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Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Verksamheten 1999/2000

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 

cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande kontorsnät. Verksamheten omfattar revision, 

riskhantering, redovisning, corporate finance, skatterådgivning och management consulting 

med inriktning på stora, internationella företag samt mindre och medelstora såväl ägarledda 

som noterade bolag.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers, världens största företag 

i branschen med mer än 160 000 medarbetare, vilket innebär kompetens och nätverk i  

mer än 150 länder. 
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 Förberedda för framtiden

Verksamhetsåret 1999/2000 blev ännu ett i 

alla avseenden framgångsrikt år. Föregående 

år bildades PricewaterhouseCoopers, världens 

starkaste revisions- och konsultorganisation. 

Fusionen som ledde till detta genomfördes 

till sina praktiska delar utan störningar 

och med bibehållen tillväxt och ökad lön-

samhet. I Sverige har fusionen inneburit att 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med än 

större tydlighet framstår som landets ledande 

företag i branschen. Det är en ställning som 

redan före fusionen innehades av Öhrlings 

Coopers & Lybrand.

Det näringsliv som vi betjänar är föremål för 

en omvälvande förändringsprocess. Globali-

seringen av kapitalmarknaderna, e-business 

och skapandet av en gemensam marknad i 

Europa genom EMU och avregleringar är fak-

torer som drastiskt förändrar affärsförutsättnin-

garna för de flesta företag. Vi har resurser för 

att hjälpa våra klienter att ta vara på de möj-

ligheter som situationen innebär.

Vår bransch har en nyckelroll, inte bara som 

expert och rådgivare utan också som garant 

för den tillförlitlighet i finansiell information 

som krävs för att kapitalmarknaden ska fun-

gera effektivt. Bredden i vårt tjänsteutbud och 

förmågan att kombinera expertis inom många 

områden är en av anledningarna till detta. 

Under året har samtidigt den internationella 

debatten om förenligheten mellan revisions-

verksamhet och konsultverksamhet varit in-

tensiv, inte minst i USA. Det är glädjande 

att konstatera att värdet av kombinationen 

av kompetensområden bekräftats och att 

några inskränkningar i tjänsteutbudet inte 

påkallats av vare sig klienter eller över-

vakande myndigheter. Vi är självfallet med-

vetna om att våra revisorers oberoende ändå 

alltid måste tåla en objektiv prövning i fall, 

där våra konsulttjänster blir dominerande i 

jämförelse med revisionen.

Vi inom PricewaterhouseCoopers överväger 

likväl att ägarmässigt avskilja management 

consulting-verksamheten med inriktning på 

större företag. Orsaken är att denna kraftigt 

expanderande verksamhet behöver samver-

kan med andra företag och tillgång till riskka-

pital som inte är möjligt i ett partnerägt 

företag. Strategin innebär samtidigt ett fortsatt 

nära samarbete mellan management consult-

ing och övrig verksamhet, dvs revision och 

riskhantering med närliggande rådgivning, re-

dovisning, skatter och juridiska tjänster samt 

corporate finance och transaktionsstöd.

Vi har en stark ställning på alla delar av 

vår klientmarknad, dvs globala företag, sven-

ska stor- och börsföretag samt ägarledda före-

tag av alla storlekar. Vi har en organisation 

som i vissa avseenden skiljer sig för de 

olika delmarknaderna. Vi har en organisation 

som i vissa avseenden skiljer sig för de 

olika delmarknaderna. Det är dock alltjämt 

inom ramen för ett starkt och sammanhållet 

enbyråkoncept såväl nationellt som interna-

tionellt. Efterfrågan inom alla våra tjänsteom-

råden har varit mycket god till följd av 

de strukturella omvärldsförändringarna och 

en god konjunktur. Tillväxten för Pricewater-

houseCoopers globalt uppgick till 15 procent 

och för Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 

Sverige till drygt 14 procent.

”Vi har en stark 

ställning på alla 

delar av vår 

klientmarknad, dvs 

globala företag, 

svenska stor- och 

börsföretag samt 

ägarledda företag av 

alla storlekar.”

Göran Tidström, 

styrelseordförande
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Vi har en tredjedel av alla noterade företag 

som revisionsklienter. Tillväxten bland ägar-

ledda företag är stark, bl a till följd av ett 

offensivt program för förvärv, som under året 

inneburit investeringar på närmare 100 mkr. 

Vi har satsat på omfattande utveckling inom 

områdena riskhantering och kontroll, tjänster 

som efterfrågas alltmer i takt med att tempot i 

förändringsprocesserna ökar. 

Kompetenta och engagerade medarbetare är 

en förutsättning för att kunna ge kompetent 

och engagerad service. Vi har varit fram-

gångsrika i att rekrytera nya medarbetare. 

Inklusive förvärv började fler än 400 nya 

medarbetare under året. Vår målsättning är 

att med en stark företagskultur, kännetecknad 

av entreprenörskap och teamwork, vara bran-

schens bästa arbetsgivare. 

Vårt mål är att ge våra klienter stöd i ut-

vecklingen av deras verksamheter, så att 

deras konkurrenskraft stärks. Samtidigt vill vi 

ge medarbetare och partners den stimulans, 

utveckling och belöning som leder till tjänster 

av hög kvalitet. Vi är väl rustade för att nå 

dessa mål.

TACK FÖR UNIKT OCH 

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Bertil Edlund avgick den 31 augusti från posten 

som styrelseordförande efter 20 år. Vi riktar ett 

varmt tack för alla hängivna och enastående insat-

ser. Han har lett vårt företag till att bli nummer 

ett i branschen och också gått i spetsen för den 

utveckling och den stora omvandling som skett 

av hela revisionsnäringen i Sverige. Den erfaren-

het och överblick han skaffat sig som den mest 

ansedde revisorn i det svenska näringslivet har 

varit en stor tillgång för vår byrå. Bertil Edlund 

har även varit en stark och tongivande ledare 

och företrädare för vår profession på den inter-

nationella arenan. Han var dessutom fast över-

tygad om att TUR, trivsel, utmaning och resultat, 

är väsentligt för att alla medarbetare ska känna 

engagemang i sitt arbete. Detta har medverkat till 

att vi idag har mycket lojala och kompetenta me-

darbetare.
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ORGANISATION

Anpassade till marknadens krav

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är 

en koncern, som drivs som en väl 

sammanhållen enhet. Organisatio-

nen hålls samman och utvecklas 

genom en företagskultur med ge-

mensamma värden. 

Enbyråkonceptet är liksom tidigare 

en väsentlig faktor för framgång. 

För att tydliggöra den specialisering 

och expertis som krävs på olika 

marknader samt harmonisera med 

det globala PricewaterhouseCoopers 

har en ”glocal” organisation formats inom 

koncernen. Detta ger en synnerligen mark-

nadsorienterad organisation, som liksom 

tjänsteutbudet utgår från klienternas behov. 

1 + 1 = 3

Under moderbolaget bedrivs den operativa 

verksamheten i två självständiga bolag. Den 

nationella delen, inriktad på mindre och 

medelstora såväl ägarledda som noterade 

företag, drivs i Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers AB. Härtill kommer Komrev AB 

och Lots AB. Verksamheten är indelad i 16 

geografiska marknadsområden med f n cirka 

110 kontor över hela Sverige. 

Den internationella och på större företag in-

riktade delen drivs i PricewaterhouseCoopers 

AB och är etablerad i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. 

Staber och affärsstödjande funktioner är ge-

mensamma. 

Genom nära samverkan mellan de två en-

heterna har klienterna alltid tillgång till er-

farenhet och specialistkunnande, oavsett hur 

deras verksamheter förändras. Detta ger både 

klienter och medarbetare ett stort mervärde.

ALLTID AKTUELL KOMPETENS

Inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

fokuseras fyra affärsområden: Revision och 

rådgivning, Skatter och juridik, Corporate 

Finance and Recovery samt Consulting. 

Affärsområdena ansvarar för marknadsbear-

betning, utveckling av resurser samt sam-

verkan med motsvarande enheter i den 

globala firman. Kompetens utvecklas dess-

utom kontinuerligt inom utvalda branscher 

och marknadssegment. 

Statlig och kommunal sektor, kooperativ 

sektor, ägarförändringar, tillväxtföretag, börs-

företag, stiftelser och ideella föreningar är ex-

empel på aktuella marknadssegment.

Komrev AB är verksamt inom området of-

fentlig revision och konsulttjänster med in-

riktning på kommuner, landsting och kyrka. 

Lots AB är inriktat på ledarskapsutveckling för 

såväl offentlig förvaltning som näringsliv. 

”En glocal 

organisation kan 

hjälpa klienterna att 

bli framgångsrika 

på både sin 

hemmamarknad och 

runt om i världen.”

W
orlds Im

age Profile. Titel: Steps  Foto: Todd G
ipstein
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Globalt nätverk och expertis

Globala affärstrender med ständiga för-

ändringar och samgåenden till globala verk-

samheter gör att  klienterna ställer krav på 

professionella rådgivare med möjlighet att 

erbjuda en total global service. Att tillhöra 

PricewaterhouseCoopers, världens ledande 

revisions- och konsultorganisation, är därför 

en styrka för såväl klienter som medarbetare. 

PricewaterhouseCoopers AB riktar sig till 

större internationella företag och organisatio-

ner i Sverige. Bland våra klienter finns både 

utländska och svenska företag inom de flesta 

marknader och branscher. Vi har störst andel 

av alla marknadsnoterade bolag som klienter. 

Vi är organiserade inom Assurance and Busi-

ness Advisory Services, Tax and Legal Servi-

ces, Corporate Finance and Recovery Services 

och Management Consulting Services. 

UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

SPECIALISERING

PricewaterhouseCoopers i Sverige arbetar 

med samma organisation och struktur som 

den globala firman, vilket ger effektiva pro-

cesser och ett mycket målorienterat arbetssätt. 

Snabb förnyelsetakt ifråga om produktutveck-

ling gör att vi kan särskilja oss från övriga 

i branschen och ger unika förutsättningar 

för specialisering. Dessutom har vi genom 

framsynt globalt utvecklingsarbete inom olika 

branscher och professionella områden. Det 

omfattar bl a telekom, tillväxt- och utveck-

lingsföretag, e-business, due diligence och 

transaction services, möjlighet att alltid tillföra 

klienterna den mest aktuella kunskapen och 

informationen. 

ÖKAD MARKNADSFOKUSERING

Vi har ett framgångsrikt år bakom oss, vilket 

betyder såväl utveckling av befintliga klient-

uppdrag som tillkomst av nya klienter. Våra 

tjänster har utvecklats i samklang med dessa. 

Riskhantering ur olika perspektiv har blivit 

en viktig tjänst. Behovet av större transparens 

vad gäller ekonomisk rapportering gör att 

value reporting blivit alltmer betydelsefullt. 

Detsamma gäller attest och säkerhet i olika 

dimensioner. Många fusioner och finansiella 

omstruktureringar med utförsäljningar och 

nya företag som följd har ökat efterfrågan 

på företagsvärdering och finansiell analys. 

De internationella inslagen i våra skattejuris-

ters uppdrag ökar ständigt liksom behovet av 

skatteexpertis i samband med olika företags-

affärer.

Det tilltagande behovet av externt stöd 

vid genomförande av verksamhetsförändring-

ar medför också att efterfrågan på tjänster från 

våra managementkonsulter växt betydligt.

Vi har en unik position genom att vara num-

mer ett i Sverige och internationellt, vilket 

i kombination med vår tjänstestruktur och 

marknadsutvecklingen gör att framtiden ser 

mycket spännande ut.

” Vi har 

marknadsställning 

och kapacitet att 

leda utvecklingen på 

alla områden och 

göra de stora 

investeringar som 

krävs för att 

positionera oss på 

samtliga 

marknader.”

Peter Clemedtson, VD 

PricewaterhouseCoopers AB

W
orlds Im

age Profile. 
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VERKSAMHET

Förtroende och tillförlitlighet 
på alla plan

Assurance and Business Advisory Services 

(ABAS) omfattar revision och revisionsnära 

tjänster till svenska storföretag, multi-

nationella koncerner och organisationer. 

Verksamheten är specialiserad inom tre 

huvudområden: Assurance Services, Global 

Risk Management Solutions (GRMS) och Fin-

ansiell information och redovisning. 

Verksamhetsåret 1999/2000 karaktäriserades 

av den under 1999 genomförda fusionen. Året 

innebar god tillväxt och fortsatt gott resultat. 

Arbetsmetodik, projektstyrning, IT-stöd, med-

arbetarnas kompetens samt branschspeciali-

sering visar sig vara goda förutsättningar för 

tillväxt. Revisorsvalen på fyra år föranledde ett 

förhållandevis stort antal offerter, som tog om-

fattande resurser i anspråk. Våra framgångar 

bland nya börsföretag fortsatte och vår andel 

av noterade bolag är en tredjedel. 

Globaliseringen och det nya Europa har 

fått stora effekter på vårt näringsliv. Tillsam-

mans med ökat utlandsägande, en mer aktiv 

och krävande kapitalmarknad och den nya 

ekonomin sätter detta revision och redovis-

ning i fokus. Den information vi har att 

granska och den process som ligger bakom 

förändras. Bekräftelse på att den finansiella 

informationen varit föremål för oberoende 

prövning och granskning är av stor betydelse 

för omvärldens förtroende för och värdering 

av företag. Men företagens värde bygger till 

stor del på värden som inte syns i balans-

räkningen, vilket ökar marknadens krav på 

transparent ekonomisk rapportering. Våra re-

visorer och redovisningsspecialister är djupt 

engagerade. 

Ett krav för djupa och likvida europeiska 

kapitalmarknader är att öka jämförbarheten 

mellan företags årsredovisningar. EU-kom-

missionen lade i slutet av 2000 fram ett 

förslag om att alla börsnoterade företag ska 

upprätta sina koncernredovisningar i enlighet 

med International Accounting Standards, IAS. 

Detta kommer att träda i kraft från 2005. Våra 

redovisningsspecialister arbetar aktivt med att 

stödja företag som redan idag vill upprätta sin 

koncernredovisning enligt IAS.

Den tekniska utvecklingen med Internet och 

e-business möjliggör informationsspridning i 

en omfattning och takt som tidigare inte kun-

nat förutses. Samhället är mer sårbart för 

risker och felaktigheter, inte minst i de nya 

informationssystemen. Efterfrågan ökar därför 

på stöd och metoder vid riskhantering. 

GRMS, som arbetar för att klienterna ska 

kunna agera proaktivt och bygga upp en 

strukturerad riskhantering, har utvecklat ett 

mångfacetterat utbud av tjänster för att 

möta näringslivets behov. Som exempel kan 

nämnas certifieringstjänsten beTrusted där 

PricewaterhouseCoopers som tredje part med-

verkar till alternativ säker kommunikation 

mellan affärspartners.

Genom dynamisk utveckling av tjänster och 

marknader befinner sig ABAS i en mycket 

spännande period, med många positiva 

förändringar framöver.

” Vi ska förutse 

klienternas behov 

och tillföra 

kunskap.”

Olof Herolf, 

Assurance and Business 

Advisory Services

W
orlds Im

age Profile. Titel: C
olourful D

N
A

 C
hains
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VERKSAMHET

Kvalificerad rådgivning

TAX AND LEGAL SERVICES

Skatter, Tax and Legal Services, är väl för-

beredda för de förändringar som ny teknik 

och ändrade verksamhetsförutsättningar kan 

komma att medföra. Marknaden kommer 

sannolikt att segmenteras i större utsträckning 

än hittills. Det betyder en marknad där stan-

dardlösningar och enklare rådgivning sker in-

teraktivt via Internet och en där inslagen av 

kvalificerad rådgivning är större. Outsourcing 

av olika skattefunktioner kan också förväntas 

öka. Vi har fullständig beredskap för att kunna 

hantera de stora volymer som då kan komma 

ifråga.

För närvarande arbetar ca 110 skattejurister 

med kvalificerad rådgivning till större, inter-

nationella bolag, där de internationella in-

slagen ständigt ökar. Ett enda uppdrag kan 

involvera ett stort antal länder. De interna-

tionella skattejuristerna är baserade i Stock-

holm, Göteborg och Malmö. 

För de stora, internationella företagen ökade 

rådgivningen i samband med affärstransak-

tioner som t ex företagsförvärv och före-

tagsavyttringar samt andra omstruktureringar. 

En stor och växande andel av skattejuristernas 

insatser gällde skatterevisioner, skatteprocess-

er och internationell beskattning. 

Ökad efterfrågan märktes också för Interna-

tional Assignment Solutions, dvs alla frågor 

som sammanhänger med utlandspersonal i 

Sverige eller utomlands, från klienter av alla 

kategorier.

Nära erfarenhetsutbyte sker mellan såväl de 

nationellt och internationellt inriktade skat-

tejuristerna som skattenätverket inom Price-

waterhouseCoopers globalt.

CORPORATE FINANCE 

AND RECOVERY

Under hela 1990-talet utvecklades Corporate 

Finance and Recovery, CFR, kraftfullt med 

en genomsnittlig volymökning på ca 20 pro-

cent per år. Utvecklingen under 1999/2000 

var ännu mer markant. Ökningen skedde på 

en expanderande marknad men också nya 

marknadsandelar vanns, vilket innebär att an-

delen icke-revisionsklienter stadigt blir större. 

En del av förklaringen till den kraftiga expan-

sionen för CFR är omstruktureringen av det 

svenska näringslivet och att antalet affärstrans-

aktioner därmed ökat, men också att CFRs 

tjänster i högre grad togs i anspråk i samband 

med företagsaffärer och kapitalanskaffning. 

Cirka 150 medarbetare i Stockholm, Göteborg 

och Malmö med bred erfarenhet och djup 

kompetens medverkade till detta.

En viktig förutsättning för expansion är en 

väl utvecklad branschkunskap. Sådan har 

etablerats inom fastighetssektorn, offentlig 

sektor och pensionsekonomi. Starka enheter 

har skapats inom TICE (Technology, Informa-

tion, Communication and Entertainment) och 

Energi. Under året medverkade CFR i affärer 

som avsåg företag inom bl a IT, Internet 

” De internationella 

inslagen ökar 

ständigt. Därför är 

vårt lättillgängliga 

nätverk en stor 

fördel.”
Ernst Forsberg, 

Internationell Skatt

”CFR strävar efter 

att etablera tjänster 

och produkter som 

täcker hela 

transaktionskedjan i 

samband med 

företagsöverlåtelser, 

kapitalanskaffning 

och liknande 

åtgärder.”
Claes Dahlén,

Corporate Finance 

and Recovery
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och e-business. Aktiviteten inom dessa bran-

scher avtog under senare delen av verksam-

hetsåret, men detta förmodas inte påverka i 

nämnvärd grad, eftersom omstruktureringen 

av näringslivet i övrigt fortsätter.

CFR strävar efter att etablera tjänster och 

produkter som täcker hela transaktionskedjan 

i samband med företagsöverlåtelser, kapi-

talanskaffning och liknande åtgärder. Detta 

sker genom specialistenheter som Transaction 

Services, som tillhandahåller tjänster som fi-

nansiell analys, business intelligence, due 

diligence, strukturering och rådgivning i sam-

band med företagsförvärv; Corporate Finance 

and Investment Banking, som främst arbetar 

med kapitalanskaffning, företagsförsäljningar 

och börsfrågor; Corporate Valuation Consul-

ting som är fokuserad på företagsvärderingar, 

Shareholder Value Services, incitamentspro-

gram och Intellectual Asset Management; 

Business Recovery Services som arbetar med 

bl a rekonstruktion.

Ett projekt pågår för att utveckla tjänste- och 

produktutbudet. Den resursförstärkning som 

skett under senare år har även ökat möj-

ligheterna att utveckla ytterligare bransch-

kompetens.

 

W
orlds Im
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VERKSAMHET

Från strategi till implementering

PricewaterhouseCoopers Management Con-

sulting Services (MCS) strävar efter att vara 

den ledande globala konsultfirman genom 

att erbjuda integrerade konsulttjänster från 

affärsstrategi till implementering, baserat på 

långsiktiga relationer med stora multinatio-

nella och nationella klienter. Verksamhet be-

drivs i alla världsdelar och totalt har MCS 

ca 35 000 medarbetare.

I Sverige präglades de första månaderna av 

verksamhetsåret 1999/2000 av fusionsarbete 

och utveckling av MCS-organisationen för att 

integrera denna med den globala. Detta lyc-

kades väl och volymtillväxt med drygt 30 

procent tillsammans med en stark förbättring 

av lönsamheten kunde noteras. Det ökade 

behovet av externt stöd vid genomförande 

av verksamhetsförändringar inom företag och 

organisationer gjorde att efterfrågan på MCS 

tjänster ökade väsentligt.

Affärsidén är att tillhandahålla ett brett utbud 

av managementtjänster av både rådgivande 

och genomförande art. Därför finns inom 

MCS medarbetare med inriktning på försälj-

ning och projektledning liksom specialister på 

bl a affärsstrategi, marknadsfrågor, ekonomi-

styrning, logistik, HR och IT-system. Genom 

motiverad personal med erfarenhet och djup 

kunskap kan långsiktiga, bestående verksam-

hetsförbättringar levereras till klienterna. 

Under året anställdes ett flertal erfarna kon-

sulter och antalet medarbetare uppgick vid 

verksamhetsårets slut till ca 240, ett antal som 

förväntas öka betydligt under innevarande år. 

Många uppdrag på svensk mark genomförs av 

multinationella team. Åtskilliga konsulter från 

andra länder sysselsätts därigenom i svenska 

uppdrag. Som svensk organisation har MCS 

ett globalt försäljningsansvar gentemot flera 

stora svenska globala företag. 

E-BUSINESS I FOKUS

Under året vanns många viktiga uppdrag 

genom fokusering på några betydelsefulla, 

stora företag och deras anpassning till den nya 

ekonomin. Genom djup förståelse för affärs-

frågor, verksamhetsprocesser och IT-system 

har MCS de bästa förutsättningar att stödja 

sina kunder i en offensiv verksamhetsutveck-

ling. Ambitionen är att vara huvudleverantör 

av tjänster till nyckelkunder vid deras om-

ställning till den nya ekonomin. Genom att 

den traditionella ekonomins företag nu på 

bred front tar tillvara Internets möjligheter 

ökar behovet av MCS breda e-business-kun-

nande.

ETT NYTT PERSPEKTIV

MCS fortsätter att växa kraftigt, både lokalt 

och i det globala perspektivet. För detta 

krävs kapital men även möjlighet att ingå i 

olika former av samarbeten med klienter såväl 

som andra företag. Den nuvarande ägarstruk-

turen innebär vissa begränsningar i dessa av-

seenden. Därför pågår en process att inom 

ramen för en fortsatt samverkan med Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers se över MCS fram-

tida ägarstruktur.

”Vi vill leverera 

lösningar, som 

resulterar i 

långsiktiga, 

bestående verksam-

hetsförbättringar för 

klienterna.”

Bengt Adauktsson, VD 

PricewaterhouseCoopers 

Management Consulting

W
orlds Im

age Profile. Titel: Solar Telescope
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ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Lokalt kunnande och närhet

Att ge full service av alla tjänster inom revi-

sion, redovisning, skatt och konsultverksam-

het samt allmän ekonomisk rådgivning som 

berör ett litet eller medelstort, ofta ägarlett 

företag är vår absoluta ambition. Under året 

förstärkte vi vår redan tidigare ledande ställn-

ing genom komplettering av vårt serviceutbud 

och genom samgående med väl ansedda 

revisions- och redovisningsbyråer på ett flertal 

orter i Sverige. Stor kraft ägnades åt att finna 

företag och medarbetare som överensstämmer 

med vår verksamhetsidé och företagskultur. 

Detta för att alla klienter ska känna igen den 

kvalitet, kompetens och engagemang som ut-

märker våra tjänster och för att medarbetarna 

ska uppleva samhörighet med organisationen.

TILLGÄNGLIGHET OCH ENGAGEMANG

Vårt redan tidigare breda och rikstäckande 

kontorsnät utvecklades ytterligare. För närva-

rande finns kontor på ca 110 orter från Kiruna 

i norr till Ystad i söder med totalt ca 1 700 

medarbetare. Detta ser vi som väsentligt för 

snabb tillgänglighet, personligt engagemang 

och bästa möjliga kunskap om den lokala 

marknaden. Våra revisorer och konsulter är 

väl medvetna om att varje verksamhet är unik 

och att förutsättningarna för företagande kan 

variera väsentligt mellan olika regioner. 

FÖR FÖRETAG OCH ÄGARE

Vi fokuserar ständigt lönsamheten hos våra 

mer än 30 000 kunder bland mindre 

och medelstora främst ägarledda företag, 

inom alla branscher och marknadsområden. 

Ägarledda företag är inte någon enhetlig 

grupp annat än i det avseendet att företagen 

ägs och drivs av en familj eller ett antal fysiska 

personer. Det gäller allt ifrån enmansbolag 

till börsnoterade företag och med en omsätt-

ning på mellan ett par miljoner och flera 

miljarder kronor. Under året ökade även upp-

drag i samband med tillväxt- och utvecklings-

företag och personer som stod i begrepp att 

starta ett företag. Den aktiva uppbyggnaden 

av nätverken kring universitet och högskolor 

utvecklades. 

ETT BRETT UTBUD AV TJÄNSTER

Till våra tjänster hör revision, redovisning, 

skatter, konsultverksamhet och utbildning. 

Då behovet av ekonomiadministration i 

sin vidaste bemärkelse visat sig vara stort, 

försäkrade vi oss om att på rätt sätt kunna ge 

kvalificerad service även inom detta område. 

All den kompetens och specialistkunskap som 

ingår i den internationella delen av koncernen 

står dessutom till förfogande för våra kunder, 

liksom det nätverk och den expertis det globa-

la PricewaterhouseCoopers erbjuder. Mindre 

och medelstora företag, såväl inom traditio-

nella branscher som tillväxtföretag, konkur-

rerar i ökande utsträckning på globala 

marknader och kräver därmed utökade tjäns-

ter. Vi vill medverka till att våra kunder och 

deras företag blir framgångsrika både på sina 

hemmamarknader och runt om i världen.

Komrev AB och Lots AB ingår som dotter-

bolag i Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB. Komrev var mycket framgångsrikt på 

sin marknad, dvs kommuner, landsting och 

kyrka. Lots genomförde nya spännande upp-

drag beträffande ledarskapsutveckling inom 

såväl mindre och medelstora som stora, inter-

nationella företag. 

”Vi ser det som 

viktigt att ge alla 

kunder tillgång till 

den breda 

kompetens som 

kännetecknar 

vår byrå.”

Wilhelm Geijer, VD Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB
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VERKSAMHET

Bredd och specialisering

Revisorn har en unik insikt i och möjlighet 

att följa utvecklingen i ett företag och kan 

dessutom utnyttja sin erfarenhet av liknande 

eller motsvarande projekt. Därför han eller 

hon kan vara en värdefull rådgivare och 

diskussionspartner inom de flesta områden 

som berör både företagare och företag. 

Revision är inte en tjänst utan flera. Ett led 

i revisionen är risk- och omvärldsanalys, 

att utvärdera valutarisker och IT-säkerhet. 

Under verksamhetsåret 1999/2000 ingick bl a 

att speciellt granska företagens förberedelser 

inför år 2000 och EMU/euro. Det innebär att 

en mängd specialister fungerar som stöd för 

revisionen. 

REDOVISNINGSTJÄNSTER 

OCH OUTSOURCING

Kvalificerad redovisning och outsourcing hör 

till de tjänster som vidareutvecklades under 

året. Förutom ett brett sortiment av redovis-

ningstjänster erbjöds ekonomiadministration i 

sin vidaste form, dvs såväl hantering av ett 

företags totala ekonomifunktion som ekonomi-

chef att hyra. EU-anknutna tjänster, bl a hjälp 

att finna rätt EU-stöd i det stora utbudet av 

bidrag samt att söka och använda dessa på 

effektivt sätt, hade också stor efterfrågan. 

SKATTER

Inte minst skatteaspekterna är viktiga för de 

ägarledda företagen. Omkring 40 skattejuris-

ter fokuserar de specifika problem som kan 

uppstå där. Skattespecialister finns i bl a 

Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun, Karl-

stad, Örebro, Västerås, Stockholm, Göteborg, 

Jönköping och Malmö. Ytterligare expansion 

pågår. Ständigt aktuella områden för de na-

tionella skattejuristerna är bl a optionspro-

gram, generationsskifte, köp och försäljning 

av företag samt personbeskattning.

KONSULTER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Konsulter 

omfattar f n 40 medarbetare. En betydande 

expansion kommer att ske under de närmaste 

åren. Konsulterna arbetar främst inom affärs-

utveckling, verksamhetsstyrning, logistik, IT 

affärssystem och IT systemintegration. De 

förenar strategisk konsultation med operativa 

insatser.

Internationalisering, IT, den nya ekonomin, 

ökad konkurrens m m är omvärldsfaktorer 

som hela tiden ökar kraven på dagens företag, 

inte minst de mindre och medelstora. Den 

nya ekonomin är trots alla negativa profetior 

i stark tillväxt, speciellt inom B2B, vilket 

ger nya förutsättningar för traditionella företag 

och nya affärsmöjligheter inom renodlade 

e-businessföretag. IT-utvecklingen är här en 

stor drivkraft, som möjliggör bildandet av helt 

nya konstellationer vad gäller t ex logistik och 

andra nätverk. Detta sammantaget gör att be-

hovet av konsulttjänster är fortsatt stort.

UTBILDNING

Åtskilliga företag utnyttjade de utbildningar 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers arrangerar 

inom angelägna ämnesområden för mindre 

och medelstora företag. Revisorer och kon-

sulter med god inblick i företagens dagliga ar-

bete leder utbildningarna, vilket borgar för att 

kurserna hålls på rätt nivå och med praktiskt 

tillämpbart innehåll.

Vi vill hjälpa till 

så att den offentliga 

sektorns resurser 

används på bästa 

sätt för att nå de mål 

som politikerna satt 

upp.”

Jan Ekholm, VD Komrev AB

”Vår uppgift är att 

lösa problem åt våra 

klienter, så att de 

i lugn och ro kan 

ägna sig åt kärnan 

i sin affärsverksam-

het.”
Roland Edling, 

Nationell Skatt
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KOMREV AB

Komrev AB, med ca 250 medarbetare, arbetar 

med offentlig revision och konsulttjänster 

med inriktning på kommuner, landsting och 

kyrka. Verksamheten rönte stor framgång 

under året. Inom samtliga affärsområden – re-

vision, konsulttjänster och utbildning – pågick 

omfattande metodutveckling för att förbättra 

aktualitet och kvalitet på tjänsterna. Alla me-

darbetare som arbetar med Svenska kyrkan 

genomgick ett certifieringsprogram för att säk-

erställa att uppdragen leds på för kunden 

bästa sätt. 

LOTS AB

Lots AB, med 15 medarbetare, arbetar med 

ledarskapsutveckling med hjälp av verktyget 

LOTS ®‚ för att planera, delegera och 

följa upp en verksamhet. LOTS ®‚ är ett 

hjälpmedel för att få ut en affärsidé och skapa 

kundförståelse inom en organisation och ett 

logiskt sätt att tänka. Idag finns framgångsrika 

tillämpningar inom såväl stora och små in-

dustri- och tjänsteföretag som statliga verk-

samheter, landstings- och primärkommunala 

verksamheter. W
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MEDARBETARE

I kunskapsföretag 
är människorna kapitalet

Gemensamma värderingar är nödvändiga för 

ett framgångsrikt samarbete. Att utveckla och 

stärka dessa är en nyckeluppgift för hela or-

ganisationen. Teamwork i alla dimensioner 

samt en lärande organisation är basen för att 

åstadkomma kvalitet i allt det vi gör. Vår 

starka företagskultur kan även sammanfattas i 

TUR – trivsel, utmaning och resultat.

Vid verksamhetsårets slut hade Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers totalt ca 2 700 an-

ställda, varav strax under hälften kvinnor. I 

siffrorna ingår ca 250 medarbetare i Komrev 

AB och 15 medarbetare i Lots AB. Under året 

nyrekryterades drygt 220 (200) personer. Yt-

terligare 210 personer tillkom genom förvärv. 

Genomsnittsåldern var 38 år. Övervägande 

delen har grundutbildning på universitets-/

högskolenivå. 

De 160 000 revisorerna och konsulterna inom 

PricewaterhouseCoopers i 150 länder utgör 

en omfattande kompetensbank. Via Intranet, 

Internet och databaser satsas stora resurser 

på att dela information och kunskap. Alla me-

darbetare har därmed alltid tillgång till den 

senaste informationen, oavsett om de arbetar i 

Borlänge eller i Beijing.

” Vår största 

utmaning är att ta 

vara på den enorma 

potential som finns 

hos våra 

medarbetare genom 

att skapa de bästa 

utvecklings-

möjligheterna för 

varje individ ”

Jerry Ralowski, HR Partner

INDIVIDANPASSAD OCH STÄNDIG 

UTBILDNING

Kompetensutveckling är betydelsefull för varje 

medarbetare och för klienterna samt därmed 

för hela organisationen. Utbildningsbehov 

och personliga mål fastställs årligen i indi-

viduellt utformade utbildningsplaner. Utbild-

ningsprogrammet täcker såväl professionella 

ämnen och ledarskap som personlig utveck-

ling. Åtskilliga kurser har tillkommit genom 

internationellt samarbete och ett stort antal 

genomförs utomlands. E-learning började 

under året framgångsrikt utnyttjas för att ef-

fektivisera utbildningen, vilket bl a innebär 

att kursdokumentation hanteras i specifika 

databaser, som även innehåller alltmer 

självinstruerande material.

Huvuddelen av utbildningen sker internt.  

Deltagandet i intern och extern utbildning 

uppgick under verksamhetsåret 1999/2000 till 

ca 170 000 (164 400) kurstimmar, vilket 

motsvarar drygt 5 (6) procent av tillgänglig 

tid. Ett antal medarbetare arbetade under kor-

tare eller längre tid utomlands som ett led i 

kompetensutvecklingen.
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VERKSAMHET

Ett rikt utbud av tjänster

GLOBAL RISK MANAGEMENT 

SOLUTIONS/GRMS

”Vänd osäkerhet och hot 
till möjligheter och stra-
tegiska fördelar.”

Katja Severin Eriksson

En vanlig dag inom Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers förbereds revisionsplaner, diskuteras 

riskhantering, görs finansiella analyser, utreds 

skattefrågor, löses redovisningsproblem, ges in-

ternationell assistans inom en mängd områden, 

hålls möte med en styrelse, debatteras ägar-

frågor, byggs ekonomisystem, inleds miljöre-

vision, genomförs en due diligence, planeras 

kvalitetscertifiering, bistås kommuner med för-

valtningsrevision eller effektivisering av en 

verksamhet, implementeras en e-businesslös-

ning, hålls seminarier, tas pensionslösningar 

fram, diskuteras generationsskifte etc.

Här är några exempel på tjänster i olika dimen-

sioner.

” Vi säljer kunskap – 
den vi själva har och 
den som finns samlad i 
hela vår organisation.”

TILLVÄXTFÖRETAG

”Vi hjälper entreprenörer 
hela vägen från idésta-
diet till börsintroduk-
tion.”

Dan Andersson

CWEP-gruppen (Companies With Extraordinary Potential) hjälper 

tillväxtföretag igenom idéfas, kommersialiseringsfas, tillväxtfas 

och mognadsfas. En projektledare lotsar företaget framåt i proces-

sen och avropar tjänster från olika delar av byrån, allt efter 

aktuellt behov. Att vi finns i hela landet och har stor samlad 

kompetens ger goda förutsättningar för att arbeta multidisciplinärt.

Inom GRMS arbetar vi för att våra klienter ska kunna 

agera proaktivt och bygga upp en strukturerad riskhantering. 

GRMS risk management-konsulter har den kompetens och 

erfarenhet som krävs för att kunna agera inom bl a e-business, 

Internet och IT-säkerhet, affärsprocesser och affärssystem, 

strategisk riskhantering, finans, projektstyrning, ekonomiska 

oegentligheter, miljö, EMU-förberedelser och internrevision.

REAL ESTATE

”Vår styrka är kombi-
nationen av fastighets-
kunskap och djupgående 
insikt i de omvärldsfakto-
rer som styr fastighetsföre-
tagandet.”
 

Henrik Steinbrecher

Fastighetsrelaterade frågor blir allt mer komplexa. En fram-

gångsrik satsning inom bygg- och fastighetsbranschen bedrivs 

sedan ett antal år. Specialistteam som spänner över värde-

ring, transaktioner, strukturering, finansiering, redovisning 

och skatt sätts samman efter aktuellt behov. Genom denna 

samordning får klienterna enkelt tillgång till ett brett utbud av 

tjänster, oberoende av var i vårt företag experterna finns.
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NEW EUROPE

”Den som vill vara 
med och nå de po-
tentialer som skapas 
i det nya Europa 
måste redan nu 
ompröva sina strate-
gier.”

Anna Hesselman

EMU och euro är viktiga beståndsdelar i ett integrerat Europa. 

Omvandlingen innebär att affärsförutsättningarna förändras i 

rask takt. New Europe-gruppen hjälper företag att anpassa sig 

till de affärsövergripande förändringar som bl a EMU, euron 

och en allmän marknadsreglering leder till. Det handlar om  

både att identifiera och hantera de hot som utvecklingen 

medför och att realisera de nya möjligheter som skapas. 

”År 2000 blir ett his-
toriskt år i den interna-
tionella redovisningens 
historia. PwCs enkät vi-
sade ett stort stöd för IAS, 
International Accounting 
Standards, som kommer 
att bli global standard.

Jan Buisman

DISPUTE ANALYSIS AND 

INVESTIGATION/DAI

”Vi fungerar som en 
brygga mellan den eko-
nomiska informationen 
och juridiken. Vi måste 
kunna strukturera infor-
mation och se igenom 
det som är ovidkom-
mande.”

Angela Schönqvist

GLOBAL ENVIRONMENTAL SERVICES/

MILJÖ

”Hanteringen av 
koldioxidutsläppen är en 
viktig fråga för många 
företag. Att få en större 
medvetenhet och kon-
troll över detta är ett sätt 
att hantera risker.”

Martin Gavelius

Extern redovisning och associationsrättsliga frågor i samband 

med redovisning är områden som engagerar våra redovis-

ningsspecialister. Nya aspekter som rapportering på Internet, 

komplettering av finansiell rapportering med finansiella ”per-

formance reporting” och värderapportering gör att verksam-

hetsområdet ständigt växer. Genom att följa utvecklingen 

inom svensk redovisning, IAS, US GAAP och UK GAAP bidrar 

vi till en ständig förbättring av våra klienters rapportering.

En allt viktigare fråga för företag och organisationer oavsett 

storlek är hur de kan bidra till minskad växthuseffekt. Miljö-

gruppen medverkar i bl a policy- och strategival baserat på 

analys av risker och konsekvenser för ett bolags ekonomiska 

resultat, strategistöd t ex vid handel med utsläppsrättigheter, 

rapporteringssystem och verifiering av växthusgasutsläpp.

DAI-gruppen utreder konkurser, förskingringar och obestånd, 

deltar i förundersökningar, arbetar med tvister i civilmål, 

rekonstruerar ofullständigt material och håller på att utveckla 

tjänster för att utreda vår tids nya brott, cybercrime. Gruppen 

samarbetar med ett nätverk av jurister och advokater. 

REDOVISNING
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TRANSACTION SERVICES

” Vi tar temperaturen på 
företag inför ett förvärv.”

Magnus Rembacken

Finansiella due diligence-uppdrag samt rådgivning i struk-

turering av förvärv hör till Transaction Services verksamhet. 

Gruppen hjälper även företag att avyttra bolag eller delar 

därav, medverkar med rådgivning angående hur köp- och 

säljtransaktioner bäst kan struktureras m m.

Våra kvalificerade och oberoende pensionsexperter arbetar 

med pensionsavtal och pensionspolicies, bolagiseringar och 

privatiseringar, företagsvärderingar och revisionsinsatser, ak-

tuarietjänster till pensionsstiftelser och försäkringsföreningar 

samt med pensionsskuldberäkningar i enlighet med svensk 

och internationell standard. Kunderna är företag, organisa-

tioner och myndigheter.

PENSIONSEKONOMI

”Pension är i många 
företag den största kost-
naden efter lönerna. Det 
är givetvis vår uppgift 
att hjälpa företagen med 
pensionsfrågorna.”  

Per Lundgren

FAMILJEFÖRETAGSTJÄNSTER

”Vi kan ge våra kunder 
hög lokal kompetens 
inom alla våra tjänste-
områden.”

Hans Börsvik

Genom att den nationella verksamheten är indelad i mark-

nadsområden kan vi anpassa oss till den lokala marknadens 

krav och behov. Vi kan också i våra kunders närområden 

bygga upp och erbjuda kompetens och bredd förutom revi-

sion och redovisning även inom skatter, konsultverksamhet 

och allmän ekonomisk rådgivning.

BOLAGSAVDELNINGEN
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bolagsavdelning är många 

företagares länk till Patent- och Registreringsverket (PRV). 

Genom ett väl genomtänkt utbud av tjänster och direktkopp-

ling till PRVs informationssystem får bolagsavdelningen 

snabbt fram räkenskapshandlingar och registreringsbevis. Till 

tjänsterna hör bl a nybildning av aktiebolag, bolagsordnings-

ändringar, arbete i samband med emissioner, fusioner och 

likvidationer. 

”Med vår hjälp kan 
nya företagare komma 
igång med sin verksam-
het snabbt och effek-
tivt.”

Lena Larsson 
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ÖRESUND DESK

”Vi har byggt en kun-
skapsbro mellan Sverige 
och Danmark genom att 
skapa ett gemensamt 
svensk-danskt team av 
specialister.”

Christina Åberg

Öresund Desk är det samlande namnet på ett nätverk av 

kompetens inom alla byråns discipliner med särskild in-

riktning på Öresundsregionens behov. Svenska och danska 

revisorer arbetar tillsammans för att kunna förse klienterna 

med aktuell och relevant kunskap, alltid med lokalt kun-

nande som bas.

Förhållandena på skatte- och personalområdet skiljer sig 

väsentligt från land till land. IAS-teamet arbetar med 

alla typer av skattefrågor som rör inkomstskatt, pensioner 

och sociala avgifter, lönepolicies för enhetlig lönesättning 

oavsett land, löneadministra-tion, personalpolicies, interna-

tionell karriärplanering, arbetstillståndsfrågor m m för ut-

landstjänstgörande personal. Motsvarande sker för utländska 

företag med verksamhet i Sverige.

INTERNATIONAL ASSIGNMENT 

SOLUTIONS/IAS

”Så fort ett företag ska 
flytta en medarbetare 
över gränsen, antingen 
till eller från Sverige, kan 
vi hjälpa till.”

Richard Schulte

Att planera ett generationsskifte är en av de viktigaste en-

skilda frågorna för en familjeföretagare och samtidigt den 

svåraste att hantera. Ofta börjar man inte fundera på hur 

ett generationsskifte ska ske förrän läget är akut, t ex om 

företagaren blir sjuk. Då kan tiden vara alltför knapp för att 

finna en lyckad lösning. Frågorna är ofta komplexa. Diskutera 

dem gärna med din revisor och våra erfarna skattejurister. 

GENERATIONSSKIFTE

”Ett väl planerat gene-
rationsskifte kan betyda 
att ett företag får en 
kompetent ledning och 
ägarkrets också i fram-
tiden och en förmånlig 
förmögenhetsöverföring 
till den yngre generatio-
nen.”

Staffan Sundkvist

E-BUSINESS

” Vår definition av 
e-business är användning
av elektronisk informa-
tion för att förbättra re-
sultat, skapa nya
värden och möjliggöra
nya kanaler och kontak-
ter mellan företag och
dess kunder.”

Tor-Björn Yngve

Vi arbetar med e-business ur alla aspekter. Genom byråns 

bredd och förståelse för hur olika processer påverkas, kompe-

tens att hantera de olika parametrarna och ett omfattande in-

ternationellt nätverk kan vi hjälpa till att integrera e-business i 

ett företags övriga verksamhet.
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FEMÅRSÖVERSIKT

Proforma för Öhrlings PricewaterhouseCoopers för 1999/2000. Åren före 1999/2000 omfattar endast Öhrlings.  

     
RESULTATRÄKNINGEN, MKR 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996
  (10 MÅN)   
     
Rörelsens intäkter 2407 1659 1684 1453 1214
Personalkostnader -1551 -1036 -1088 -910 -765
Avskrivningar -79 -59 -62 -53 -53
Rörelseresultat  129    148 151 134 63
Finansnetto -7 -6 -13 -15 -19
Resultat efter finansnetto 122 142 138 119 44
Skatt på årets resultat -20 -47 -41 -42 -18
Årets resultat 102 95 97 77 26

    
     
BALANSRÄKNINGEN, MKR 2000-06-30 1999-06-30 1998-08-31 1997-08-31 1996-08-31
     
Immateriella anläggningstillgångar 172 123 141 154 111
Materiella anläggningstillgångar 131 302 305 293 295
Finansiella anläggningstillgångar 161 60 32 33 33
Kundfordringar 690 511 346 277 183
Övriga kortfristiga fordringar 255 52 105 110 41
Likvida medel 261 200 180 135 140
Summa tillgångar 2) 1670 1248 1109 1002 803
     
Eget kapital  295 287 248 213 180
Avsättningar 304 288 320 291 218
Långfristiga skulder 273 160 159 155 163
Kortfristiga skulder 798 513 382 343 242
Summa eget kapital och skulder 1670 1248 1109 1002 803
     
NYCKELTAL 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996
     
Omsättningstillväxt, % 14,2 25,1 15,9 19,7 6,0
Kalkylmässigt resultat, Mkr 168,2 147,6 159,6 131,8 115,4
Kalkylmässigt resultat/omsättning, % 7,0 8,9 9,5 9,1 9,5
Personalkostnader/omsättning, % 64,4 62,4 64,6 62,6 63,0
Soliditet, %  31,1 23,0 22,4 21,3 22,4
Medeltal anställda 2642   2141 2060 1877 1628
Omsättning/anställd, tkr 911 775 817 774 746

1) Inklusive jämförelsestörande poster om -37
2) Pågående arbeten redovisas inte som tillgång.
3) För 1998/1999 har omsättning proforma använts som underlag för beräkning   
4) Inklusive Förlagslån för 1999/2000

     

1)

3) 3)

4)


