinuthyrning - Prime 
Energy och Prime Mexico - kommer att vara 

kvar inom Atlas Copco. Denna verksamhet ska 
integreras med uthyrningsverksamheten inom 
affärsområdet Kompressorteknik när avyttringen 
slutförts.  

Fakturering för kvarvarande verksamhet 
under det tredje kvartalet 2006 var MSEK 206 
(178) och rörelseresultatet var MSEK 72 (50).

 
 

ENBART FÖR INFORMATION  
 

Maskinuthyrning, inklusive verksamhet under avveckling 
Affärsområdet Maskinuthyrning består av en division i Nordamerika som erbjuder maskinuthyrning och 
service till bygg-, anläggnings- och tillverkningsindustrierna. 
 juli – september  januari – september  
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 % 
Fakturering 3 329 3 083 +8 9 773 8 265 +18 
Rörelseresultat* 965 789 +22 2 604 1 798 +45 
– i % av faktureringen* 29.0 25.6  26.6 21.8  
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18 14     
* OBS! Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar för verksamhet under avveckling, enligt tidigare använda 
redovisningsprinciper, för att förbättra jämförbarheten och ge en rättvisande bild av verksamheten. Se även 
sid 8, Redovisningsprinciper. 
  
• Fortsatt stark tillväxt. Hyresintäkterna för jämförbara depåer steg 19% i USD.  
• Hyresflottans nyttjandegrad under tredje kvartalet var den högsta någonsin på 73.5%. 
• Rörelseresultatet steg 22% till en rekordmarginal på 29.0%. 
 
Försäljningsbrygga,  
inklusive verksamhet under avveckling 

 juli – september  
 
MSEK 

Fakturering 
totalt 

Hyres-
intäkter 

2005 3 083 2 496 
Strukturförändring, % 0 0 
Valuta, % -5 -5 
Pris, % +4 +5 
Volym, % +9 +15 
Totalt, % +8 +15 
2006 3 329 2 880 
 
Kommersiell byggnation, affärsområdets mest 
betydelsefulla kundsegment, steg med uppskatt-
ningsvis 15%, med höga tillväxtsiffror för 
byggnation av fabriker, kraftverk och kontor. 
Den totala bygg- och anläggningsaktiviteten 
noterade en mer blygsam tillväxt, då bostads-
byggandet sjönk cirka 3%. Industrins aktivitet, 
mätt som kapacitetsutnyttjande, uppgick till 
82%.  

Hyresintäkterna, som motsvarar 87% av den 
totala faktureringen, steg 20% i USD, varav en 
volymökning på 15% och en hyresökning på 5%. 
Faktureringen för jämförbara depåer steg 19%. 
Det totala antalet depåer var vid periodens slut 
471 (465). Försäljningen av begagnad utrustning, 
som motsvarar 8% av den totala faktureringen, 
sjönk 22% i USD. Försäljning av förbruknings-

varor, reservdelar och ny utrustning, som 
motsvarar 5% av den totala faktureringen, sjönk 
15% i USD. Totalt steg faktureringen 8% till 
MSEK 3 329 (3 083). 

Rörelseresultatet steg 22% till MSEK 965 
(789), vilket motsvarar en marginal på 29.0% 
(25.6). Både rörelseresultatet och marginalen var 
de högsta som uppnåtts ett kvartal. Rörelsemar-
ginalen gagnades främst av ökade hyresvolymer, 
gynnsam prisutveckling samt effekterna från 
pågående rationaliseringsprojekt. Rörelse-
kostnaderna steg något som en konsekvens av 
den kraftigt ökade hyresvolymen och den högre 
avskrivningskostnaden för en större hyresflotta. 

Vinstmarginalen före icke kassapåverkande 
poster, såsom avskrivningar (EBITDA marginal) 
ökade till 47% (43). 

Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 
månaderna var 18% (14). Avkastning på 
operativt kapital (exklusive goodwill) steg 
ytterligare till 29% (24).  

Hyresflottans nyttjandegrad var 73.5% (72) 
och genomsnittet för de senaste 12 månaderna 
steg till det bästa någonsin på 72% (69). 
Nettoinvesteringar i flottan steg som en följd av 
ökade hyresvolymer och flottans höga nyttjande-
grad. Vid kvartalets slut var den totala hyres-
flottans anskaffningsvärde 19% högre än 
föregående år och den uthyrda flottan steg 21%. 
Hyresflottans kvalitet förbättrades då flottans 
genomsnittsålder sjönk till 2.1 år (2.7). 
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Tidigare marknadsutsikter på kort sikt 
(Publicerad den 17 juli 2006) 
 

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och 
tjänster från de flesta kundsegment, såsom 
gruvindustrin, infrastruktur, annan kommersiell 
byggnation, 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 2005. I enlighet med IFRS 5 Anlägg-
ningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter, klassificerades 
maskinuthyrningsverksamheten som tillgång 
som innehas för försäljning i slutet av mars 2006. 
Som redovisades i rapporten för det andra 
kvartalet fortsatte Gruppen att göra avskrivningar 
på dessa tillgångar för att underlätta jämförelser 
och ge en rättvisande bild av den verksamhet 
som var till salu. Då en slutgiltig 
överenskommelse om att sälja maskinuthyrnings-
verksamheten undertecknades den 6 oktober 

2006, presenterar Atlas Copco verksamheten i 
enlighet med IFRS 5 i rapporten för det tredje 
kvartalet och inga avskrivningar har redovisats 
för tillgångarna i verksamheten under avveck-
ling. Redovisningen för det andra kvartalet som 
ingår i niomånadersperioden har räknats om för 
att spegla detta. Detta reducerar den beräknade 
realisationsvinsten med motsvarande belopp efter 
skatt. Tillgångar som innehas för försäljning 
samt verksamhet under avveckling redovisades i 
separata kolumner i rapporten för det andra 
kvartalet. I rapporten för det tredje kvartalet har 
detta ändrats och redovisningen sker på en rad. 
Förändringen innebär att koncerninterna 
fordringar och skulder såväl som koncerninterna 
räntor elimineras.  

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 
2006 har inte haft någon väsentlig effekt på 
koncernens resultat- eller balansräkningar.

 

Stockholm den 24 oktober 2006 
 

Atlas Copco AB 
(publ) 

 
Gunnar Brock 

VD och koncernchef 
 
 

Granskningsrapport  
Inledning  
Vi har utfört en översiktlig granskning av 
delårsrapporten för Atlas Copco AB för perioden 
1/1-30/9 2006. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 
att uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning.  
 
Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning  
Vi har utfört vår översiktliga granskning i 
enlighet med Standard för översiktlig granskning 
SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt 
Revisionsstandard i Sverige RS och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har.  
 
Slutsats  
Grundat på vår översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen.  

 

Stockholm den 24 oktober 2006 
KPMG Bohlins AB 

 
Thomas Thiel 

Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning* 
 3 månader t o m 9 månader t o m 12 månader t o m 
 
MSEK 

30 sep 
2006 

30 sep 
2005 

30 sep 
2006 

30 sep 
2005 

30 sep 
2006 

31 dec 
2005 

Fakturering 12 538 10 674 36 930 30 223 48 912 42 205 
Kostnad för sålda varor -7 830 -6 647 -22 948 -19 182 -30 447 -26 681 
Bruttoresultat 4 708 4 027 13 982 11 041 18 465 15 524 
Marknadsföringskostnader -1 373 -1 266 -4 132 -3 594 -5 477 -4 939 
Administrationskostnader -668 -704 -2 135 -2 075 -2 909 -2 849 
Forsknings- och utvecklingskostnader -258 -236 -817 -698 -1 097 -978 
Rörelsens övriga intäkter och kostnader -103 -40 -159 118 -97 180 
Rörelseresultat 2 306 1 781 6 739 4 792 8 885 6 938 
- i % av faktureringen  18.4 16.7 18.2 15.9 18.2 16.4 
Finansnetto -225 19 -426 -26 -475 -75 
Resultat före skatt 2 081 1 800 6 313 4 766 8 410 6 863 
- i % av faktureringen 16.6 16.9 17.1 15.8 17.2 16.3 
Inkomstskatt -606 -528 -1 820 -1 337 -2 382 -1 899 
Periodens resultat från  
kvarvarande verksamheter 1 475 1 272 4 493 3 429 6 028 4 964 
Periodens resultat från verksamhet  
under avveckling, netto efter skatt 642 437 1 708 970 2 355 1 617 
Periodens resultat 2 117 1 709 6 201 4 399 8 383 6 581 
- hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 111 1 703 6 182 4 384 8 358 6 560 
- hänförligt till minoritetsintresse 6 6 19 15 25 21 
Vinst per aktie före utspädning, SEK  3.36 2.71 9.83 6.97 13.29 10.43 
- varav verksamhet under avveckling 1.02 0.69 2.72 1.54 3.75 2.57 
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  3.36 2.70 9.83 6.96 13.28 10.41 
Genomsnittligt antal aktier  
före utspädning, miljoner 628.8 628.8 628.8 628.8 628.8 628.8 
Genomsnittligt antal aktier  
efter utspädning, miljoner 628.9 629.7 629.2 629.9 629.1 629.9 
     

Nyckeltal, inklusive verksamhet under avveckling     
Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK 45 37  41 
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, 12 mån. värde, % 36 26  29 
Avkastning på eget kapital efter skatt, 12 mån. värde, % 32 25  28 
Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % 31 33  28 
Andel eget kapital, vid periodens slut, % 47 44  47 
     

Antal anställda i kvarvarande verksamhet, vid periodens slut 25 273 21 896  22 578 
* Förändrat presentationsformat från det andra kvartalet 2006. Se Redovisningsprinciper, sidan 8. 



 
 
  

 

 

10 (15)

Koncernens balansräkning* 
  Inklusive verksamhet under avveckling 
MSEK 30 sep 2006 31 dec 2005 30 sep 2005 
Immateriella anläggningstillgångar 4 240 10 607 10 250 
Hyresmaskiner 2 072 13 456 12 712 
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 722 4 503 4 266 
Finansiella anläggningstillgångar  
och övriga fordringar 1 364 965 557 
Uppskjutna skattefordringar 686 853 1 135 
Summa anläggningstillgångar 12 084 30 384 28 920 
Varulager 8 522 7 215 7 137 
Kundfordringar och övriga fordringar 12 573 13 240 12 853 
Övriga finansiella omsättningstillgångar 597 389 325 
Likvida medel 2 616 3 727 3 364 
Tillgångar som innehas för försäljning 1) 24 107 - - 
Summa omsättningstillgångar 48 415 24 571 23 679 
SUMMA TILLGÅNGAR 60 499 54 955 52 599 
    

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 28 350 25 716 23 169 
Minoritetsintresse 99 92 86 
SUMMA EGET KAPITAL 28 449 25 808 23 255 
Räntebärande skulder 6 392 7 652 7 430 
Ersättningar efter avslutad anställning 1 771 1 826 2 079 
Övriga skulder och avsättningar 587 628 640 
Uppskjutna skatteskulder 811 3 342 3 502 
Summa långfristiga skulder 9 561 13 448 13 651 
Räntebärande skulder 3 034 1 867 1 794 
Leverantörsskulder och övriga skulder 11 406 13 209 13 336 
Avsättningar 643 623 563 
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för 
försäljning 1) 

 
7 406 

 
- 

 
- 

Summa kortfristiga skulder 22 489 15 699 15 693 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 499 54 955 52 599 
* Förändrat presentationsformat från det andra kvartalet 2006. Se Redovisningsprinciper, sidan 8.
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Koncernens förändring av eget kapital 
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intresse

Summa 
eget 

kapital
Vid årets slut, 31 dec 2004 22 536 65 22 601
Effekt av förändring av redovisningsprincip 419 - 419
Omräknat värde vid årets början, 1 jan 2005 22 955 65 23 020
Periodens omräkningsdifferens 2 522 13 2 535
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -33 - -33
Kassaflödessäkringar -238 - -238
Skatt på poster överförda från eget kapital 76  - 76
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto 2 327 13 2 340
Periodens resultat 6 560 21 6 581
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 8 887 34 8 921
Utdelningar -1 886 -4 -1 890
Inlösen av aktier -4 192 - -4 192
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -48 - -48
Förvärv av minoritet -  -3 -3
Vid årets slut, 31 dec 2005 25 716 92 25 808
   
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intresse

Summa 
eget 

kapital
Vid årets början, 1 jan 2006 25 716 92 25 808
Periodens omräkningsdifferens -952 -9 -961
Kassaflödessäkringar 180 - 180
Skatt på poster överförda från eget kapital -54 - -54
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto -826 -9 -835
Periodens resultat 6 182 19 6 201
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 5 356 10 5 366
Utdelningar -2 672 -3 -2 675
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -50 - -50
Vid periodens slut, 30 sep 2006 28 350 99 28 449
   
 Eget kapital hänförligt till  

MSEK 

moder-
bolagets 

aktieägare 
minoritets-

intresse

Summa 
eget 

kapital
Vid årets slut, 31 dec 2004 22 536 65 22 601
Effekt av förändring av redovisningsprincip 419 - 419
Omräknat värde vid årets början, 1 jan 2005 22 955 65 23 020
Periodens omräkningsdifferens 2 140 12 2 152
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterföretag -33 - -33
Kassaflödessäkringar -238 - -238
Skatt på poster överförda från eget kapital 76 - 76
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto 1 945 12 1 957
Periodens resultat 4 384 15 4 399
Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 6 329 27 6 356
Utdelningar -1 886 -4 -1 890
Inlösen av aktier -4 192 - -4 192
Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument -37 - -37
Förändring av minoriteten genom förvärv - -2 -2
Vid periodens slut, 30 sep 2005 23 169 86 23 255
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Koncernens kassaflödesanalys, inklusive verksamhet under avveckling 
 juli – september  januari – september 
MSEK 2006 2005 2006 2005 
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
Rörelseresultat 3 775 2 512 10 259 6 448 
Återläggning av av- och nedskrivningar 379 875 1 700 2 391 
Återläggning av realisationsresultat m m -10 -103 -401 -423 
Kassamässigt rörelseöverskott 4 144 3 284 11 558 8 416 
Finansnetto, erhållet/betalt -276 -61 -153 143 
Kassaflöde från övriga poster - 133 - 128 
Betald skatt -1 096 -560 -2 544 -1 411 
Förändring av rörelsekapital -569 362 -1 140 287 
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 203 3 158 7 721 7 563 
Kassaflöde från investeringsverksamheten     
Investeringar i hyresmaskiner -1 605 -1 890 -5 746 -4 863 
Investeringar i övriga materiella 
anläggningstillgångar -263 -164 -871 -520 
Försäljning av hyresmaskiner 409 578 1 537 1 690 
Försäljning av övriga materiella 
anläggningstillgångar 77 

57 
174 

134 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -141 -120 -384 -291 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 1 - 4 - 
Förvärv av dotterföretag -637 -150 -1 051 -442 
Avyttring av dotterföretag - - 1 4 092 
Övriga investeringar, netto -247 52 -666 -70 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -2 406 -1 637 -7 002 -270 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     
Utbetalda utdelningar - -2 -2 675 -1 890 
Inlösen av aktier - - - -4 192 
Förändring av räntebärande skulder  -138 -1 434 973 -957 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -138 -1 436 -1 702 -7 039 
      
Periodens nettokassaflöde  -341 85 -983 254 
     

Likvida medel vid periodens början  2 968 3 174 3 727 2 618 
Kursdifferens i likvida medel 4 105 -113 492 
Likvida medel vid periodens slut 2 631 3 364 2 631 3 364 
 

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet och verksamhet under avveckling 
 juli – september 2006 juli – september 2005 

 
 
MSEK 

 
Kvarvarande 

verksamhet 

Verksamhet 
under 

avveckling 

 
 

Totalt 

  
Kvarvarande 

verksamhet 

Verksamhet 
under 

avveckling 

 
 

Totalt 
Kassaflöde från       
   den löpande verksamheten 1 597 606 2 203  1 849 1 309 3 158 
   investeringsverksamheten -1 418 -988 -2 406  -549 -1 088 -1 637 
   finansieringsverksamheten -513 375 -138  -1 199 -237 -1 436 
Periodens nettokassaflöde -334 -7 -341  101 -16 85 
Likvida medel,  
vid periodens början   2 968    

 
3 174 

Kursdifferens i likvida medel   4    105 
Likvida medel,  
vid periodens slut   2 631    3 364 
        

Av- och nedskrivningar 
Hyresmaskiner 129 - 129  165 433 598 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 151 - 151  139 66 205 
Immateriella tillgångar 99 - 99  72 - 72 
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Kassaflöde från kvarvarande verksamhet och verksamhet under avveckling 
 januari – september 2006 januari – september 2005 

 
 
MSEK 

 
Kvarvarande 

verksamhet 

Verksamhet 
under 

avveckling 

 
 

Totalt 

  
Kvarvarande 

verksamhet 

Verksamhet 
under 

avveckling 

 
 

Totalt 
Kassaflöde från       
   den löpande verksamheten 4 551 3 170 7 721  3 928 3 635 7 563 
   investeringsverksamheten -3 296 -3 706 -7 002  -1 749 1 479* -270 
   finansieringsverksamheten -2 178 476 -1 702  -5 995 -1 044 -7 039 
Periodens nettokassaflöde -923 -60 -983  -3 816 4 070 254 
Likvida medel,  
vid periodens början   3 727    2 618 
Kursdifferens i likvida medel   -113    492 
Likvida medel,  
vid periodens slut   2 631    3 364 
       
Av- och nedskrivningar 
Hyresmaskiner 474 436 910  414 1 183 1 597 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 455 68 523  400 189 589 
Immateriella tillgångar 267 - 267  205 - 205 
*inkluderar betalning för verksamheten för professionella elverktyg 
 
Fakturering per affärsområde 
    2005   2006 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 2 3 
Kompressorteknik 4 423 5 207 5 247 5 795 5 640 6 065 6 379 
Anläggnings- och gruvteknik 3 212 3 771 3 817 4 354 4 568 4 719 4 567 
Industriteknik 1 340 1 464 1 544 1 716 1 676 1 629 1 493 
Maskinuthyrning 1) 134 191 178 206 186 184 206 
Elimineringar -99 -94 -112 -89 -122 -153 -107 
Atlas Copco-gruppen 9 010 10 539 10 674 11 982 11 948 12 444 12 538 
 
Rörelseresultat per affärsområde 
    2005   2006 
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 2 3 
Kompressorteknik 813 962 1 047 1 210 1 136 1 215 1 370 
- i % av faktureringen 18.4 18.5 20.0 20.9 20.1 20.0 21.5 
Anläggnings- och gruvteknik 347 485 559 682 703 721 748 
- i % av faktureringen 10.8 12.9 14.6 15.7 15.4 15.3 16.4 
Industriteknik 262 280 311 347 351 336 311 
- i % av faktureringen 19.6 19.1 20.1 20.2 20.9 20.6 20.8 
Maskinuthyrning 1) 33 35 50 68 59 60 72 
- i % av faktureringen 24.6 18.3 28.1 33.0 31.7 32.6 35.0 
Gruppgemensamma funktioner/ 
Elimineringar -111 -95 -186 -161 -153 5 

 
-195 

Rörelseresultat 1 344 1 667 1 781 2 146 2 096 2 337 2 306 
- i % av faktureringen 14.9 15.8 16.7 17.9 17.5 18.8 18.4 
Finansnetto 19 -64 19 -49 -64 -137 -225 
Resultat före skatt 1 363 1 603 1 800 2 097 2 032 2 200 2 081 
- i % av faktureringen 15.1 15.2 16.9 17.5 17.0 17.7 16.6 
1) De specialiserade uthyrningsverksamheten inom affärsområdet Maskinuthyrning, Prime Energy och 
Prime Mexico, kommer att vara kvar inom Atlas Copco. Denna verksamhet ska integreras med uthyrnings-
verksamheten inom affärsområdet Kompressorteknik när avyttringen slutförts.  
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Förvärv och avyttringar 2005-2006 
 
Datum  

 
Förvärv 

 
Avyttringar 

 
Affärsområde 

Fakturering 
MSEK* 

Antal 
anställda* 

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 
7 dec 2005   Stationära 

generatorer 
Kompressorteknik  28 

2 nov 2005 Creemers  Kompressorteknik 56 22 
31 okt 2005 Pneumatech Inc. 

and ConservAIR 
 Kompressorteknik 140 175 

11 okt 2005 Ketting Handel  Kompressorteknik 35 13 
6 sept 2005 Intermech  Kompressorteknik 100 45 
16 juni 2005 Contex  Kompressorteknik 72 23 
1 juni 2005 Lutos  Kompressorteknik 41 87 
21 mar 2005 BIAB Tryckluft   Kompressorteknik 15 8 
3 mar 2005 GSE tech-motive  Industriteknik 170 67 
17 jan 2005 Lifton  Anläggnings- och 

gruvteknik 
55 141 

10 jan 2005 Scanrotor  Industriteknik 71 33 
3 jan 2005  Prof. elverktyg Industriteknik 5 462 3 000 
* Årlig fakturering 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 
2006 sker i årsredovisningen 2006. Se årsredovisningen 2005 för redovisning av förvärv som gjordes 2005. 
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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 
Annika Berglund, Informationsdirektör  
Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070 
 
Telefonkonferens  
En telefonkonferens, som hålls på engelska, för 
att kommentera resultatet äger rum kl 15.00 den 
24 oktober. Ring in på +44 (0)20 7365 1828.  

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, den engelska 
sektionen för Investor Relations, 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 8406039#. 
 
Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag 
för helåret 2006 
Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för 
helåret 2006 publiceras den 1 februari 2007 
 


