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Faktureringen ökade med 2% till MSEK 13,117. 
Rörelsemarginalen var 10.3% (14.2). Vinst per aktie 
minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 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 för nästa konjunkturcykel är:

• att ha en årlig 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 12 månader t o m

MSEK 31 dec 2001 31 dec 2000 31 dec 2001 31 dec 2000
Fakturering 13,117 12,841 51,139 46,527
Rörelsens kostnader –11,769 –11,018 –45,009 –40,135
Rörelseresultat 1,348 1,823 6,130 6,392
– i % av faktureringen 10.3 14.2 12.0 13.7

Finansiella intäkter och kostnader –294 –452 –1,430 –1,703
Resultat efter finansiella poster 1,054 1,371 4,700 4,689
– i % av faktureringen 8.0 10.7 9.2 10.1

Skatter –345 –499 –1,622 –1,723
Minoritetsintressen –5 –8 –11 –42
Periodens resultat 704 864 3,067 2,924

Vinst per aktie, SEK 3.36 4.12 14.63 13.95
Eget kapital/aktie, SEK 133 115
Avkastning på sysselsatt kapital före skatt, % 13 15
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 12 13

Skuldsättningsgrad, % 72 92
Andel eget kapital, % 43 39
Antal anställda vid periodens slut 25,529 26,772

Balansräkning
MSEK 31 dec 2001 31 dec 2000
Immateriella anläggningstillgångar 22,600 20,792
Hyresmaskiner 14,935 15,225
Övriga anläggningstillgångar 7,887 7,032
Varulager 5,987 5,881
Fordringar 11,605 11,521
Kassa, bank, kortfristiga placeringar 1,343 1,237
Summa tillgångar 64,357 61,688

Eget kapital 27,568 23,982
Minoritetsintressen 221 219
Räntebärande skulder och avsättningar 21,421 23,507
Icke räntebärande skulder och avsättningar 15,147 13,980
Summa skulder och eget kapital 64,357 61,688

Förändring av eget kapital
MSEK jan–dec 2001 jan–dec 2000
Vid periodens början 23,982 20,885
Utdelning till aktieägare –1,100 –996
Periodens omräkningsdifferens 1,619 1,169
Periodens resultat 3,067 2,924
Vid periodens slut 27,568 23,982
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Starkt kassaflöde, 
svagare efterfrågan 
Delårsrapport per den 31 december 2001 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer). OBS: Samtliga siffror jämförs med fjärde kvartalet 2000, 
om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler, samt kommatecken ”,” för att markera tusental.

• Ordervolymerna föll med 5%.

• Resultat efter finansiella poster var MSEK 1,054 (1,371),

inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 200.

• Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster,

var 11.8% (14.4).

• Låga hyresintäkter påverkade resultatet negativt.

• Vinsten per aktie blev SEK 3.36 (4.12).

• Rekordhögt operativt kassaflöde MSEK 1,863 (815).

oktober–december förändring januari–december förändring
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 12,343 12,177 +1 50,916 46,628 +9
Fakturering 13,117 12,841 +2 51,139 46,527 +10
Rörelseresultat* 1,348 1,823 –26 6,130 6,392 –4
– i % av faktureringen 10.3 14.2 12.0 13.7
Resultat efter finansiella poster* 1,054 1,371 –23 4,700 4,689 0
– i % av faktureringen 8.0 10.7 9.2 10.1
*Jämförelsestörande poster –200 –20 –260 –26
Vinst per aktie, SEK 3.36 4.12 –18 14.63 13.95 +5
Eget kapital/aktie, SEK 133 115
Avkastning på sysselsatt kapital (12 månaders värde) 13 15

Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning av SEK 5.50 (5.25) per aktie för verksamhetsåret 2001.

Marknadsutsikter Den rådande, generella försvagningen av efterfrågan väntas fortsätta på kort sikt. Som en konsekvens

förväntas såväl volymer som vinst bli lägre under det första kvartalet, främst inom uthyrningssegmentet. 

Det finns vissa indikationer på att ekonomin skulle kunna förbättras i Nordamerika, vilket kan ge en positiv effekt på

efterfrågan mot slutet av året.
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År 2001 i sammandrag
Atlas Copco-gruppen 
Orderingången för helåret steg med 9%, till  50,916 (46,628),
vilket motsvarar en volymminskning med 1% för jämförbara
enheter. De positiva omräkningseffekterna från valutakursför-
ändringar var 10 procentenheter, eller cirka  4,500. Fakture-
ringen steg med 10%, till  51,139 (46,527), vilket också
motsvarar en volymminskning på 1%.

Gruppens rörelseresultat före omstruktureringskostnader sjönk
något, till  6,390 (6,418), vilket motsvarar en rörelsemarginal på
12.5% (13.8). Vinst efter finansiella poster, före jämförelsestörande
poster, ökade till rekordhöga  4,960 (4,715), vilket motsvarar
en marginal på 9.7% (10.1). Omstruktureringskostnader om 

260 (26) minskade det redovisade rörelseresultatet till  6,130
(6,392), och vinst efter finansiella poster till  4,700 (4,689).
Den totala effekten av valutakursförändringar på vinsten efter
finansiella poster var cirka  +550 jämfört med helåret 2000.
Vinsten per aktie ökade till  14.63 (13.95).

Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar blev det
högsta någonsin,  5,744 (1,276).

Utvecklingen under fjärde kvartalet
Atlas Copco-gruppen
Marknadens utveckling
Efterfrågan från de flesta kundgrupper förblev relativt svag i Nord-
amerika, klart under nivåerna för samma kvartal året innan. Emel-
lertid besannades inte farhågorna om negativa effekter efter terro-
ristattackerna den 11 september.

Aktiviteten i det kommersiella byggsegmentet fortsatte att
sjunka i USA, vilket främst påverkade efterfrågan på maskinut-
hyrning. Det ekonomiska läget i USA påverkade också efter-
frågan på ny utrustning från bygg- och industrikunder. De nega-
tiva effekterna av lagerjusteringar som noterats under tidigare
kvartal blev mindre märkbara vid årets slut, vilket hjälpte till att
stabilisera efterfrågan för vissa produkter såsom professionella
elverktyg.

I Sydamerika vände efterfrågan nedåt, främst på grund av
Brasiliens svårigheter. I denna region utgjorde Chile ett undantag,
då aktivitetsnivån var hög i deras basnäring, gruvindustrin.

I Europa vände den tidigare positiva trenden under fjärde
kvartalet. Efterfrågan var svag för standardutrustning, speciellt
för enheter som används inom bygg- och anläggningssektorn.
Samtidigt försämrades också den tidigare positiva efterfrågan på

investeringsrelaterad utrustning till industriapplikationer. Mark-
naderna i norra och östra Europa upplevde en viss ökning av
efterfrågan, medan en trend med avtagande efterfrågan tydligt
syntes i södra Europa. Efterfrågan på den tyska marknaden, som
är regionens största, försvagades också något under det fjärde
kvartalet.

Efterfrågan låg kvar på en bra nivå i Afrika och Mellanöstern.
I Asien var bilden blandad. Kina upplevde en fortsatt stark efter-

frågetillväxt och den indiska marknaden hade också en relativt god
efterfrågan. Å andra sidan sjönk efterfrågan märkbart i Japan,
liksom på vissa marknader i Sydostasien.

Orderingång och fakturering
Orderingången blev  12,343 (12,177). Ordervolymerna sjönk
5%, men det var en positiv valutaeffekt (som kom från den svaga
svenska kronan) på 6%, cirka  800. Volymminskningen var
mest uttalad i Nord- och Sydamerika, medan Europa minskade
något. I Asien var ordervolymen oförändrad, medan Australien
hade en god volymtillväxt.

Faktureringen ökade 2%, till  13,117 (12,841), vilket mot-
svarar en volymminskning på 5% för jämförbara enheter.

Resultat 
Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader, sjönk 16%, till
 1,548 (1,843), jämfört med det starka fjärde kvartalet året
innan. Detta motsvarar en marginal på 11.8% (14.4). Kompressor-
teknik och Industriteknik redovisade något lägre marginaler i
kvartalet, medan det USA-baserade affärsområdet Rental Service
står för den största försämringen. Rörelsemarginalen för Anlägg-
nings- och gruvteknik förbättrades jämfört med föregående år.
Omstruktureringskostnader inom Industriteknik och Rental Service
på  200 reducerade det redovisade rörelseresultatet till 

1,348 (1,823). Rörelseresultatet inkluderar en positiv valutaomräk-
ningseffekt på cirka  +150, vilket påverkade marginalen med
ungefär +0.5 procentenheter.

Nettoräntekostnaderna var  –279 (–434), valutakursför-
luster på finansiella poster var  –19 (–18), och andra finansiella
inkomster var  4 (0), vilket gav ett finansnetto på  –294
(–452). Ett starkt positivt kassaflöde under de föregående 12 måna-
derna och lägre korttidsräntor hade positiv effekt på räntenettot.

Resultatet efter finansiella poster, före omstruktureringskostna-
der, sjönk 10%, till  1,254 (1,391), vilket motsvarar en margi-
nal på 9.6% (10.8). Redovisad vinst efter jämförelsestörande poster
var  1,054 (1,371). Nettoeffekterna av valutaförändringarna var
cirka  +125.
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Nettovinsten efter skatt uppgick till  704 (864), eller  3.36
per aktie (4.12).

Avkastningen på sysselsatt kapital under 2001 var 13% (15),
och avkastningen på eget kapital 12% (13). Under året var Grup-
pens genomsnittliga kapitalkostnad cirka 7.5% (8), vilket mot-
svarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 11.5%.

Kassaflöde och nettoskuldsättning
Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för fjärde kvartalet
uppgick till  1,625 (1,745), vilket motsvarar 12% (14) av Grup-
pens fakturering.

Rörelsekapitalet minskade med  358 (ökning på 327)
under kvartalet, vilket gav ett kassaflöde från rörelsen före investe-
ringar på  1,983 (1,418).

Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar var
 166 (575) för kvartalet.

Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar var
 1,863 (815).

Kassaflödesanalys i sammandrag
okt–dec jan–dec

MSEK 2001 2000 2001 2000
Kassamässigt rörelseöverskott 
efter skatt 1,625 1,745 6,771 6,310
varav återlagda avskrivningar 1,224 1,096 4,556 3,982
Förändring av rörelsekapital 358 –327 385 –402
Rörelsens kassaflöde 1,983 1,418 7,156 5,908
Investeringar i anläggningar –907 –1,018 –3,702 –6,602
Försäljning av anläggningar 741 443 2,354 2,055
Företagsförvärv/avyttringar –59 35 –300 –372
Övriga investeringar, netto 46 –28 –64 –85
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten –179 –568 –1,712 –5,004
Utdelningar –3 0 –1,125 –1,007
Nettokassaflöde 1,801 850 4,319 –103

Förändring i räntebärande skulder –2,101 –747 –4,280 15
Kassaflöde efter finansiering –300 103 39 –88
Likvida medel vid årets början 1,658 1,121 1,237 1,286
Omräkningsdifferens i likvida medel –15 13 67 39
Likvida medel vid periodens slut 1,343 1,237 1,343 1,237

Den 31 december 2001 uppgick Gruppens nettoskuldsättning, dvs
skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel, till
 20,078 (22,270), varav  1,736 (1,521) var avsättning till
pensioner. Skuldsättningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i rela-
tion till eget kapital, var 72% (92).

Investeringar
Bruttoinvesteringar i fastigheter och maskiner uppgick till  321
(279). Bruttoinvesteringar i hyresutrustning uppgick till  586
(739). Den totala avskrivningen för dessa tillgångsposter var 

248 (240) respektive  789 (676), medan avskrivningar på
immateriella tillgångar blev  187 (180).

Anställda
Den 31 december 2001 var antalet anställda 25,529 (26,772). För
jämförbara enheter var det 1,627 färre anställda än den 31 december
2000.

Fördelning av aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till  1,048 (1,048)
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 23 oktober 2001)
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 efter-
frågan från en tidigare god nivå.

Åtgärdsprogram för att hantera en mer negativ framtidsutsikt
har implementerats eller är färdiga för genomförande.

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.

okt–dec föränd jan–dec föränd
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 3,908 3,785 +3 16,633 15,098 +10
Fakturering 4,432 4,107 +8 16,873 14,720 +15
Rörelseresultat* 804 795 +1 3,202 2,737 +17
– i % av 
faktureringen 18.1 19.4 19.0 18.6
*Jämförelse-
störande poster - –20 - –33
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 69 62

• Nya produkter och eftermarknadsaktiviteter motverkade
minskad efterfrågan.

• Fortsatt kraftfull tillväxt i Kina.
• Avkastning på sysselsatt kapital förbättrades ytterligare.

Orderingången ökade 3%, till  3,908 (3,785), vilket motsvarar
en volymminskning med 4% efter valutaomräkningseffekter på 7%.

Ordervolymer för industrikompressorer, både små standard-
kompressorer och stora investeringsrelaterade kompressorer
minskade under fjärde kvartalet på grund av avmattningen på de
flesta geografiska marknaderna. Nyligen lanserade produkter med
starkt mervärde fortsatte visa bra försäljning. Orderingången för
små portabla kompressorer sjönk medan orderingången för genera-
torer ökade något, trots en låg aktivitet inom bygg- och anlägg-
ningsindustrin på många marknader. Eftermarknaden fortsatte att
växa under kvartalet.

Under fjärde kvartalet låg försäljningen i Europa kvar på en
relativt god nivå. Från Norden rapporterades en ökad tillväxt och 
i Tyskland med grannländer fortsatte ordervolymerna på samma
eller högre nivåer jämfört med föregående år. I södra Europa syntes
däremot en ordernedgång under kvartalet. Försäljningen i Nord-
och Sydamerika förblev lägre än föregående år. Efter en svag period
stabiliserades orderingången för standardkompressorer i USA.
I Asien åtnjöt Kina ytterligare ett kvartal med god tillväxt, vilket
kompenserade andra länders svaga utveckling, däribland Japan.

Ansträngningarna med att öka och stärka kundkontakterna 
i Asien fortsatte. Vid årsskiftet hade affärsområdet utökat sitt för-
säljnings- och servicenätverk betydligt i Kina. Vid kvartalets slut
förvärvades det holländska företaget Grassair, som tillverkar små
och medelstora industrikompressorer. Företaget har en årlig faktu-
rering på cirka  85.

Faktureringen ökade 8% under kvartalet, till  4,432
(4,107), vilket motsvarar en oförändrad volymtillväxt för jämför-
bara enheter.
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Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader sjönk 1%, till
 804 (815), vilket gav en rörelsemarginal på 18.1% (19.9). Det
redovisade rörelseresultatet var  804 (795). Positiva valutaväx-
lingseffekter hjälpte resultatet så att det låg i nivå med föregående
år. Anpassningar i produktionen för en lägre orderingång hade
påverkan på rörelsemarginalen. Avkastningen på sysselsatt kapital
de senaste 12 månaderna ökade till 69% (62).

Anläggnings-  och gruvteknik
Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisio-
ner inom produktområdena bergborrningsutrustning, bergborr-
verktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning.

okt–dec föränd jan–dec föränd
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 1,801 1,753 +3 7,282 6,921 +5
Fakturering 1,831 1,898 –4 7,253 7,083 +2
Rörelseresultat 191 171 +12 736 650 +13
– i % av 
faktureringen 10.4 9.0 10.1 9.2
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 23 21

• Ordervolymerna sjönk något då marknaden försvagades.
• Faktureringen från eftermarknadsaktiviteterna ökade till 58% av

den totala försäljningen.
• Vinstmarginalerna fortsatte vara höga, trots lägre fakturering. 

Orderingången ökade 3%, till  1,801 (1,753), vilket motsvarar
en volymminskning på 2%. Valutaomräkningseffekten var +3%,
och nettoeffekten av strukturförändringar var +2%.

Under kvartalet fortsatte investeringarna inom gruvindustrin
att vara låga, i synnerhet för prospekteringsborrning. Produktions-
nivån förblev dock på en relativt god nivå på många marknader,
vilket gagnade försäljningen av tillbehör, förbrukningsvaror, ser-
vice och reservdelar. Chile, Sydafrika och Australien redovisade en
kraftig försäljningsökning till denna industri, medan i synnerhet
Kanada och Mexiko hade en låg aktivitet.

Orderingången från bygg- och anläggningsindustrin var svag.
Med undantag av NEATs järnvägstunnelprojekt i Schweiz, påbörja-
des inga betydelsefulla infrastrukturprojekt under det fjärde kvartalet.
Försäljningen av lätt entreprenadutrustning vände uppåt igen, vilket
kan ses i genomförda investeringar hos maskinuthyrningsföretagen.

Faktureringen av förbrukningsvaror, service, reservdelar och
tillbehör fortsatte öka i de flesta verksamheterna, och utgjorde
58% av kvartalets totala fakturering.

Efter räkenskapsårets slut tillkännagjorde affärsområdet en
överenskommelse med det tyska företaget Thyssen-Krupp Techno-
logies om att köpa deras företag för hydrauliska demoleringsverktyg.
Förvärvet ligger i linje med affärsområdets strategi att utöka verk-
samheten inom demoleringsverktyg och är föremål för myndig-
heters granskning. Företaget har en årlig fakturerad försäljning på
cirka  600.

Faktureringen var  1,831 (1,898), en nedgång med 4%
generellt och en nedgång med 8% i volym jämfört med det starka
fjärde kvartalet 2000. Valutaomräkningseffekten var +3%.

Rörelseresultatet för kvartalet steg 12%, till  191 (171),
vilket motsvarar en marginal på 10.4% (9.0). Effektivitetsförbätt-
ringar och den positiva valutaomräkningseffekten till den svaga
svenska kronan uppvägde mer än väl den negativa effekten av lägre
ordervolymer. Avkastningen på sysselsatt kapital de senaste 12
månaderna var 23% (21).

Industriteknik
Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom
produktområdena elektriska och pneumatiska kraftverktyg samt
monteringssystem.

okt–dec föränd jan–dec föränd
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Orderingång 2,997 2,876 +4 12,068 11,425 +6
Fakturering 3,232 3,161 +2 12,126 11,454 +6
Rörelseresultat* 238 378 –37 1,123 1,238 –9
– i % av 
faktureringen 7.4 12.0 9.3 10.8
*Jämförelses-
törande poster –100 - –100 -
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 13 16

• Trenden visar på en stabilare orderingång.
• Vinstmarginalerna påverkades av låg fakturering.
• Flyttning av tillverkning inom Milwaukee.

Orderingången ökade 4%, till  2,997 (2,876), vilket motsvarar
en volymminskning på 1%. Den positiva valutaomräkningseffekten
var 7%, medan strukturella förändringar i Indien hade en negativ
effekt på 2% på kvartalets orderingång.

Orderingången för industriverktyg och monteringssystem i
Europa var något högre jämfört med samma kvartal föregående år,
även om tillväxttakten sjönk mot årsskiftet.

Försäljningen till fordonsindustrin förblev bra. I USA vände
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ordertrenden nedåt, då både takten på nyinvesteringar och den
produktionsdrivna efterfrågan sjönk.

Under kvartalet stabiliserades försäljningen av professionella
elverktyg i Nordamerika efter en tid med svag utveckling. De nega-
tiva effekterna av lagerjusteringar i distributionsleden, som noterats
under föregående kvartal, minskade mot årets slut och bidrog till
att stabilisera efterfrågan. Försäljningen i Europa blev mindre än
försäljningen under samma period föregående år, men skillnaden
var mindre än under de senaste kvartalen.

Jämfört med föregående år ökade försäljningen utanför
Europa och Nordamerika (vilka står för mer än 90% av försälj-
ningen). Under kvartalet tillkännagav divisionen Milwaukee i
USA en omstrukturering av viss montering och tillverkning. Åt-
gärderna ämnar minska ledtiderna och öka konkurrenskraften.

Faktureringen ökade 2%, till  3,232 (3,161), vilket mot-
svarar en volymminskning på 3% för jämförbara enheter.

Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader föll 11%, till
 338 (378). Främst som ett resultat av lägre fakturering. Rörelse-
marginalen var 10.5% (12.0). En omstruktureringskostnad på
 100 som hänförs främst till Milwaukees flyttning av produk-
tionen inom USA, vilket minskar det redovisade rörelseresultatet
till  238. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 måna-
derna var 13% (16).

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 tillverk-
ningsindustrin.

okt–dec föränd jan–dec föränd
MSEK 2001 2000 % 2001 2000 %
Fakturering 3,776 3,849 –2 15,469 13,955 +11
Rörelseresultat* 119 532 –78 1,255 1,855 –32
– i % av 
faktureringen 3.2 13.8 8.1 13.3
*Jämförelse-
störande poster –100 –160 –127
Avkastning på 
sysselsatt kapital 
(12 mån värde) 4 6

• Efterfrågan fortsatte sjunka.
• Låga hyresintäkter slog mot vinstmarginalen, medan kassaflö-

det förblev starkt.
• Omstruktureringskostnad om MSEK 100 för slutförande av

åtgärdsprogram. 

Försäljningen sjönk 2%, till  3,776 (3,849) vilket motsvarar en
volymminskning på 10% efter de positiva valutaomräkningseffek-
terna på 7%. Hyresintäkterna (70% av den totala faktureringen)
noterade en volymminskning på 15%. Hyrorna tenderade att
sjunka under kvartalet och var något lägre än ett år tidigare. För-
säljningsintäkterna för ny utrustning, reservdelar och förbrukning-
svaror (15% av den totala faktureringen) minskade med cirka 20%
jämfört med föregående år, medan försäljningen av begagnad
utrustning (15% av den totala faktureringen) ökade mer än 40%.

Under fjärde kvartalet sjönk efterfrågan betydligt mer än för-
väntat. Hyresbortfallet i USA förvärrades av den intäktsminskning
som uppkom då depåer stängdes. Den försvagade trenden var tyd-
ligast inom det kommersiella segmentet. Industriuthyrning redovi-
sade också en volymminskning, delvis på grund av uppskjutet
underhåll. Mexiko noterade lägre hyresintäkter än under föregå-
ende år, medan faktureringen i Kanada steg.

Försäljning av ny utrustning, reservdelar och förbrukningsvaror
blev avsevärt lägre än under samma period föregående år, främst på
grund av en svag efterfrågan på ny utrustning. Ledningen fortsatte
att anpassa hyresflottan, vilket resulterade i ännu ett kvartal med
hög fakturering från försäljningen av begagnad utrustning.
Investeringarna under kvartalet omfattar utbytes- men inga ny-
investeringar i hyresflottan. Nettokassaflödet var återigen mycket
starkt under kvartalet. Den 31 december var antalet depåer 530
(589), 17 färre än den 30 september. Åtgärdsprogrammet för att
konsolidera hyresdepåer, dvs slå samman och stänga depåer, slut-
fördes och omstruktureringskostnader om  100 belastade
fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader, men inklu-
sive samtliga relaterade goodwill-avskrivningar, var  219
(532), vilket motsvarar en marginal på 5.8% (13.8). Det redovisade
rörelseresultatet var  119, inklusive en omstruktureringskost-
nad på  100. Minskningen i rörelsemarginalen beror främst på
en lägre utnyttjandegrad av hyresflottan och försäljning av under-
utnyttjad utrustning. Avkastning på sysselsatt kapital inklusive
goodwill och förvärv under de senaste 12 månaderna var 4% (6).

Stockholm, den 14 februari 2002

Giulio Mazzalupi

VD och koncernchef
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Industriteknik, rörelseresultat
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Förvärv och avyttringar 2000–2001
Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde Oms* MSEK Antal anställda*
6 dec, 2001 Grassair Kompressorteknik 85 75
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 Uthyrnings företag 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
oktober–december januari–december

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 3,521 4,107 4,432 13,202 14,720 16,873
Anläggnings- och gruvteknik 1,572 1,898 1,831 5,725 7,083 7,253
Industriteknik 2,730 3,161 3,232 10,345 11,454 12,126
Rental Service 2,815 3,849 3,776 7,434 13,955 15,469
Elimineringar –131 –174 –154 –472 –685 –582
Atlas Copco-gruppen 10,507 12,841 13,117 36,234 46,527 51,139

2000 2001
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 2 3 4
Kompressorteknik 3,345 3,625 3,643 4,107 3,928 4,189 4,324 4,432
Anläggnings- och  gruvteknik 1,650 1,809 1,726 1,898 1,828 1,828 1,766 1,831
Industriteknik 2,619 2,805 2,869 3,161 2,838 3,054 3,002 3,232
Rental Service 3,023 3,332 3,751 3,849 3,659 3,940 4,094 3,776
Elimineringar –120 –197 –194 –174 –152 –131 –145 –154
Atlas Copco-gruppen 10,517 11,374 11,795 12,841 12,101 12,880 13,041 13,117

Resultat per affärsområde
oktober–december januari–december

MSEK 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Kompressorteknik 612 795 804 2,153 2,737 3,202
Anläggnings- och gruvteknik 121 171 191 397 650 736
Industriteknik 271 378 238 1,032 1,238 1,123
Rental Service 422 532 119 1,010 1,855 1,255
Koncerngemensamma kostnader –26 –53 –4 –122 –88 –186
Rörelseresultat 1,400 1,823 1,348 4,470 6,392 6,130
– i % av faktureringen 13.3 14.2 10.3 12.3 13.7 12.0
Finansiella intäkter och kostnader –378 –452 –294 –1,058 –1,703 –1,430
Resultat efter finansiella poster 1,022 1,371 1,054 3,412 4,689 4,700
– i % av faktureringen 9.7 10.7 8.0 9.4 10.1 9.2

2000 2001
MSEK (per kvartal) 1 2 3 4 1 2 3 4
Kompressorteknik 580 664 698 795 738 831 829 804
Anläggnings- och gruvteknik 142 173 164 171 185 182 178 191
Industriteknik 263 299 298 378 277 303 305 238
Rental Service 390 464 469 532 328 430 378 119
Koncerngemensamma kostnader –47 –59 71 –53 –65 –54 –63 –4
Rörelseresultat 1,328 1,541 1,700 1,823 1,463 1,692 1,627 1,348
– i % av faktureringen 12.6 13.5 14.4 14.2 12.1 13.1 12.5 10.3
Finansiella intäkter och kostnader –385 –411 –455 –452 –414 –382 –340 –294
Resultat efter finansiella poster 943 1,130 1,245 1,371 1,049 1,310 1,287 1,054
– i % av faktureringen 9.0 9.9 10.6 10.7 8.7 10.2 9.9 8.0

Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

Tel: 08-743 8000
www.atlascopco-group.com


