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Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande

företag inom revision och rådgivning med 3 000 med-

arbetare på 130 orter över hela landet. De 50 000

kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag

och organisationer, mindre och medelstora ägarledda

– främst lokala – bolag samt den offentliga sektorn.

I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redo-

visning, riskhantering, skatterådgivning, corporate

finance och annan revisionsnära rådgivning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i Price-

waterhouseCoopers som är världens största revisions-

och tjänsteföretag med 125 000 medarbetare. Där-

igenom kan koncernen erbjuda kompetens och nät-

verk i över 140 länder världen över. 
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Mångfald ger möjligheter
TJÄNSTER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en partner att växa med.

Inom företaget sker utbyte av erfarenheter, kunskap och resurser mellan kontor, tjänsteområden och länder.

S V E R I G E V Ä R L D E N

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers

•  LEDANDE I SVERIGE

•  3 000 MEDARBETARE

•  KONTOR PÅ 130 ORTER

•  LEDANDE I VÄRLDEN

•  125 000 MEDARBETARE

•  142 LÄNDER

Rådgivning

Corporate Finance

Riskhantering

Skatt

Redovisning

Revision
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I december 2001 försattes USAs sjunde största börs-

företag, Enron, i konkurs. Konkursen åtföljdes av en

rad avslöjanden som visade att den amerikanska

kapitalmarknaden inte hade den höga affärsetik och

högkvalitativa regelverk som den tillskrivit sig. I juni

2002 anmälde dessutom Worldcom, ett annat ame-

rikanskt storföretag, att det under en följd av år tagit

upp kostnader på 3,5 miljarder dollar som tillgång-

ar. Förtroendekrisen för företagens finansiella rap-

portering i USA var ett faktum. Därpå följde även

ett ifrågasättande av den amerikanska revisorspro-

fessionen. 

Efter dessa händelser har en ny och hårdare lag-

stiftning införts i USA vad gäller styrelsernas och

företagsledningarnas ansvar och arbete. Detsamma

gäller för revisorer och analytiker. Även i Europa

och i Sverige har den amerikanska utvecklingen ska-

pat debatt och lett till ifrågasättande av kvaliteten på

företagens finansiella rapportering samt på revisio-

nen och revisionsföretagens verksamhet. Inom EU

pågår sedan flera år ett arbete för att skapa en effek-

tiv europeisk kapitalmarknad till 2005. Det kan kon-

stateras att många av de frågor som uppmärksam-

mas i USA redan hanterats inom ramen för detta

arbete. Exempelvis fastställdes under året en EU-

rekommendation om revisorernas oberoende, som

bl a rekommenderar byte av ansvarig revisor efter

sju år. Rekommendationen ger också vägledning i

under vilka förutsättningar ett revisionsföretag kan

tillhandahålla konsulttjänster till revisionskunder.

FOKUS PÅ  KOMPETENSBREDD

I Sverige infördes den 1 januari 2002 en ny revisors-

lag som bl a behandlar specialistrådgivning till revi-

sionskunder. Genom lagen införs den s k analysmo-

dellen. Denna modell kräver att revisorn i varje en-

skilt fall prövar om specialistrådgivning kan påverka

dennes integritet och objektivitet i revisionsuppdra-

get. Revisorn och revisionsföretaget kan då vidta ett

antal säkerhetsåtgärder som gör att rådgivningstjän-

ster kan utföras.

Vi har all anledning att se positivt på den upp-

märksamhet som riktats mot revisionsbranschen,

trots ett antal ifrågasättanden. Sällan har värdet av

ändamålsenlig revision framhållits i sådan omfatt-

ning. Samtidigt har insikten om att revisionsarvodet

måste stå i paritet med företagets storlek och kom-

plexitet ökat - en insikt som väntas få effekt på revi-

ST Y R E L S E O R D F Ö R A N D E N H A R O R D E T

Stabil tillväxt i ett osäkert marknadsläge
2001/2002 blev året då vi påmindes om att förtroende och stabilitet i näringslivet 

inte kan tas för givet. 
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sionsbranschens prissättning framöver. Kravet på en

högkvalitativ revision har också klargjort betydelsen

av kompetensbredd i branschen. Tillgång till specia-

listkunskap inom skatt, IT, ekonomistyrning, finansi-

ering, kapitalmarknadsfrågor, affärsprocesser samt

det mindre företagandets villkor är viktiga inslag.

Denna breda kompetens är en betydelsefull kun-

skapsresurs för alla delar av näringslivet och sam-

hället. Det är också den främsta orsaken till att efter-

frågan på rådgivning inom dessa områden ständigt

ökar. Med revisionen som bas kommer vårt tjän-

steutbud även fortsättningsvis att ha bredd och djup

inom närliggande kompetensområden.

EUROFIRM –  I  TAKT MED 

EUROPEISKT NÄRINGSLIV

Internationellt har vi inom PricewaterhouseCoopers

utvärderat våra affärsstrategier. Det har gjorts med

fokus på att vara det företag som inte bara är störst,

utan även ledande i termer av kvalitet och integritet,

d v s avgörande egenskaper som krävs för att tillgo-

dose samhällsintresset av revision och rådgivning.  

Den expanderande verksamhet inom Pricewa-

terhouseCoopers som inriktats på IT-system, affärs-

strategier och lönsamhetsförbättring i stora och mul-

tinationella företag såldes i juli 2002 till IBM. Bak-

om beslutet låg växande krav på samverkan med

stora IT-företag samt begränsningar i möjligheterna

att tillhandahålla dessa tjänster till revisionskunder.

I Sverige berördes cirka 225 medarbetare av affären.

På europeisk nivå har PricewaterhouseCoopers

gått vidare med att skapa ett integrerat tjänsteutbud,

som går över landsgränserna. Som ett led i detta

arbete har en ”Eurofirm” bildats inom EU-länderna.

Eurofirm utvecklas parallellt med att det europeiska

näringslivet successivt anpassas till den gemensam-

ma företagsmarknad som följer med införandet av

euron. 

VI  ÄR SVERIGES 

ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVARE

I Sverige har vi inom Öhrlings PricewaterhouseCoo-

pers avslutat ännu ett år med stabil tillväxt, trots den

osäkra samhällsekonomin. I den del av verksamhe-

ten som riktas mot mindre och medelstora företag

ökade intäkterna med 12 procent. Vi har även nått

vårt mål att vara nummer ett eller två i storlek på

Sveriges 16 största orter. Intäkterna från större och

internationella företag blev oförändrade jämfört

med föregående år. Det beror framför allt på att an-

talet företagsaffärer minskat i näringslivet. Samtidigt

kan vi glädjas åt att ha fått förtroendet som revisorer

i ytterligare två av Sveriges tio största företag. Vår

marknadsandel bland de 100 största företagen är nu

38 procent och bland de 500 största 32 procent. Vårt

resultat är i nivå med föregående år, vilket är tillfreds-

ställande med tanke på den svaga konjunkturen.

Som professionellt kunskapsföretag är våra del-

ägare och medarbetare den viktigaste tillgången. Vi

arbetar målmedvetet för att utveckla en inspirerande

företagskultur som stöder kontinuerlig kunskapsut-

veckling och initiativkraft. Vi ska vara det mest at-

traktiva företaget i vår bransch. Därför är det en stor

framgång att Öhrlings PricewaterhouseCoopers ut-

sågs till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i den

undersökning som Universums Företagsbarometer

genomförde 2002. Undersökningen omfattar eko-

nomistuderande på landets universitet och högsko-

lor. Under räkenskapsåret anställdes 300 personer

exklusive förvärv och den samlade personalomsätt-

ningen uppgick till 11 procent.

Kompetensutvecklingen under året har i första

hand koncentrerats på att utbilda medarbetarna i In-

ternational Accounting Standards (IAS). Satsningen

tar sikte på det obligatoriska införandet av IAS för

Europas noterade företag 2005. Kompetensarbetet

har också omfattat införandet av utvecklade revi-

sionsmetoder för stora företag. Andra prioriterade

områden har varit uppläggning och redovisning av

optionsprogram, internationell skatteoptimering

samt införandet av ett entydigt koncept för redovis-

ningsservice till mindre kunder.

Som ledande företag i branschen har vi ett an-

svar för att näringslivet och samhället i övrigt får en

högkvalitativ revision och expertrådgivning inom

sammanhängande kompetensområden. Jag vill

tacka alla våra medarbetare för deras engagemang

och ambitioner. Med professionell integritet och

objektivitet utvecklar vi ständigt förmågan att till-

handahålla tjänster, som både lever upp till och

överträffar våra kunders förväntningar.

Stockholm i december 2002

Göran Tidström

Styrelseordförande
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AFFÄRSIDÉ  OCH GRUNDER

För företag och organisationer i Sverige ska Öhrlings

PricewaterhouseCoopers erbjuda tjänster och pro-

dukter inom revision, redovisning och rådgivning

som skapar tillit till den information som lämnas och

som synbart tillför värde i utvecklingen av kunder-

nas verksamhet, riskbild och konkurrenskraft.

Grunderna som verksamheten bygger på är:

– Förtroende och integritet

– Tillit och trygghet

– Närhet, tillgänglighet och engagemang

– Ett brett tjänsteutbud

– Kreativitet och nyskapande

– Kvalitetstänkande i allt

– Ett starkt varumärke

– Ett omfattande internationellt nätverk

VE R K S A M H E T O C H I N R I K T N I N G

Förtroende och integritet

Revisionen är grunden i Öhrlings PricewaterhouseCoopers verksamhet och kring den har ett

tjänsteutbud med naturlig koppling till revision successivt växt fram. Utvecklingen från ett

revisionsföretag till ett professionellt kunskapsföretag fortsätter. Kundernas behov samt kraven

på tillit, trovärdighet och integritet är utgångspunkter för tjänste- och produktutbudet.

KUNDER

Globala
företag

Svenska större
företag och organisationer

Offentliga sektorn

Mindre och medelstora företag

TJÄNSTER

REVISION    REDOVISNING    SKATT    RISKHANTERING CORPORATE FINANCE    RÅDGIVNING
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett tjänsteut-

bud och en marknadsorienterad organisation som ut-

går från kundernas behov. Företaget erbjuder snabb

tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kun-

skap om den lokala marknaden. Öhrlings Pricewa-

terhouseCoopers är dessutom ett internationellt före-

tag med ett omfattande globalt nätverk som ger till-

gång till en total service världen över. Koncernen har

kompetensen och bredden även när kundernas be-

hov och verksamhet växer.

MÅL OCH VISIONER

Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringsli-

vet, både som expert och rådgivare åt företag och

som garant för att den finansiella informationen sva-

rar mot de krav på trovärdighet som en effektivt fun-

gerande kapitalmarknad ställer. Öhrlings Pricewater-

houseCoopers har framgångsrikt breddat tjänsteutbu-

det och kombinerat expertis på en mängd olika områ-

den – utan att ge avkall på kraven om oberoende, ob-

jektivitet och integritet.

De styrande värderingarna i företaget är att skapa

excellence och överträffa förväntningarna. Samarbete

med kunder och kollegor är en nödvändighet för att

nå bästa resultat. I en värld som alltmer präglas av glo-

balisering och ökande komplexitet i näringslivet ska

Öhrlings PricewaterhouseCoopers sträva efter att leda

utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

De långsiktiga målen innefattar en fortsatt ledande

marknadsposition, lönsamhet, nöjda medarbetare,

stark ställning i den offentliga sektorn samt internatio-

nellt välkoordinerade tjänster.
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Verksamheten utvecklades väl under året. Vi stärkte

vår position och innehar en ledande ställning inom

samtliga verksamhetsområden. 

PricewaterhouseCoopers AB är den svenska de-

len av PricewaterhouseCoopers globala nätverk

som under 2001/2002 hade en total omsättning på

13,8 miljarder dollar.

Turbulensen som vi har upplevt till följd av ut-

vecklingen på finansmarknaderna fortsätter. Det

finns alltjämt frågetecken kring utvecklingen av re-

gelverk och myndighetstillsyn. Än viktigare är de in-

itiativ som företag, speciellt de med publikt intresse,

nu behöver ta för att stärka allmänhetens förtroende.

PricewaterhouseCoopers publicerade under 2002

boken "Building Public Trust -– The Future of Corpo-

rate Reporting" som beskriver behovet av utveck-

ling. Det behövs en ny kultur inom ägar- och före-

tagsstyrning samt finansiell rapportering som bygger

på ökad integritet och finansiell transparens. En har-

monisering på redovisningsområdet är också myck-

et viktig, såväl generellt som branschspecifikt. Slutli-

gen krävs en integrering inom hela rapporterings-

kedjan som innefattar bättre samverkan mellan före-

tags- och ägarstyrning, risk management, oberoende

revision, finansiell rapportering och extern analys.

Jag är själv övertygad om att den här utvecklingen är

nödvändig och ser positivt på alla de möjligheter

som PricewaterhouseCoopers kan bidra med.

För våra medarbetare innebär detta många nya

och spännande utmaningar, vilket i sin tur ställer krav

på vår egen organisation i form av flexibilitet och af-

färsmannaskap med bibehållen hög integritet. Som ett

stöd för denna process har PricewaterhouseCoopers

utarbetat globala etiska regler. Dokumentet ”Code of

Conduct” är gemensamt för PricewaterhouseCoopers

nätverk och bygger på och förstärker betydelsen av

värderingarna Excellence, Teamwork och Leadership

som de primära organisatoriska styrinstrumenten. En

organisation som styrs med värderingar lämnar utrym-

me för den enskilda medarbetaren att hitta problem-

lösningar och nya tankesätt så länge dessa har stöd i

våra gemensamma värderingar. Detta ger i sin tur möj-

lighet för våra medarbetare att hela tiden utvecklas

och känna en utmaning i sitt dagliga arbete.

Våra relationer till kunder, leverantörer och an-

dra affärspartners ska präglas av professionalism, re-

spekt och hög etik. Vi strävar efter att skapa långsik-

tiga relationer som ger ömsesidigt utbyte, ett bra re-

sultat och möjlighet till tillväxt. Vår viktigaste upp-

gift är givetvis att ständigt tillvarata våra kunders in-

tressen genom proaktiva åtgärder och en genuin för-

ståelse för kundens affärsverksamhet och företags-

kultur. Detta kräver ett personligt engagemang och

förmåga att knyta förtroendefulla personliga relatio-

ner vilket bara gör arbetet än mer stimulerande.

Peter Clemedtson

VD, PricewaterhouseCoopers AB

VD-K O M M E N TA R,  PR I C E WAT E R H O U S ECO O P E R S AB 

Proaktiva åtgärder skapar 
värdetillväxt och ökad trygghet

PricewaterhouseCoopers AB ska utveckla och tillhandahålla revision och kvalificerad rådgivning

inom det finansiella och angränsande områden. Kunderna består av stora och internationella

företag och organisationer i Sverige. Vår målsättning är att våra kunder uppnår värdetillväxt och

ökad trygghet, bland annat i ägarstyrning och finansiell rapportering
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Under året har vi intensifierat våra satsningar på min-

dre och medelstora företag. Under devisen ”9 av 10

företag är precis som du” har det arbetet gått vidare

hösten 2002. Satsningen har inneburit både intern

utbildning i alla tjänster som vi kan erbjuda dessa

kunder, och en omfattande extern informations-

kampanj, vilken avslutas med företagardagar på en

mängd orter Sverige runt. Vårt engagemang fortsätter

lika intensivt under 2003. 

Vårt breda tjänsteutbud garanterar att vi kan sätta

ihop exakt den kompetens som behövs under ett upp-

drag. Det kan gälla komplexa skattefrågor, genera-

tionsskifte i företag, hantering av lönsamhetsproblem,

köp och försäljning av företag eller tillväxtfrågor för

företagets långsiktiga framtid.

Vi vet att våra kunder uppskattar att ha nära till

våra revisorer och rådgivare och vi vet också att när-

heten till ekonomisk rådgivning och bred kompetens

är avgörande för om man som egen företagare ska

kunna ägna sig helt åt det som är företagets kärnverk-

samhet. Vi har medvetet satsat på ett omfattande kon-

torsnät och idag finns vi representerade på 130 orter

runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Vi är ledande inom vår bransch och vi är ett stort

företag med internationellt nätverk. Detta är dock inte

något som hindrar oss från att värna om våra kunder

och affärskontakter genom ett personligt engagemang

och skapande av långsiktiga, affärsmässiga relationer. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett kun-

skapsföretag och i slutänden är det människorna hos

oss som gör skillnaden – som avgör om vi är fram-

gångsrika och har nöjda kunder som återkommer.

Wilhelm Geijer

VD, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

VD-K O M M E N TA R,  ÖH R L I N G S PR I C E WAT E R H O U S ECO O P E R S AB

Närhet och bredd till 9 av 10 företag

Majoriteten av våra kunder är mindre och medelstora företag, faktum är att drygt 90 procent av

våra 50 000 kunder tillhör den gruppen. För denna kundgrupp ska vi erbjuda, utveckla och utföra

tjänster inom revision, redovisning, skatt och allmän ekonomisk rådgivning. Vår uppgift är att

medverka till att dessa företag kan utveckla sin verksamhet och stärka sin konkurrenskraft inom

sin bransch och på sin lokala marknad.  
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MARKNADEN

Den svenska revisionsmarknaden domineras av tre

stora byråer – Öhrlings PricewaterhouseCoopers,

KPMG och Ernst & Young. Därutöver finns ett fåtal by-

råer med verksamhet över hela Sverige samt ett stort

antal mindre och lokalt verksamma revisionsföretag.

Den kraftiga konsolidering som präglade bran-

schen under 1990-talet har planat ut. Av Sveriges

totalt cirka 4 200 kvalificerade revisorer återfinns

idag drygt hälften inom de sju största byråerna. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det största

revisionsföretaget i Sverige mätt såväl i omsättning

som i antal revisorer och antal anställda. Företaget

har stärkt sin marknadsposition det senaste året och

svarar nu för en tredjedel av de sju största byråernas

sammanlagda omsättning. Ställningen är stark inom

alla kundkategorier och över hela landet. Cirka 14

procent av alla bolag i Sverige anlitar Öhrlings Price-

waterhouseCoopers. I antal räknat utgörs huvuddelen

av kunderna av mindre och medelstora företag i olika

branscher. Här har också tillväxten varit starkast un-

der året, med en intäktsökning på cirka 12 procent,

bland annat till följd av fortsatta förvärv av lokala

fristående revisions- och redovisningsbyråer.

Även bland de nationella storföretagen är mark-

nadspositionen stark. Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers har en marknadsandel på 32 procent bland

Sveriges 500 största företag. Också på Stockholms-

börsen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers en

ledande position. Mer än hälften av alla noterade

svenska bolag är kunder och cirka en tredjedel av

dem anlitar företaget för revision. Bland de mest om-

satta bolagen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

en marknadsandel på nära 50 procent. 1)

Öhrlings PricewaterhouseCoopers bedriver

verksamhet över hela Sverige. En marknadsanalys

utförd under hösten 2002 visar att företaget, mätt i

antal revisionsuppdrag, är störst i en majoritet av

landets 30 största kommuner. 2)

MARKNADSPOSITION

BDO, 3%

Lindebergs G.T., 6%  

SET, 2%

Öhrlings
Pricewaterhouse-

Coopers, 33%
Deloitte&
Touche, 13%

KPMG, 21%  Ernst & Young, 22%

Källa: Konsultguiden 2002

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det största revisionsbyråföre-

taget på den svenska marknaden. Andelen av de sju största byråer-

nas sammanlagda omsättning var drygt 33 procent under 2001. 

OMSÄTTNING PER TJÄNSTEOMRÅDE 2001/2002

Övrig rådgivning, 3%
Corporate 
Finance, 8%  

Revision &
Redovisning,

74%

Riskhantering, 4%

Skatt, 11%  

Revision och Redovisning utgör grunden i Öhrlings Pricewater-

houseCoopers verksamhet och svarar för nära tre fjärdedelar av

den totala omsättningen. 

EK O N O M I S K Ö V E R S I K T

Verksamhetsåret 2001/2002

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det största revisionsföretaget i Sverige sett såväl till omsätt-

ning som till antal revisorer och antal anställda. Företaget har en stark ställning inom alla kund-

kategorier och över hela landet. Cirka 14 procent av alla aktiebolag i Sverige anlitar Öhrlings

PricewaterhouseCoopers. På Stockholmsbörsen är Öhrlings PricewaterhouseCoopers det revi-

sionsföretag som har flest uppdrag bland de största bolagen. 

1) Källa: Veckans Affärer och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

2) Källa: MMP
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RESULTAT OCH TILLVÄXT

Koncernens intäkter för räkenskapsåret 2001/2002

uppgick till 2 598 (2 432) Mkr, vilket är en ökning

med 7 procent. Volymökningen beror främst på för-

värv av lokala revisions- och redovisningsbyråer.

Förvärven bidrog också till att medelantalet anställ-

da ökade med nära 15 procent till 2 980 (2 592).

Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till

184 (154) Mkr. Det kalkylmässiga resultatet blev

148 (192) Mkr, vilket motsvarar 6 procent av omsätt-

ningen. Kalkylmässigt resultat beräknas som resultat

före finansnetto justerat för delägarnas resultatbero-

ende ersättningar. Resultatmåttet anses bättre spegla

det ”verkliga” resultatet då det visar förhållandet

före de resultatberoende ersättningarna. 

Under året investerades 59 (62) Mkr i inventari-

er samt 122 (119) Mkr i företagsförvärv. Årets kassa-

flöde från den löpande verksamheten blev 284 (167)

Mkr. De likvida medlen var vid årets slut 252 (296)

Mkr och soliditeten uppgick till 19 (19) procent. 

Betydande resurser satsas kontinuerligt på ut-

bildning och utveckling av medarbetarna. Under

det gångna året uppgick deltagandet i olika former

av intern och extern utbildning till mer än 250 000

timmar, vilket motsvarar drygt 5 procent av totalt

tillgänglig tid. Öhrlings PricewaterhouseCoopers

har ett högt anseende bland högskolestuderande

och utsågs 2002 till Sveriges attraktivaste arbetsgiva-

re bland landets ekonomistudenter. Satsningarna

fortsätter med ett omfattande förbättringsprogram

för att bibehålla och ytterligare höja attraktionskraf-

ten som arbetsgivare. 

De senaste årens goda utveckling för koncer-

nens tjänsteutbud förväntas fortsätta även under de

närmaste åren.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (PROFORMA)
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De senaste fem åren har Öhrlings PricewaterhouseCoopers visat

en stabil omsättningstillväxt.

OMSÄTTNING PER TJÄNSTEOMRÅDE (PROFORMA)
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Revision & Redovisning Skatt Riskhantering
Corporate Finance Rådgivning

Volymökningen under senare år beror till stor del på förvärv av

lokala revisions- och redovisningsföretag.

Samtliga uppgifter nedan avser koncernen proforma exklusive den i juli 2002 avyttrade managementkonsultverksamheten.

I jämförelsesiffrorna för 2000/2001 ingår intäkter och resultat från tidigare Price Waterhouse. (Samgåendet mellan Öhrlings

Coopers & Lybrand och verksamheten i tidigare Price Waterhouse fullbordades 2000-09-30.) Detta innebär att jämförelse-

siffrorna nedan inte överensstämmer med uppgifterna i redovisningen på sidorna 39–50.
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IAS har kallats för en revolution inom redovisning-

en. Det formella avstampet gjordes i maj 2002, då

EUs ministerråd antog förordningen om Internatio-

nal Accounting Standards (IAS). Av beslutet följer att

alla börsnoterade företag i Europa ska tillämpa IAS i

sin redovisning senast 2005. 

– EUs beslut är ett steg på vägen mot en integre-

rad europeisk marknad. För en sådan välfungerande

marknad krävs dock att det finns en fungerande eu-

ropeisk kapitalmarknad. Mot den bakgrunden ska

IAS 2005 ses som ett medel, inte ett ändamål, beto-

nar Jan Buisman, ansvarig för IAS Services inom

Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Sverige.

De nya reglerna kommer att omfatta tusentals

noterade bolag och göra Europa till världens första

region med gemensamma redovisningsnormer. Det

kommer att ge investerare och analytiker högkvali-

tativ information från EU-företagen.

KOMPLEX ÖVERGÅNG

För att klargöra företagens inställning till IAS genom-

förde PricewaterhouseCoopers en stor attitydunder-

sökning under våren 2002. Sammanlagt intervjua-

des 650 finansdirektörer i de 15 EU-länderna. Resul-

taten visar att bara en av fem ansåg sig ha tillräckliga

kunskaper om IAS. Cirka 60 procent av de tillfråga-

de hade heller inte börjat förbereda övergången till

IAS. Och förberedelsen är betydelsefull. Det fram-

hålls av de företag som börjat tillämpa IAS. Knappt

hälften av dessa företag betonade att övergången till

IAS tagit mycket längre tid än väntat.

– Budskapen från de företag som redan klarat av

processen är tydlig – påbörja planeringen redan nu!

Det är ett stort arbete, som innehåller personalut-

bildning, förberedelser av interna och externa in-

tressenter samt en anpassning av rapporteringssyste-

men, säger Jan Buisman. 

För att bidra till en smidig övergång har Price-

waterhouseCoopers utvecklat en metod som heter

TransitionIAS. I alla länder finns även specialister

som kan stödja företagen i deras interna arbete.

TransitionIAS kan användas av alla företag oavsett

storlek och bransch. Metoden fångar upp de många

frågor som måste hanteras, t ex operativa, process-

tekniska, organisatoriska och rapporteringstekniska

frågor. Ett särskilt elektroniskt utbildningsprogram

har också tagits fram. Med hjälp av det kan företa-

gen skapa sig en bild av övergången till IAS och

även överbrygga eventuella kunskapsluckor.  

– Vår metod har redan bevisat sitt värde i många

konverteringsprojekt, säger Jan Buisman. Transition-

IAS utmynnar i en konkret projektplan för det fort-

satta arbetet. För att övergången ska fungera krävs

också en tydlig förankring hos styrelse och ledning.

Det är dessutom viktigt att frigöra tillräckligt med

resurser så att arbetet kan ta fart redan från början.

RE D O V I S N I N G I F Ö R Ä N D R I N G

Millennieskiftet 2005 – redo eller ej?

Just nu förbereds den största förändringen inom finansiell rapportering på 30 år. Det handlar om

införandet av International Accounting Standards (IAS). Arbetet med IAS har liknats vid den om-

ställning som IT-hanteringen genomgick inför millennieskiftet. För att göra övergången så smidig

som möjligt har Öhrlings PricewaterhouseCoopers utvecklat flera hjälpmedel.
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VAT Adviser är Sveriges ledande aktör inom moms-

och tullåtervinning. Företaget, som ligger i Mölndal

och etablerades 1994, ingår sedan 2001 i Öhrlings

PricewaterhouseCoopers. Kundportföljen består av

cirka 250 företag, som får hjälp att återvinna sam-

manlagt 300 – 500 miljoner kronor per år.

– Vi arbetar i en öppen och nära samverkan

med kunden. VAT Adviser gör det administrativa

arbetet som resulterar i att de återvunna beloppen

betalas ut direkt till kundföretagen. VAT Advisers

arvode är prestationsbaserat och utgör en mindre

del av kundens återvunna belopp. Genom åren har

vi byggt upp en väl fungerande hantering. Våra 20

medarbetare är rutinerade och har en bred språklig

kompetens, vilket är viktigt när vi har kontakt med

myndigheter i olika länder, säger Arne Jöneman på

VAT Adviser.  

I ett uppdrag identifierar VAT Adviser återvin-

ningsbara belopp samt upprättar nödvändiga doku-

ment och deklarationshandlingar som skickas till

berörda tull- och skattemyndigheter. På momsområ-

det dominerade tidigare återvinning av moms på

hotell- och resekostnader. Numera handlar det mer

om andra typer av tjänster, t ex moms på utförda

garantireparationer, kostnader för produktionsverk-

tyg som nyttjas av utländska underleverantörer, in-

stallationer, utvecklingsprojekt samt vissa utbild-

ningstjänster.

SWEDISH MATCH SPARAR PENGAR

Momsåtervinning utgör merparten av verksamheten

inom VAT Adviser. Sedan två år arbetar företaget

även med återvinning av tull. En av kunderna är

Swedish Match North Europe AB. 

– Återvinning av tull och moms är tidsödande

processer med mycket administrativ hantering. VAT

Adviser är dock specialister inom dessa områden.

De har effektiva rutiner och ett bra kontaktnät som

underlättar arbetet gentemot myndigheterna. Sam-

arbetet med VAT Adviser har till dags dato inneburit

att tullavgifter på flera hundra tusen kronor kunnat

återvinnas, säger Stig-Lennart Ebberstein, ekonomi-

direktör vid Swedish Match North Europe AB. 

SNABB TILLVÄXT

Tillväxten inom VAT Adviser har varit stark. Sedan

starten 1994 har företagets omsättning dubblats var-

je år. En förklaring är att kunskapen om moms- och

tullåtervinning successivt ökar. Men många företag

har ännu inte tagit vara på möjligheten, ofta för att

det upplevs som krångligt. VAT Advisers beräkning-

ar visar att svenska företag skulle kunna återvinna

ytterligare 3 – 4 miljarder kronor. 

– Vi kommer att fortsätta utveckla våra tjänster

inom både moms- och tullåtervinning, t ex genom

ökad integration med kundföretagens ekonomisys-

tem, säger Arne Jöneman.

NYA T J Ä N S T E R M E D K U N D N Y T TA N I F O K U S

Pengar att tjäna på moms- och tullåtervinning

VAT Adviser är specialiserat på att hjälpa företag med återvinning av moms och tull – en verksam-

het som bidrar till att svenska företag varje år får tillbaka 300 – 500 miljoner kronor. Men kun-

skapen om moms- och tullåtervinning är fortfarande låg. Det finns en stor potential med dolda

värden i de svenska företagen.
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Revision är basen för verksamheten i Öhrlings Price-

waterhouseCoopers. Inom detta tjänsteområde kan

företaget erbjuda kompetens och service till såväl

stora, internationella koncerner som mindre och

medelstora företag. Via Komrev har också en stark

position etablerats inom den kommunala sektorn. 

Revisionstjänsterna kännetecknas av stora re-

surser, bred expertis och lokal närvaro. Genom en

stark koppling till den internationella verksamheten

erbjuds förstklassig kompetens inom hela det finan-

siella tjänsteområdet. På den lokala marknaden har

företaget en bred geografisk täckning som är unik i

Sverige. Sammantaget gör detta Öhrlings Pricewa-

terhouseCoopers till en ledande aktör inom området

revision – en aktör som dessutom ligger i frontlinjen

vad gäller branschens egen utveckling.

ÖKAT FOKUS PÅ REVISION  

Revision handlar främst om granskning av styrning

och kontroll. Genom att kvalitetssäkra den ekonom-

iska informationen bidrar revisionen till att skapa en

trygghet i företagens affärsnätverk. I stora, börsnotera-

de företag är tillförlitligheten gentemot aktieägarna

och kapitalmarknaden en särskilt viktig faktor. I både

stora och mindre företag skapar revisionen en trovär-

dighet i kontakterna med framför allt banker, myndig-

RE V I S I O N

Revision – att styra, kontrollera och utveckla 

Styrning och kontroll är bärande delar i revisionsarbetet – men också servicekänsla och framåt-

blick. För att klara de olika rollerna bygger relationen till kunderna på integritet och kompetens-

bredd. Genom denna kombination kan revisionsverksamheten inom Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers idag uppvisa en stark konkurrenskraft.
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heter, kunder och leverantörer. Eftersom revision inne-

fattar översyn och kontroll kan företagen även dra nyt-

ta av resultaten i sitt interna arbete. Bättre beslutsun-

derlag och effektivare styrning är några av de fördelar

som revisionen kan ge. Genom sin insikt i en verksam-

het kan revisorn också vara en samtalspartner i frågor

som gäller affärsbeslut och strategisk planering – dock

med bibehållen integritet. 

Under det gångna året har revision och kvalifi-

cerad kontroll kommit i fokus på ett tydligare sätt

än tidigare. Orsaken är i första hand den s k Enron-

affären i USA. Som en följd av detta har basrevisio-

nens betydelse ökat ännu mer. Genom den ökade

uppmärksamheten har revision även blivit en allt

viktigare fråga för ägare, styrelser och lednings-

grupper. Den samlade effekten är att revisionen

fått en högre status, vilket banat väg för ett ökande

engagemang kring denna vitala verksamhet. Värdet

av en bra revision har därmed ökat.

Revisorernas opartiskhet och självständighet är

ett annat viktigt ämne som växt i betydelse på senare

tid. I Sverige infördes en ny revisorslag vid årsskiftet

2001/2002, där denna fråga också getts ökad tyngd.

Inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers finns klara

riktlinjer för hur oberoendet ska hanteras på ett effek-

tivt och sakligt sätt. Revisorn gör alltid en utvärdering

enligt den analysmodell som revisorslagen föreskri-

ver. Hela utvärderingen bygger på tydlig dokumenta-

tion. Den utmynnar sedan i ett beslut om huruvida

det aktuella uppdraget kan utföras eller ej. All doku-

mentation finns dessutom tillgänglig för att möjlig-

göra uppföljningar och efterkontroller. 

INTERNATIONELLT LAGARBETE

Inom den internationella verksamheten arbetar

cirka 450 revisorer med i första hand stora, multi-

nationella uppdrag. Bland kunderna återfinns flera

av Sveriges största och mest kända koncerner.

Under det gångna verksamhetsåret har även flera

större revisionsuppdrag tillkommit eller utökats,

t ex i Electrolux och Stora Enso. Detta är exempel

på kunder som utnyttjar det starka nätverk av kom-
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petens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers upp-

visar. I dessa uppdrag handlar det om att driva och

samordna komplexa revisionsprojekt, som inrym-

mer specialistkompetens från många olika länder. 

I arbetet med börsnoterade företag är övergång-

en till nya redovisningsregler ett prioriterat område.

Regelsystemet International Accounting Standards

(IAS) ska vara infört senast 2005. Öhrlings Price-

waterhouseCoopers revisorer har omfattande resur-

ser för att möta efterfrågan på kompetens kring IAS.

Företaget har utvecklat en egen metodik, som gör att

övergången till de nya reglerna kan genomföras på

ett så smidigt sätt som möjligt. 

STARK POSITION I  SVERIGE

På den lokala, svenska marknaden har Öhrlings Pri-

cewaterhouseCoopers en stark position bland min-

dre och medelstora företag. I kontakterna med dessa

kunder är det omfattande kontorsnätet en viktig till-

gång. Genom etableringen på 130 orter runt om i

Sverige kan företaget alltid erbjuda en hög tillgäng-

lighet och bred kompetens. Under senare år har ex-

pansionen på den lokala marknaden varit kraftfull.

Under 1998 sattes målet att växa med 50 procent i

volym under tre år med bibehållen lönsamhet. Detta

mål har också kunnat förverkligas. Bakgrunden till

framgångarna är bland annat en bred satsning på

ägarledda företag över hela landet. Det konsekventa

arbetet har gjort att Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers idag har en stark position inom detta mark-

nadssegment.

RE V I S I O N
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Företagets välkända varumärke bidrar också till

konkurrensförmågan. Det är ett varumärke som står

för trovärdighet och stabilitet, vilket är en extra styr-

ka inom ett tjänsteområde som revision. Lika viktigt

är också det personliga engagemanget, särskilt som

revisorn många gånger väntas fungera som idé- och

rådgivare inom sitt kompetensområde. 

En del av kompetensutvecklingen riktas direkt

mot kunderna. Varje år genomförs till exempel sär-

skilda Företagardagar på kontoren runt om i landet.

Här presenteras i olika föreläsningar och seminarier

nyttan och möjligheterna med revision, liksom även

nyheter på redovisnings- och skatteområdet.

SATSNINGAR PÅ  KOMPETENS

Kompetens är en central del av konkurrensförmågan

inom revisionsverksamheten. Därför genomförs ock-

så regelbundna satsningar för att slå vakt om denna

tillgång. Utöver den ordinarie och omfattande utbild-

ningsverksamheten påbörjades under 2001 en intern-

utbildning som drivs i samarbete med Handelshög-

skolan i Stockholm. Utbildningen löper under tre år

och kommer att omfatta ett hundratal medarbetare

som arbetar med stora, internationella uppdrag. Syftet

är bland annat att förstärka deltagarnas kompetens

inom områden som rör management och strategisk

planering. Regelbundna revisionsseminarer genom-

förs också internt så att medarbetarna kan utveckla

kompetensen inom utvalda områden. 

REVISION & Proforma
REDOVISNING 01/02 00/01

Omsättning, Mkr 1 929 1 799
– andel av total omsättning 74% 74%
Medelantal anställda 2 306 1 973
– andel av totalt anställda 77% 76%
Omsättning per anställd, tkr 837 912



Genom en kvalificerad revision kompletterar Öhrlings PricewaterhouseCoopers

vår egen ekonomiska kontroll. Tillsammans med en bred internationell närvaro

skapar detta ett mervärde för Sapa och dess aktieägare. Vi uppskattar också revi-

sionsmodellen där arbetet fördelas under verksamhetsåret. På detta sätt kan de

riktigt komplexa frågorna hanteras i god tid före årsskiftet, vilket ger en effektiva-

re bokslutsprocess. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har dessutom väl utveck-

lade IT-lösningar, som i vårt fall resulterat i snabba och tydliga revisionsrapporter.

Staffan Bohman, 
VD och koncernchef, Sapa AB

KU N D E R /  SA PA AB

Hög kompetens ger värdeskapande

RE V I S I O N

Industrikoncernen Sapa är världens tredje största aktör inom förädling av aluminiumprofiler. Koncernen bedriver verksamhet i ett tjugotal

länder och har cirka 7 000 anställda. Omsättningen uppgår till 12 miljarder kronor. Sapa är ett snabbt växande företag. Under de senaste

fem åren har verksamheten fördubblats i storlek – dels genom företagsförvärv, dels via organisk tillväxt. Sedan slutet av 1990-talet har

Öhrlings PricewaterhouseCoopers haft förtroendet att ansvara för revisionen i Sapa.
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Hos oss fungerar revisorn både som granskare och idégivare, vilket ger ett stöd i

det löpande arbetet. Vi har arbetat under lång tid med samma revisor, som därför

har bred kunskap om vår verksamhet. Denna kunskap är betydelsefull för vårt

samarbete. Med en bra känsla för verksamheten följer att revisorn har lättare att

göra egna uppföljningar samt bidra med idéer och konkreta förslag. Under ett

verksamhetsår har vi löpande kontakt för att hantera de frågor som hela tiden dy-

ker upp. Jag uppskattar också att revisorn tar egna initiativ eftersom jag kan ha

svårt att hinna driva vissa frågor. I Öhrlings PricewaterhouseCoopers ser vi dess-

utom ett välrenommerat företag, som bidrar till att sätta en kvalitetsstämpel på

vår ekonomiska verksamhet.

Torsten Engwall,  
VD Engco Invest AB

KU N D E R /  EN G C O IN V E S T AB

Viktigt att revisorn har känsla för verksamheten

Gävlekoncernen Engco Invest AB arbetar främst med shipping och bedriver såväl rederiverksamhet som skeppsmäkleri. I koncernen ingår

dotterbolagen AB P.J Haegerstrand, Rederi AB Nordship, Stefan Trybom AB och HML Shipping AB. Koncernen etablerades 1988 och om-

sätter idag cirka 125 miljoner kronor. Engco Invest AB är dessutom delägare i TEAMLINES Sverige AB samt i Software Hotels AB, som driver

14 hotell runt om i Sverige. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ansvarar sedan många år för revisionsarbetet inom Engco Invest AB och dess

intressebolag.
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Det gångna verksamhetsåret har marknadspositio-

nen förstärkts ytterligare. Under 2001/2002 beräknas

marknadsandelen för revision uppgå till cirka

70 procent. Tillväxten kan främst kopplas till den

omfattande satsning som gjorts på kund- och mark-

nadsbearbetning. Som ett led i detta arbete har Kom-

revs kompetens och utbud av tjänster fått en tydliga-

re profil. Metodiken för förvaltningsrevision har ock-

så utvecklats. Detta är ett viktigt område som har en

bredare innebörd i den kommunala revisionen än

vid revision i aktiebolag. Förvaltningsrevisionen ut-

går från bland annat politiska riktlinjer inom områ-

den som barn- och äldreomsorg, kultur och fritid etc.

Under året har även affärsmannaskapet i Komrev ut-

vecklats via förbättrad metodik och intern kompe-

tensutveckling kring försäljning och kvalitetssäkring.

Verksamheten har idag cirka 280 medarbetare

som genom fyra regioner utgör en rikstäckande orga-

nisation. Under året har Komrevs integration i Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers svenska marknadsor-

ganisation slutförts. Därmed blir det naturligt att er-

bjuda kunderna den samlade kompetens som hela

företaget uppvisar. Denna ambition sammanfattas i

devisen ”det bästa av två världar” och innebär att er-

farenheter från den offentliga och privata sektorn kan

berika varandra inom olika utvecklingsområden. 

Internt har integrationen bland annat inneburit att

administrativa system, stödsystem för revisionsarbetet

och rutiner för kvalitetskontroll samordnats. Komrev

tar också aktiv del av metoder och synsätt inom Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers. Ett konkret exempel

på detta är att Komrev numera tillämpar den s k

COSO-modellen som revisionsmetod. Modellen –

som anpassats för kommuner och landsting – används

för intern styrning och kontroll. COSO har tagits emot

positivt bland kunderna, som i flera fall använder

modellen i sitt interna förbättringsarbete.

T JÄNSTER MED FRAMTIDSFOKUS

Inom Komrev finns en särskild enhet som fokuserar

på bland annat tillväxt- och framtidsfrågor, ledar-

skap och verksamhetsstyrning samt på personal-

och kompetensförsörjning i kommuner och lands-

ting. Nyttan för kunderna kan uttryckas i form av

ökad effektivitet, säkerhet och styrbarhet i den egna

verksamheten. Enheten har 80 medarbetare och er-

bjuder ett femtiotal olika tjänster. Detta utbud kan

sammanfattas i fyra huvudområden – process- och

rutinstöd, verksamhetsutveckling, personal samt

ledning och styrning. Under det gångna året har

tjänsterna samlats och paketerats på ett tydligare

sätt. Därmed har en bas lagts för den fortsatta verk-

samheten. I nästa steg ska detta interna arbete följas

av en omfattande satsning på marknadsföring under

verksamhetsåret 2002/2003.

Komrev – 
specialister på kommuner och landsting 

Komrevs medarbetare är specialiserade på revision och revisionsnära tjänster i kommuner och

landsting. Arbetet syftar till att öka effektiviteten, säkerheten och styrbarheten i kundernas verk-

samheter. Undersökningar som gjorts visar att varumärket Komrev är väl etablerat i kommuner

och landsting och att det förknippas med förtroende och kompetens – såväl hos förtroendevalda

som hos tjänstemän. 

RE V I S I O N
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Förnyelse och ständig utveckling är viktiga mål för oss som arbetar inom Solna

Stad. Vi har dessutom föresatt oss att bli Sveriges mest näringslivsvänliga kommun.

Samtidigt måste vår utvecklingskraft kunna styras och via COSO-modellen har vi

fått ett praktiskt verktyg för uppföljning av alla verksamheter. En styrka med COSO

är att samtliga processer inom ett område följs upp. Det ger en extra säkerhet i styr-

ningen och ökar även medarbetarnas kompetens om den egna verksamheten. Den

samlade nyttan är att COSO ökar kvaliteten i vårt vardagsarbete, t ex genom att

kostnadseffektiviteten förbättras. I år är det första gången på tio år som nämnder

och styrelser inom Solna Stad hållit sina budgetar. Arbetet med COSO-modellen

har med största sannolikhet bidragit till detta resultat.

Sune Reinhold, 
stadsdirektör, Solna Stad

En viktig fördel med COSO är att arbetet med styrning och kontroll blir alla medarbetares angelägenhet. Vi

kan se exempel på hur väsentlighets- och riskbedömningar gjorda i arbetsgrupper direkt påverkar tjänsternas

utformning i mötet med kunden. COSO gav verksamheten ett redskap, inte bara för att förhindra fel utan

kanske framförallt för att inte förbise utveckling.

Margareta Irenaeus, 
konsult, Komrev

KU N D E R /  SO L N A STA D

Bättre kontroll över utvecklingen i Solna

Solna Stad har cirka 57 000 innevånare och 55 000 arbetstillfällen, vilket är en unik relation. Sedan 2000 används COSO-modellen för

intern styrning och kontroll av stadens samtliga förvaltningar. Inom ramen för COSO görs riskbedömningar, som reglerar hur arbetet priori-

teras, dokumenteras och rapporteras. Via intranätet får medarbetarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, vilket underlättar uppfölj-

ningen. COSO-projektet i Solna stad visar hur Komrevs samlade kompetens kan bidra till en mera ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-

samhet samt tillförlitlig finansiell rapportering.
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Förtroende, tillförlitlighet och trygghet är exempel

på begrepp som måste prägla arbetet med redovis-

ning. Genom att utgå från dessa begrepp blir redo-

visningen ett stöd i den finansiella kommunikatio-

nen med omvärlden. Internt bidrar bra redovisning

till förbättrad kontroll, vilket i sin tur kan leda till

ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande. 

I det praktiska arbetet är bra redovisning starkt

kopplat till två förutsättningar – rätt regler som tilläm-

pas på rätt sätt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers

lägger mycket kraft på att bidra till att såväl regelver-

ket som tillämpningarna i vardagen håller hög klass.

Detta sker genom ett aktivt arbete i nationella och in-

ternationella branschorganisationer, men också i det

löpande arbetet med både mindre och större kunder.

REDOVISNINGSSERVICE LANDET RUNT

Inom redovisning har Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers ett nätverk av kontor, som framför allt mö-

ter behoven bland mindre och medelstora företag

samt organisationer. Tjänsteområdet kallas Redovis-

ningsservice och finns vid alla de 130 kontoren runt

om i Sverige. Kärnan i verksamheten är redovis-

ningstjänster och andra typer av ekonomisk admi-

nistration, t ex reskontror, fakturering samt biträde

vid upprättande av bokslut. Flera av dessa tjänster

kan utkontrakteras till Redovisningsservice, som då

driver större eller mindre delar av kundens ekono-

miska administration. Förutom löpande servicetjän-

ster erbjuder Redovisningsservice även analyser och

affärsrådgivning. 

För kundföretagen är det betydelsefullt att kunna

uppvisa en tillförlitlig redovisning i sitt affärsnätverk.

Högklassig redovisning är också ett viktigt hjälp-

medel vid investeringar och andra strategiska beslut.

Genom att anlita Redovisningsservice frigörs dess-

utom tid och resurser, som istället kan satsas på den

egna kärnverksamheten.

Under senare år har verksamheten inom Redo-

visningsservice expanderat kraftigt, främst genom

förvärv av närmare 100 redovisningsbyråer. Efter

dessa förvärv pågår nu arbetet med att utveckla och

förädla utbudet av tjänster. Det handlar om att ta

fram tydliga och enhetliga erbjudanden till markna-

den. Detta arbete ska både förbättra den interna

effektiviteten och öka mervärdet för kunderna, t ex

genom att frigöra mer tid som redovisningskonsul-

terna istället kan använda till proaktiva insatser i

kundens affärsverksamhet.

IAS 2005 –  NYA FÖRUTSÄTTNINGAR 

I dagsläget förbereds stora förändringar inom områ-

det redovisning. Genom ett EU-beslut ska alla börs-

noterade företag inom EU tillämpa regelverket Inter-

national Accounting Standards (IAS) fr o m 2005.  En

fördel med IAS är att öppenheten och jämförbarhe-

ten i redovisningen mellan företag och länder för-

bättras. IAS väntas också medföra förenklingar och

kostnadsbesparingar eftersom många företag då kan

tillämpa samma redovisningsregler i sina stora, in-

ternationella organisationer. 

RE D O V I S N I N G *

Redovisning – grunden för 
trygghet och förtroende  

Hög kvalitet på den ekonomiska redovisningen är en grundförutsättning i företag och organisationer.

Investerare, kunder, leverantörer och andra intressenter måste kunna lita på att redovisningen är korrekt.

Genom Redovisningsspecialisterna och Redovisningsservice bidrar Öhrlings PricewaterhouseCoopers

aktivt till att detta mål kan uppnås.

* Omsättning och antal anställda redovisas i tjänsteområde Revision.
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Övergången till IAS kommer att ställa stora krav på fö-

retagen, främst i fråga om kompetensutveckling och re-

dovisningssystem. Öhrlings PricewaterhouseCoopers

har följt och medverkat i arbetet med IAS under lång

tid. Genom att aktivt delta i det internationella nätver-

ket i koncernen har en bred, mångnationell kompetens

byggts upp kring IAS – en kompetens som företagets

kunder kan dra nytta av under kommande år.

I takt med att fokuseringen på IAS ökat i företa-

get har allt fler medarbetare genomgått internutbild-

ningar för att behärska det nya regelverket. Inför

övergången till IAS 2005 väntas även utbildningsbe-

hovet bland kunderna öka dramatiskt. I denna kom-

petensöverföring kommer Redovisningsspecialister-

na att spela en viktig roll, både internt och externt.

REDOVISNINGSSPECIALISTERNA –  

ETT KUNSKAPSCENTER

Redovisningsspecialisterna är en expertgrupp, som

främst fungerar som ett internt kunskapscenter. I

samband med revisionsuppdrag arbetar Redovis-

ningsspecialisterna som rådgivare i komplexa redo-

visningsfrågor. De ansvarar även för internutbild-

ningen inom området redovisning i Öhrlings Price-

waterhouseCoopers. Expertgruppen finns i Stock-

holm, Göteborg och Malmö. De egna uppdragen

riktas främst mot stora, internationella företag och

organisationer. Uppdragen omfattar ofta rådgivning

och utbildning med koppling till ändringar på redo-

visningsområdet, uppdatering av redovisnings-

manualer eller frågor som rör övergången till IAS.

Redovisningsspecialisterna fungerar också som stöd

i frågor som rör förvärv, försäljningar eller omstruk-

tureringar i en organisation. 

Kunskapen om IAS samt engagemang i Redovis-

ningsrådet, Bokföringsnämnden och andra svenska

branschorganisationer är viktiga grundstenar i Redo-

visningsspecialisternas arbete. Expertgruppen bidrar

således aktivt till kunskapsutvecklingen inom områ-

det redovisning. Därmed bekräftas också den posi-

tion som Öhrlings PricewaterhouseCoopers har när

det gäller främjandet av god redovisningssed.
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Just nu genomgår vårt företag en stor förändringsprocess, där två av ledorden är

enkelhet och tydlighet. Detta ska även genomsyra vår ekonomiska redovisning

och finansiella kommunikation, både internt och externt. Eftersom redovisning

är ett komplext område behöver vi då även hämta stöd i den kompetens som

specialisterna inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers erbjuder.

Stefan Sjölin, vice VD, ekonomi- och finansdirektör, Karlshamns AB

Förutom det löpande redovisningsarbetet samarbetar vi också kring införandet av

de nya redovisningsregler som följer med IAS. Projektet påbörjades förra hösten.

I detta arbete är Öhrlings PricewaterhouseCoopers en professionell samtalspart-

ner med bred erfarenhet av frågor som rör IAS.

Patrik Karlsson, koncernekonomichef, Karlshamns AB

Inom Karlshamns AB gillar man verkligen att arbeta med sin ekonomiska redovisning och inser även hur be-

tydelsefull den är för t ex aktieägarna. Företaget lägger därför mycket kraft på att både kvalitetssäkra och tyd-

liggöra innehållet i delårsrapporter och årsredovisning.

Eva Törning, redovisningsspecialist FAR, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

KU N D E R /  KA R L S H A M N S AB

Enkelhet och tydlighet ger prisad redovisning

RE D O V I S N I N G

Karlshamns AB är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska oljor och fetter som används i t ex chokladtillverkning, livsmedel samt

inom hud- och hårvård. Företagets produkter säljs i cirka 50 länder. Karlshamns har ungefär 730 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder

kronor. På redovisningsområdet samarbetar Karlshamns AB med Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan 1992. Redovisning är också ett

område där Karlshamns AB är framgångsrikt. I november 2002 utsågs företaget till vinnare i tävlingen ”Bästa årsredovisningen 2001, kategori

mindre företag”.
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Samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers sparar tid och pengar åt oss.

Samtidigt kan vi förlita oss på att det är ordning och reda på redovisningen. Det

ger en extra trygghet i det löpande arbetet. Vi får regelbundna rapporter så att

uppföljningen av åkeriverksamheten blir effektivare. Om några siffror skulle

peka åt fel håll kan vi se det på ett tidigt stadium. Från och med i år kan vi även

ta fram lönsamhetsrapporter för varje enskild lastbil, vilket har förbättrat vår kost-

nadsuppföljning. I dagsläget står Spånbergs Åkeri AB dessutom inför ett genera-

tionsskifte. Även i denna fråga har vi fått hjälp från Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers, t ex vad gäller hanteringen av skattesituationen.

Martin och Per-Ola Spånberg, Spånbergs Åkeri AB

Efter att ha arbetat flera år med Spånbergs har jag fått en nära relation till företaget och människorna som ar-

betar där. I vardagen gäller det att alltid försöka tillgodose deras behov av bra ekonomiska rapporter. Sedan

våren 2002 använder vi ett nytt redovisningssystem som heter Briljant. Både jag själv och ekonomiavdel-

ningen på Spånbergs kan arbeta direkt mot detta system, vilket förenklar utbytet av information ännu mer.

Åse Sandén, redovisningskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

KU N D E R /  SP Å N B E R G S ÅK E R I

Ordning och reda ger extra trygghet

Familjeföretaget Spånbergs Åkeri AB är baserat i Falun. Åkeriet grundades av Göte Spånberg 1971. Företaget har idag 22 anställda och om-

sätter drygt 20 miljoner kronor. Lastbilsflottan består av 10 bilar. Företaget är just nu inne i ett generationsskifte. Vid årsskiftet lämnar pappa

Göte över ansvaret till de fyra barnen – Martin, Per-Ola, Elisabeth och Kerstin. Sedan 1996 sköter Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetet

med redovisning åt Spånbergs.
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Skatterådgivningen omfattar i första hand kvalifice-

rad företagsbeskattning i både mindre och större

företag, där de revisionsnära tjänsterna utgör basen.

I ägarledda företag får rådgivningen en särskild di-

mension eftersom den ofta också berör ägarnas pri-

vatekonomi, framtida generationsskiften och andra

näraliggande frågor. En stor del av arbetet sker i lju-

set av att både den svenska och internationella skat-

telagstiftningen hela tiden förändras. Som en konse-

kvens har kunderna behov av tillförlitliga verktyg

och idéer inom skatteområdet. 

De uppdrag skatterådgivarna arbetar med upp-

står bland annat i samband med förvärv och andra

typer av omstruktureringar i företag och organisatio-

ner. Återvinning av moms och tull samt belönings-

program och utlandsplacering av medarbetare är

andra områden där behovet av skatterådgivning är

stort. Momshantering är överhuvudtaget ett område

som växer i betydelse. Företagen blir alltmer med-

vetna om vilka kostnader en felaktig momshantering

kan medföra. För att öka tryggheten väljer därför

många att ta hjälp av skatterådgivare. 

EN VÄXANDE VERKSAMHET

Skatterådgivningen inom Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers omfattar cirka 200 medarbetare. Under det

gångna verksamhetsåret har såväl omsättning som

antal medarbetare ökat med ungefär 20 procent. Ett

stort antal uppdrag genereras bland koncernens revi-

sionskunder samtidigt som verksamheten har en be-

tydande andel egna kunder. Oavsett vilket bygger

konkurrenskraften på rådgivarnas förmåga att kombi-

nera erfarenhet med innovation, vilket i slutänden

resulterar i så enkla och raka lösningar som möjligt.

Det välkända varumärket är en annan betydelsefull

del av konkurrenskraften. Genom att vända sig till

skatterådgivare inom Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers får kunderna ta del av den stabilitet, erfaren-

het och breda kompetens som företaget står för.

INTERNATIONELL SPETSKOMPETENS

Den del av verksamheten som fokuserar på stora,

svenska och internationella företag kallas Tax and

Legal Services (TLS). Inom TLS arbetar cirka 150

personer som regelbundet deltar i stora, inter-

SK AT T

Rätt skatt via framsynt rådgivning

Skatterådgivningen inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers tar sikte på säkra och effektiva

lösningar, oavsett om kunden är en stor internationell koncern, ett ägarlett företag, en ideell

organisation eller en privatperson. Genom framsynt och väl avvägd rådgivning ska kunden känna

trygghet i att den skatt som erläggs alltid är rätt.
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nationella projekt. Därmed säkerställs att kompeten-

sen och nytänkandet vad gäller komplexa skatte-

ärenden ständigt utvecklas. Många uppdrag skapas

via de transaktioner och omstruktureringar som

kännetecknar internationellt företagande. Under det

gångna året har den svaga konjunkturutvecklingen

dock medfört att antalet större företagsaffärer min-

skat avsevärt. Trots detta har omsättningen inom TLS

ökat. Ett av de mest expansiva områdena är Human

Resource Consulting (HRC). Kompetensutveckling,

belöningsfrågor, internationell personalhantering

och skatterådgivning är exempel på tjänster som

HRC erbjuder. HRC hjälper även kunderna med

bland annat planering, utformning och förankring

av HR-policies. 

Återvinning av moms och tull är ett annat områ-

de som växt volymmässigt under året. Kärnan i den-

na verksamhet är företaget VAT Adviser som förvär-

vades under 2001. Att återvinna moms och tull på

ett effektivt och smidigt sätt har blivit allt viktigare

för de företag som bedriver internationell handel.

Många företag är dock fortfarande omedvetna om

att de har denna typ av utestående fordringar. Efter-

frågan på tjänster förväntas vara fortsatt positiv,

särskilt som både den svenska och internationella

kundstocken öppnar nya affärsmöjligheter för VAT

Adviser.

BRED NATIONELL FÖRANKRING

I den del av verksamheten som främst arbetar med

nationella företag ingår cirka 50 skatterådgivare.

Under det gångna året har verksamheten expanderat

geografiskt och täcker idag in den svenska marknaden
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SK AT T

via 13 olika kontor, från Luleå i norr till Malmö i

söder. Marknadstäckningen gör Öhrlings Pricewater-

houseCoopers till den ledande skatterådgivaren på

den lokala, svenska marknaden. Merparten av kun-

derna är mindre eller medelstora ägarledda företag.

Även bland dessa dominerar den kvalificerade före-

tagsbeskattningen, men ofta då i kombination med

privatekonomiska frågor. 

I många mindre och medelstora företag ökar

behoven av en bredare skattekompetens. En driv-

kraft i utvecklingen är den pågående internationali-

seringen av näringslivet. Den innebär att allt fler

företag söker nya marknader utanför Sverige. Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers är väl positionerat

för att möta denna utveckling. Grunden är den sam-

lade internationella kompetens som skatterådgivar-

na kan erbjuda – en kompetens som lätt kan överfö-

ras till nya kunder och uppdrag.

På lokal basis är de personliga kontakterna och

förmågan att skapa nätverk betydelsefulla. För en

skatterådgivare gäller det också att visa både enga-

gemang och breda insikter i kundernas olika verk-

samheter. Rätt hanterat resulterar detta i långa och

stabila relationer. Med ökade kunskaper om kun-

dens affärer följer också att skatterådgivningen kan

göras mera proaktiv. Det innebär i praktiken att råd-

givarna kan ligga steget före i utvecklingen av nya

och effektiva lösningar.

VIKTEN AV KVALITETS-  OCH

KOMPETENSUTVECKLING 

I varje uppdrag är det viktigt att kvalitetssäkra skatte-

rådgivarnas arbete. Mycket kraft läggs därför på att

utveckla och säkra rutiner inom detta område. Det

kan gälla den praktiska styrningen av stora interna-

tionella projekt, eller den interna avstämningen i en-

skilda projekt som rör privatpersoner, mindre företag

eller organisationer. Konkret handlar det om att ar-

beta efter olika typer av modeller och strukturer,

som gör kvalitetssäkringen enkel och överskådlig. 

Kvalitetsfrågorna blir dessutom extra betydelse-

fulla genom att rådgivarna blir mer och mer specia-

liserade. Det gäller då att kunna styra och utveckla

en mångfald av kompetenser med bibehållen kvali-

tet. Till en del hanteras denna process inom ramen

för företagets kompetensutveckling som innefattar

kurser och individuella utbildningsplaner. Men den

kanske viktigaste delen av både kvalitets- och kom-

petensutvecklingen sker ändå i vardagen, där be-

prövade erfarenheter och nya idéer matchas mot

kundernas behov på ett framgångsrikt sätt.

Proforma
SKATT 01/02 00/01

Omsättning, Mkr 299 250
– andel av total omsättning 11% 10%
Medelantal anställda 197 166
– andel av totalt anställda 7% 6%
Omsättning per anställd, tkr 1 518 1 507
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Eftersom vi arbetar i flera länder är det viktigt att ha klara förutsättningar kring hur

de interna pris- och vinstnivåerna ska hanteras, både internt och gentemot myn-

digheter i de olika länderna. Den policy vi numera har för Transfer Pricing tillgo-

doser detta behov. Via policyn dokumenteras vilka affärsrisker och administrativa

funktioner som reglerar de finansiella transaktionerna mellan dotterbolag och

moderbolag. Därmed kan vi också motivera varför internprissättningen är upp-

lagd på ett visst sätt. I slutänden är den största fördelen att policyn hjälper oss ut-

nyttja koncernens samlade resurser på ett effektivt sätt.

Thomas Engström,
VD Radi Medical AB

Tydliga regler kring internprissättning är ett myndighetskrav i många länder. Genom att ha en klart fastlagd

policy kan företagen därför undvika onödiga risker, t ex i form av dubbelbeskattning. På så sätt bidrar policyn

även till att företaget kan känna större trygghet i att de faktiskt betalar rätt skatt.

Magnus Grive, 
Director, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

KU N D E R /  RA D I ME D I C A L AB

Transfer Pricing – 
bidrar till ett bättre resursutnyttjande

Radi Medical är ett medicintekniskt företag med inriktning på området kardiologi. Företaget etablerades 1988 och har idag cirka 180 med-

arbetare. Huvudkontoret ligger i Uppsala, där också enheterna för forskning och utveckling, tillverkning samt marknad och försäljning

finns. Radi Medical har dotterbolag i fem länder utanför Sverige. Under 2001 genomfördes ett projekt som drog upp riktlinjerna för hur

internprissättningen ska hanteras i företaget. Projektet genomfördes i samarbete med specialister på Transfer Pricing inom Öhrlings Price-

waterhouseCoopers. Idag har samtliga dotterbolag inom Radi Medical en dokumenterad policy som beskriver och motiverar den intern-

prissättning företaget tillämpar.
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GRMS är specialiserat på integrerad riskhantering. Risk-

perspektiv kan läggas på alla delar i en verksamhet – stra-

tegiska frågor, operativa processer samt på tekniska sys-

tem och andra delar av infrastrukturen i en organisation.

Riskhanteringen omfattar därmed allt från affärsprocesser,

projektstyrning och IT till internrevision, finans-, etik-

och miljöfrågor. Kundnyttan av en god riskhantering kan

mätas på flera sätt, t ex snabbare agerande vid kriser och

omvärldsförändringar, flera framgångsrika projekt eller

ökat anseende på marknaden.

Utgångspunkten vid riskhantering är de mål och

strategier som styr inriktningen i en verksamhet. Genom

att identifiera faktorer som kan äventyra målen ges en

samlad bild över den risksituation som organisationen

bör kunna hantera. Grundläggande är att riskhantering-

en förankras på rätt nivå i kundens organisation. GRMS

har lång och bred erfarenhet av att belysa riskhantering i

ett strategiskt perspektiv inför en styrelse eller lednings-

grupp. 

INTEGRERAT MED REVISION

GRMS bildades 1999 och har idag cirka 100 medar-

betare i Sverige. Inom olika tjänsteområden erbjuder

GRMS ett stort antal anpassade tjänster. Kunderna be-

står främst av medelstora och större företag samt större

organisationer. Under det gångna verksamhetsåret har

omsättningen ökat med drygt 20 procent. 

Uppdragen inom GRMS kan delas i två huvudom-

råden – revision och rådgivning. I samband med revi-

sion är medarbetarna från GRMS en integrerad del av

revisionsteamen. Inom ramen för revisionsuppdraget

bidrar GRMS med att bedöma risksituationen hos kun-

den. Detta görs främst genom att utvärdera intern styr-

ning och kontroll. Vid rådgivning utförs uppdraget fri-

kopplat från revisionen. Oavsett typ av uppdrag kan

GRMS alltid erbjuda ett brett angreppssätt avseende

riskhantering. Utgångspunkten är alltid en riskanalys

som fullföljs med konkreta handlingsplaner över hur

riskhanteringen bör genomföras.

ÖKAD RISKMEDVETENHET 

Riskmedvetandet förstärks successivt, både i den privata

och offentliga sektorn. Samtidigt arbetar GRMS aktivt på

att öka insikten om risker ännu mer. Under det gångna

året har kunskapsspridning varit en viktig del av mark-

nadsföringsarbetet. Via media samt genom egna semi-

narier har vikten av framsynt riskhantering betonats på

olika sätt. GRMS har också tagit initiativ till ett s k kli-

matkonsortium. Det är ett forum där stora svenska före-

tag kan diskutera klimatfrågan på ett samlat sätt, t ex vad

gäller ansvar och åtgärder.

Behovet av riskhantering påverkas även av nya la-

gar och förordningar. Ett exempel på detta är den s k Ba-

selkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler för

banker och andra finansiella institutioner. I de nya re-

glerna – Basel II – betonas mjuka variabler i ökad ut-

sträckning, t ex processer för hantering av kreditrisker,

policies och regelverk. För att möta dessa krav har

GRMS utvecklat en särskild tjänst för effektiv hantering

av kreditrisker. Genom denna tjänst får banker och an-

dra kunder tillgång till en strukturerad åtgärdsplan, som

möjliggör en smidig anpassning till det nya regelverket.

Under året har GRMS även tagit initiativ till ett Basel II-

konsortium för att stödja finansiella institutioner inför

deras anpassning till de nya reglerna. 

Nyttan för kunden är förbättrad planering, effekti-

vare resursutnyttjande och säkrare verksamhetsstyr-

ning – resultat som överhuvudtaget kännetecknar de

tjänster som GRMS levererar.

R I S K H A N T E R I N G

Effektiv hantering av risker

En helhetssyn på riskhantering i företag och organisationer – det är kärnan i verksamheten inom

Global Risk Management Solutions (GRMS). Det fokuserade arbetssättet och mångfalden av

anpassade tjänster gör att GRMS är ledande på marknaden för riskhantering i Sverige.

Proforma
RISKHANTERING 01/02 00/01

Omsättning, Mkr 101 85
– andel av total omsättning 4% 4%
Medelantal anställda 102 97
– andel av totalt anställda 3% 4%
Omsättning per anställd, tkr 987 873
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Vi visste att Öhrlings PricewaterhouseCoopers hade kunskap och erfarenhet av

liknande miljöprojekt. Dessutom var deras internationella utblick ett skäl till att

samarbetet inleddes. Resultatet blev ett genomarbetat och heltäckande förslag

om handel med utsläppsrätter. Vi bedömer att vårt förslag är mera effektivt än de

traditionella regelverken eftersom det inte sätter någon gräns för hur stora redu-

ceringar som kan göras. Konsulterna inom GRMS uppvisade en komplett kun-

skap om handelssystemen och förmådde även hantera de många kringliggande

frågor som aktualiserades under projektets gång. 

Bertil Arvidsson, miljöansvarig inom Sveriges Redareförening

I projektet deltog fyra av våra specialister inom området Hållbar Utveckling. För oss känns det bra att ha

medverkat till ett förslag, som på ett så effektivt sätt kan minska belastningen på miljön.

Birgitta Erlandsson-Segerström, Senior Manager, GRMS

KU N D E R /  SV E R I G E S RE D A R E F Ö R E N I N G

Komplett kunskap gav handfasta resultat

Inom EU ökar kraven på att sjöfarten ska minska sina utsläpp, främst vad gäller försurande och övergödande svavel- och kväveoxider. Mot

den bakgrunden beslöt Sveriges Redareförening att agera proaktivt. Organisationen tog kontakt med GRMS inom Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers. Konsulternas arbete utmynnade i ett förslag om handel med utsläppsrätter. Genom att investera i ny miljöteknik kan sjöfarten

minska sina utsläpp av svavel- och kväveoxider med 95 procent. I nästa steg har de sedan rätt att sälja utsläppsrätter till den landbaserade

industrin. Detta är ett marknadsdrivet system, som reducerar de totala utsläppen inom EU på ett mycket kostnadseffektivt sätt och möjliggör

för sjöfarten att finansiera sina miljöinvesteringar. Förslaget som mottagits mycket positivt av DG Environment utvärderas just nu inom EU. 
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det ledande revi-

sionsföretaget inom området corporate finance i Sveri-

ge. Verksamheten etablerades i början av 1980-talet

och har idag cirka 150 medarbetare. Corporate Finance

har en bred marknadstäckning med kontor i Stockholm,

Göteborg, Malmö och Jönköping. Kunderna består i hu-

vudsak av större företag och organisationer, men under

senare år har även fokuseringen på mindre och medel-

stora företag ökat. 

Den huvudsakliga inriktningen på verksamheten

är tjänster i samband med företagsförvärv och -försälj-

ningar. Det specifika produktutbudet innefattar bland

annat värdering, finansiell due diligence, rådgivning i

samband med transaktioner samt även finansiell stra-

tegi och pensionsfrågor. Genom åren har Corporate

Finance även byggt upp en bred branschkompetens

inom områden som fastigheter, energi, telekom, IT

samt offentlig sektor, hälso- och sjukvård. En viktig

strävan är att komma in tidigt i transaktionsprocessen

för att även stödja kunden innan de avgörande strate-

giska besluten fattas. Genom att agera rådgivare i

denna betydelsefulla fas kan Corporate Finance skapa

mervärden för kunden, t ex i form av ett närmare sam-

arbete och en bättre koordinerad process.

Konkurrensförmågan är starkt kopplad till utveck-

lingen av såväl nya som befintliga produkter och tjän-

ster. Under de tre senaste åren har nya produkter stått

för en övervägande del av tillväxten i verksamheten.

Kärnan i produktutvecklingen är den breda satsning-

en på kompetens. Genom att balansera bredd och

djup i medarbetarnas kompetenser skapas även en

värdefull mångsidighet. En annan styrka är de interna-

tionella nätverken inom PricewaterhouseCoopers,

som gör att Corporate Finance är väl positionerat för

att hantera komplexa mångnationella uppdrag.

STARKARE MARKNADSORIENTERING

Under det gångna verksamhetsåret har antalet affärer i

näringslivet minskat drastiskt. Affärsvolymer som är

kopplade till förvärv, försäljningar eller sammanslag-

ningar beräknas ha minskat med ungefär hälften. Trots

den svaga utvecklingen har Corporate Finance bibehål-

lit affärsvolymerna. Förklaringen är främst det breda ser-

viceutbudet och den fortgående satsningen på produkt-

och tjänsteutveckling. Detta har även medfört att Cor-

porate Finance kunnat hävda sina marknadspositioner i

förhållande till konkurrenterna.

ÖKAT LOKALT FOKUS

Under de senaste två åren har fokuseringen på mindre

och medelstora företag ökat. Bakgrunden är ett utökat

samarbete med de 130 lokalkontor som finns runt om i

Sverige. Målet är att förena denna slagkraftiga marknads-

organisation med den spetskompetens som idag finns

inom Corporate Finance. Genom att också adressera

behoven bland mindre och medelstora företag kan

affärspotentialen på marknaden tillvaratas fullt ut. En

ny affärsmodell för detta arbete har lanserats. Den

bygger på starkare lokal närvaro, samt på ett utökat

samarbete med företagets revisorer. Därigenom öppnas

nya, spännande utvecklingsvägar.

CO R P O R AT E F I N A N C E

Framsynta lösningar och smidiga processer

Corporate Finance stödjer och vägleder vid t ex förvärv, försäljningar, omstruktureringar, rekonstruk-

tioner och värderingar. Målet är att leverera framsynta lösningar i avgörande beslutsprocesser. Kon-

kurrenskraften baseras på bred kompetens, ett utpräglat kvalitetstänkande, lokal närvaro samt ett

starkt internationellt nätverk. För kunden resulterar detta i effektiv problemlösning och transaktions-

processer som präglas av enkelhet och smidighet.

Proforma
CORPORATE FINANCE 01/02 00/01

Omsättning, Mkr 197 213
– andel av total omsättning 8% 9%
Medelantal anställda 161 150
– andel av totalt anställda 5% 6%
Omsättning per anställd, tkr 1 226 1 420
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Jernhusens uppdrag är att skapa aktieägarvärde för staten genom att strukturera

och fokusera bolagets fastighetsbestånd i enlighet med den nya affärsinriktning

som styrelsen slog fast 2001. För oss var det nödvändigt att ur ett branschperspek-

tiv förstå de finansiella och marknadsmässiga konsekvenserna av olika alternativ

till förändringar av bolaget för att möta ägarens krav. Genom att kombinera finan-

siell spetskunskap med ingående kännedom om fastighetsmarknaden och dess ak-

törer gav Corporate Finance Jernhusen stöd i arbetet att skapa en strategi som stö-

der de uppsatta målen. Nu kan vi fortsätta med full fart – nästa station framtiden.

Lasse Jerbeus, VD Jernhusen Fastigheter AB

KU N D E R /  J E R N H U S E N FA S T I G H E T E R AB

Branschanpassad och 
samordnad finansiell rådgivning 

Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 genom bolagisering av det som tidigare hette SJ Fastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till

6 miljarder kronor. Bolagets affärsidé är att med kommunikationsnära fastigheter som grund utveckla och erbjuda affärsmöjligheter till före-

tag så att de kan bedriva framgångsrik verksamhet med nöjda kunder.
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Ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Det är några

av målen med de tjänster som Öhrlings Pricewater-

houseCoopers erbjuder genom enheten Verksam-

hetskonsulterna. Vägen till dessa mål går via ett tyd-

ligt och handfast förändringsarbete i nära samverkan

med kunden. En grundläggande förutsättning är då

att kundens verksamhetskompetens förenas med den

breda erfarenhet av förändringsprocesser som

Verksamhetskonsulterna uppvisar.

Verksamhetskonsulterna har cirka 60 medarbe-

tare. Den rikstäckande organisationen samordnas

via kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönkö-

ping och Gävle. Kunderna består främst av mindre

och medelstora företag och organisationer på den

lokala, svenska marknaden. Under det gångna året

har marknadsutvecklingen varit relativt svag. Trots

detta har Verksamhetskonsulterna varit framgångs-

rika i arbetet med att attrahera nya kunder och upp-

drag. För att slå vakt om de egna positionerna har

även satsningen på produkt- och kompetensutveck-

ling utökats under året.

ARBETAR MED HELHETEN

Affärsidén inom Verksamhetskonsulterna är uppbyggd

kring nyckelorden Förstå, Förändra och Styra. Dessa

ord präglar också det praktiska projektarbetet och

fångar samtidigt det helhetsåtagande som insatserna

bygger på – från analys till praktiskt genomförande. Via

analysarbetet dras riktlinjer för förändringsarbetet upp

tillsammans med kunden. Genom att sedan arbeta ak-

tivt med att lotsa fram och förankra förändringen i var-

dagen säkerställs att de uppsatta målen förverkligas.

Många projekt tar sikt på att etablera en bättre

verksamhetsstyrning för att dra nytta av utvecklings-

potentialen i kundens organisation. Arbetet innefattar

idag ett tjugotal olika kunderbjudanden. Hit hör t ex

bättre affärsplanering och kalkylering, effektivare styr-

modeller med hjälp av balanserat styrkort eller af-

färsstöd i frågor som gäller EU. Samtliga erbjudanden

baseras på väl beprövade metoder, som utformats via

projekt i en rad olika branscher. I projekt som rör den

offentliga sektorn samarbetar Verksamhetskonsulter-

na även med Komrev. Genom denna samverkan kan

kompetensen från respektive tjänsteområde samman-

föras i slagkraftiga erbjudanden.

R Å D G I V N I N G

Rådgivning som leder 
till framgångsrik förändring

Verksamhetskonsulterna har ett nationellt fokus och den revisionsnära rådgivningen är ett led i

satsningen på mindre och medelstora företag. Genom samverkan med Komrev kan också den

offentliga sektorn ges slagkraftiga erbjudanden. 

LOTS AB tillhandahåller en processmodell
som används i olika planeringssituationer.
Företaget bildades 1981 och ägs sedan
1995 av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Modellen kan bäst beskrivas som ett ge-
mensamt synsätt, språk och verktyg, som
underlättar planeringen inom en organisa-
tion, en avdelning eller ett projekt. Inom ra-
men för ett uppdrag utbildar LOTS AB inter-
na processledare hos kunden, som får an-
svar för att arbetet fortskrider inom den
egna organisationen. 

LOTS® syftar till att hjälpa kunden be-
lysa en planeringssituation på ett heltäckan-
de sätt. Genom att fånga helheten och foku-
sera på det viktigaste i varje fas kan det stra-
tegiska arbetet tydliggöras och effektivise-
ras. Processmodellen kan användas i en rad
olika situationer, t ex i samband med affärs-
och verksamhetsplanering i ett företag eller
organisation. 

EN ETABLERAD MODELL
Idag har LOTS AB 11 medarbetare. Kunder-
na består framför allt av större företag och
offentliga organisationer, men det finns även
många små och medelstora företag på refe-
renslistan. Genom åren beräknas ungefär
250 000 människor ha deltagit i seminarier,

som baserats på LOTS® . Företaget har un-
der åren utbildat cirka 2 500 interna pro-
cessledare på kundföretagen och merparten
av dessa processledare är fortfarande aktiva. 

Det välkända varumärket är en av
styrkorna för LOTS AB. En annan fram-
gångsfaktor är stödet som den väl etablera-
de processmodellen utgör – en modell som
successivt förädlats genom åren. Just nu ut-
vecklas nästa version av processen. I denna
version läggs mycket fokus på planering av
den individuella utvecklingen. Den nya in-
riktningen baseras på synsättet att en orga-
nisation alltid är summan av individernas
utveckling, vilket gjort att processmodellen
numera lägger tonvikt på såväl ekonomi
och sociologi som psykologi.

LO T S

LOTS® – verktyg för
effektivare planering

Proforma
RÅDGIVNING 01/02 00/01

Omsättning, Mkr 72 68
– andel av total omsättning 3% 3%
Medelantal anställda 60 44
– andel av totalt anställda 2% 2%
Omsättning per anställd, tkr 1 200 1 536
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Det nya affärssystemet är en stor investering för oss och då är det är viktigt att göra

rätt från början. Därför har vi lagt mycket tid och kraft på kravspecifikationen. Pro-

jektet inleddes under 2001 och vi räknar med att det nya affärssystemet ska vara

på plats under 2003. Målet med systemet är ökad effektivitet och bättre kommuni-

kation med våra kunder och leverantörer. Eftersom problemställningarna är

många är det värdefullt att få del av den spetskompetens som Verksamhetskonsul-

terna uppvisar. De har erfarenhet från liknande projekt i andra branscher och hjäl-

per även till att utvärdera de aktörer som arbetar med affärssystem. Förutom kom-

petensen finns det en bra personkemi i samarbetet, vilket också är viktigt.

Leif Malveholm, VD och koncernchef, Proton Group

Inom Proton Group finns det ett bra samspel mellan det strategiska och operativa arbetet. Ledningen för
både koncernen och affärsområdena arbetar nära verksamheten, vilket är en stor fördel i de olika förän-
dringsprojekt vi medverkar i.

Berndt Axelsson, konsultchef (region Mellansverige), Verksamhetskonsulterna

KU N D E R /  PR O TO N GR O U P

Hjälp att belysa komplexa frågeställningar

Proton Group AB är en privatägd industrikoncern med säte i Värnamo. Koncernen arbetar inom fyra affärsområden – Finishing, Enginee-

ring, Lighting och Caretec. Samtliga verksamheter är certifierade enligt ISO 9000 och ISO 14001. Det största affärsområdet – Finishing – är

specialiserat på ytbehandling åt bland annat fordons- och telekomindustrin. Proton Group bildades 1990. Idag har företaget 665 medarbe-

tare och omsätter drygt 800 miljoner kronor. Verksamhetskonsulterna samarbetar med Proton Group i flera olika projekt, t ex i utformningen

av en ny IT-strategi samt i utvecklingen av nya arbetssätt och modeller för verksamhetsstyrning. Ett annat stort projekt gäller kravspecifikatio-

nen för det nya affärssystem som Proton Group ska investera i.
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ME D A R B E TA R N A

Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ska vara – och uppfattas vara – Sveriges bästa arbetsplats.

Denna vision har sedan flera år en bred förankring i företaget. Under det gångna verksamhets-

året har visionen även fått ett starkt och positivt genomslag i viktiga målgrupper utanför företaget.

Orsaken är att ekonomistudenter vid landets högskolor utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers

till Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Det är första gången någonsin som ett revisionsföretag nått

denna position. Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare förpliktar och påverkar arbetet inom

Human Resources-området på flera sätt.
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UNIVERSUMS UNDERSÖKNING

Researchföretaget Universum har i många år frågat

studenter från alla högskolor i Sverige om deras pre-

ferenser beträffande framtida arbetsgivare. Efter eko-

nomistudenternas omröstning 2002 toppar Öhrlings

PricewaterhouseCoopers listan över Sveriges mest

attraktiva arbetsgivare.

Under året har också de egna medarbetarnas

uppfattningar om företaget kartlagts via enkäter. I

nästa steg kommer svenska medarbetare att delta i

den medarbetarenkät, som vartannat år genomförs

på global nivå inom PricewaterhouseCoopers. Varje

enkät resulterar i ett åtgärdsprogram, som syftar till

ständiga förbättringar av företaget som arbetsplats.

MÅL OCH FRAMGÅNGSFAKTORER

Visionen inom Human Resources har inte förändrats

efter det positiva utfallet i Universums studentenkät.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers strävar med oför-

ändrad styrka efter att erbjuda medarbetarna bästa

tänkbara utvecklingsmöjligheter. Denna strävan är

avgörande för att företaget ska kunna bibehålla sin

attraktionskraft.

I det interna arbetet med Human Resources finns

det två betydelsefulla framgångsfaktorer – företags-

kulturen samt företagets satsning på att erbjuda alla

medarbetare en egen coach. Genom att dra nytta av

dessa faktorer skapas förutsättning för att nå målsätt-

ningen att tillvarata varje medarbetares potential på

ett optimalt sätt. Att befästa ställningen som Sverige-

etta bland ekonomistudenter och fortsätta föra ut bud-

skapet om Möjligheternas Arena är två andra högt

prioriterade målsättningar.

MÖ JL IGHETERNAS ARENA

Universums undersökning visar att även potentiella

nyanställda ser attraktionskraften i det som Öhrlings

PricewaterhouseCoopers sammanfattar i begreppet

Möjligheternas Arena.

Möjligheternas Arena skapas genom en kombi-

nation av flera olika faktorer, som präglar arbetet

inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Medarbe-

tarna har tillgång till ett unikt utbud av intressanta ar-

betsuppgifter och uppdrag. Arbetet bedrivs i brett

sammansatta team. Dessa team består av välutbilda-

de revisorer och rådgivare och deras samlade kompe-

tens inom företagets verksamhetsområden är i det

närmaste oöverträffad. Möjligheternas Arena innebär

också att medarbetarna får ta eget ansvar och fungera

som arbetsledare tidigt i sin karriär.

Företaget har en tydlig karriärstege. Högre nivåer

på denna stege leder till att ansvaret successivt ökar,

vilket tydligt påverkar ersättningsnivån. Den person-

liga och professionella utvecklingen understöds ock-

så av individuella coacher samt av företagets rutiner

för feedback och utvecklingsplanering. Det finns sto-

ra möjligheter att påverka innehållet i de egna arbets-

uppgifterna, bland annat genom fokusering och spe-

cialisering på särskilt intressanta områden eller typer

av uppdrag. I princip är det bara den egna initiativ-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsetts till Sveriges attrak-

tivaste arbetsgivare i Universums undersökning bland landets

ekonomistudenter. Det är första gången som ett revisionsföretag

toppar listan.

SVERIGES ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVARE

Placering Placering
2002 2001

1 (3) Öhrlings PricewaterhouseCoopers
2 (4) IKEA
3 (2) Ernst & Young
4 (10) Utrikesdepartementet
5 (1) Ericsson
6 (8) KPMG
7 (–) Hennes & Mauritz
8 (7) SAS
9 (–) TV4
10 (–) Exportrådet

Källa: Universum 2002
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kraften och förmågan att ta tillvara alla möjligheter

som sätter gränser för takten i den egna utvecklingen.

UTBILDNING

Stora resurser satsas på utbildning, både i intern och

extern regi. Professionell grundutbildning som syftar

till auktorisation respektive godkännande som revi-

sor utgör en stor del av utbildningsverksamheten.

Det finns även ett särskilt program för vidareutbild-

ning på akademisk nivå. Under det senaste året har

företaget etablerat ett utbildningssamarbete med ett

flertal högskolor, inklusive Stockholms Universitet

och Handelshögskolan i Stockholm. Deltagandet i

olika former av intern och extern utbildning under

det gångna året uppgick till mer än 250 000 timmar,

vilket utgör drygt 5 procent av totalt tillgänglig tid.

Bland de områden som varit särskilt prioriterade

under året kan – förutom professionell utbildning –

nämnas utbildning för coacher samt för nya kontors-

chefer.

FÖRETAGSKULTUREN ÄR AVGÖRANDE 

Medarbetarnas kompetens och ständiga utveckling

är avgörande för Öhrlings PricewaterhouseCoopers

HÄ L S O B O K S L U T

Hälsobokslut banar väg för friskare företag

I år beräknas kostnaden för sjukskrivningarna i Sverige öka med mer än 25 miljoner kronor – per

dag. För att bryta denna trend ska nu redovisningen kring sjukskrivningar förbättras. Men då be-

hövs det handfasta hjälpmedel. Ett sådant hjälpmedel är hälsobokslut som redovisar och följer

upp hälsotillståndet i ett företag.

Statsmakternas strävan efter lägre sjuktal tydliggörs

bland annat i den lagändring som träder i kraft vid

årsskiftet 2002/2003. Den nya lagen ökar kraven på

företagen, främst vad gäller uppföljning och redovis-

ning av medarbetare som är sjukskrivna. 

En förbättrad redovisning av sjukfrånvaron kan

öka arbetsgivarnas intresse för personalekonomisk

redovisning. En sådan förändring vore positiv för

företagen, speciellt i en situation där konkurrensen

om kompetens ökar i takt med att tillgången på ar-

betskraft minskar. För att öka precisionen i de eko-

nomiska insatserna gäller det samtidigt att mäta ut-

vecklingen. Den viktigaste indikatorn är sjukfrån-

varo, som måste redovisas efter olika parametrar. 

MED SIKTE PÅ  HÄLSOBOKSLUT

Öhrlings PricewaterhouseCoopers tar nu ett bredare

grepp kring hälsofrågorna. Detta görs med sikte på

att utveckla interna hälsobokslut. 

"

ME D A R B E TA R N A
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framgångar. Det gäller både på kundmarknaden och

på rekryteringsmarknaden. Företagskulturen stöder i

hög grad alla former av utveckling och initiativ. Den

präglas av bl a öppenhet, kommunikation, delegering

och frihet under ansvar, lagarbete, gemenskap samt

respekt för individen. 

God trivsel brukar bidra till det allmänna välbe-

finnandet. Detta välbefinnande påverkas också av de

egna möjligheterna att utöva påverkan, både i arbets-

och privatlivet. Som nämnts är möjligheterna att på-

verka arbetssituationen goda, främst via de väl ut-

vecklade rutinerna för feedback, coaching och ut-

vecklingsplanering. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers satsar stora

resurser för att slå vakt om medarbetarnas trivsel,

välbefinnande och hälsotillstånd. Trivseln påverkas

av den individorienterade företagskulturen och av

de aktiviteter som anordnas vid sidan om det dagli-

ga arbetet. Hit hör till exempel stora satsningar på

kultur och motion.

I ett första steg kommer sjukfrånvaron inom Öhrlings

PricewaterhouseCoopers att analyseras ur olika syn-

vinklar - ålder, kön, befattningsgrupp, organisatorisk

tillhörighet etc. Analysen kommer även att innefatta

förebyggande aktiviteter för att få klarhet i vad som

påverkar hälsotillståndet. Rehabiliteringsåtgärderna

kommer också att granskas för att se om en effektivare

rehabilitering är möjlig. Nästa steg är att sätta upp

målsättningar inom hälsoområdet och analysera vilka

företagsspecifika nyckeltal som är aktuella inom ett

kunskapsföretag. Redan nu kommer dock sjukfrån-

varon för det senaste räkenskapsåret att beräknas för

att bli jämförelsemått i nästa årsbokslut. 

EN NY TJÄNST UTVECKLAS

Innan en organisation kring hälsobokslut byggs upp

måste företagsledningen tänka över vad den vill upp-

nå. I en första fas bör en vision gällande arbetsklima-

tet och organisationens hälsa utformas. För att nå vi-

sionen formuleras tydliga delmål på årsbasis. För att

ge information över tid bör redovisningen ske över

en rullande tidsperiod, som omfattar minst tre år. 

För att få överblick kan det – liksom inom finan-

siell analys – underlätta att följa upp utvalda nyckel-

tal. Det kan t ex vara nyckeltal relaterade till förebyg-

gande hälso- och friskvårdskostnader, kostnader för

rehabiliterings- och arbetsmiljöförbättrande åtgärder

eller antal utbildningstimmar med förebyggande

hälsokunskap. 

Via det arbete som nu görs inom Öhrlings Price-

waterhouseCoopers läggs grunden för handfasta

hälsobokslut. De resultat som uppnås blir samtidigt

en del av den egna tjänsteutvecklingen. Därmed

kan hälsobokslut bli en ny och viktig tjänst, som

möjliggör för kundföretagen att arbeta mera mål-

inriktat med hälsotillståndet i sina organisationer. 

"
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POSITIV HÄLSOBILD FÖR REVISORER

En undersökning genomförd av Statistiska Central-

byrån och Arbetsmiljöverket visar att revisorerna är

Sveriges friskaste yrkeskår både vad gäller män och

kvinnor. Det beror säkert till stor del på kombinatio-

nen av ett stimulerande arbete och en god fysisk

arbetsmiljö. Den största hälsofaran som företagets

medarbetare utsätts för är sannolikt stress. Stimuleran-

de arbetsuppgifter kan leda till att medarbetare tar på

sig för mycket och slits mellan sitt professionella an-

svar och ansvaret gentemot familjen. Öhrlings Price-

waterhouseCoopers arbetar därför målmedvetet med

att förvissa sig om att medarbetarna uppnår en god

balans mellan arbete och privatliv.

Sjukfrånvaron i Öhrlings PricewaterhouseCoo-

pers är förhållandevis låg, 2,7 procent. Bland de fak-

torer som sannolikt bidragit till att hålla nere sjukfrån-

varon finns den s k årsarbetstidsmodellen. Den inne-

bär att alla medarbetare kan varva perioder med

högre arbetsbelastning med perioder av ledighet.

Medarbetare som ändå råkar ut för kortare eller läng-

re sjukdomsperioder har god hjälp av den sjukvårds-

kostnadsförsäkring som omfattar alla i företaget. För-

säkringen ger bl a en snabb tillgång till adekvat

läkarvård. Vid behov inkluderar detta operationer och

annan kvalificerad medicinsk behandling. Insatser

inom rehabilitering hanteras via den företagshälso-

vård som erbjuds över hela landet.

MEDELTAL ANSTÄLLDA (PROFORMA)
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Under det senaste året ökade medeltal anställda med nära 

15 procent. Cirka 300 personer nyanställdes.

EN ARENA AV MÖJLIGHETER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers strävar efter att tillvarata och utveckla varje enskild medarbetares potential. Utvecklingsmöjlig-

heter uppstår via stimulerande kunduppdrag och aktiv kompetensutveckling. Möjligheterna till karriärutveckling och specialise-

ring är stora – både i Sverige och internationellt. På Möjligheternas Arena skapas en mångfald som ger skärpa åt kunderbjudandet. 
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB (fd

ÖPWC Marieberg AB) är moderbolag i Öhrlings Pri-

cewaterhouseCoopers-koncernen. Bolaget ägs av

230 partners, samtliga verksamma inom koncernen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges

ledande företag inom revision och rådgivning med

ett tjänsteutbud som omfattar revision, rådgivning,

redovisning, skatt, riskhantering och corporate

finance. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i

PricewaterhouseCoopers som är världens största re-

visionsföretag. Förutom kvalificerade revisionstjän-

ster ligger tyngdpunkten på att ge specialistkunnan-

de till den svenska marknaden samtidigt som klien-

terna erbjuds kompetens från PricewaterhouseCoo-

pers globala nätverk i 150 länder. Verksamheten i

Sverige bedrivs vid 130 kontor och antalet klienter

uppgår till över 50 000. 

PricewaterhouseCoopers International har under

de senaste åren planerat för en avyttring av manage-

mentkonsultverksamheten. För Sveriges del har detta

inneburit att  revisionsrörelsen och närliggande råd-

givningsverksamhet per 31 mars 2002 överförts till

ett nytt moderbolag (ÖPWC Marieberg AB) med

samma ägarstruktur som tidigare moderbolag. Samti-

digt träffades avtal om framtida försäljning av den

svenska managementkonsultverksamheten till ett in-

ternationellt holdingbolag inför en planerad börsin-

troduktion. Avtalet var villkorat av att börsintroduk-

tionen genomfördes. Efter räkenskapsårets utgång

slöt PricewaterhouseCoopers internationella organi-

sation avtal med IBM om försäljning av den del av

konsultverksamheten som inom respektive land haft

inriktning på arbete med IT-system och företags-

strategier för stora och multinationella företag.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Under året har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

stärkt marknadspositionerna såväl bland de större

företagen som inom den mindre och medelstora fö-

retagssektorn. Marknadsandelen bland Sveriges 500

största företag uppgår till drygt 30 procent.  För

samtliga aktiebolag i Sverige är marknadsandelen

ca 14 procent. Under året har 26 (39) mindre revi-

sions- och redovisningsbyråer förvärvats, vilket bi-

dragit till att stärka marknadsandelarna lokalt. Här-

utöver förvärvades Swedish VAT Adviser AB, som är

verksamt inom området återvinning av utländsk

mervärdesskatt.

Koncernens intäkter uppgick proforma till 2 598

(2 414) Mkr och medelantalet anställda var 2 980

(2 592). Koncernens resultat efter finansiella poster

uppgick proforma till 152 (111) Mkr. Koncernen har

under året totalt investerat 181 (150) Mkr. De likvida

medlen i koncernen var 252 (264) Mkr vid årets slut.

Soliditeten uppgick till 19 (18) procent.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB (fd ÖPWC Marieberg AB), 

org.nr 556562-9069, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

2001-07-01 – 2002-06-30.
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Till följd av den ändrade koncernstrukturen redovisas

koncernresultaträkningen för 2001/2002 i två kolum-

ner, dels för perioden 1 april 2002–30 juni 2002 och

dels en proformaresultaträkning, som exkluderar den

avyttrade managementkonsultverksamheten, innefat-

tande hela räkenskapsåret. För att erhålla jämförelse-

tal redovisas även proformainformation för räken-

skapsåret 2000/01 som innefattar dåvarande Öhrlings

PricewaterhouseCoopers Gruppen-koncernen exklu-

sive mangementkonsultverksamheten.

MODERBOLAGET

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB till-

handahåller tjänster till andra företag inom koncer-

nen. Moderbolaget  har bedrivit sin verksamhet i nu-

varande utformning fr om 1 april 2002. Administra-

tionen sköts av dotterbolaget Öhrlings Pricewater-

houseCoopers AB. Medelantalet anställda i moder-

bolaget uppgick till 217.

MILJÖ

Koncernen bedriver ingen tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. En mil-

jöpolicy finns upprättad.

F INANSIERING

Finansiering sker primärt genom kvarhållna vinst-

medel och automatiska skulder. För särskilda sats-

ningar har ägarna bidragit med medelfristig finansie-

ring. Amortering har skett med del av beloppet efter

räkenskapsårets utgång.

FRAMTIDA UTVECKLING

De senaste årens goda utveckling för koncernens

tjänsteutbud förväntas fortsätta även under de när-

maste åren.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande

vinstmedel:

(tkr)

Balanserad vinst 1 688

Årets resultat 99 355

101 043

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till reservfonden avsättes 17

att till aktieägarna utdelas 72 941

att i ny räkning överföres 28 085

101 043

Koncernens fria egna kapital enligt koncern-

balansräkningen uppgår till 183 334 tkr.

Härifrån avgår avsättning till bundna reserver

med 17 tkr.

FÖ RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Koncernen Moderbolaget

Proforma Proforma
(tkr) 2001/02*) 2001/02 2000/01 2001/02 200/01

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Fakturerade arvoden 894 647 2 430 899 2 409 857 94 023 13 063

Förändring av ej fakturerade arbeten Not 1 –121 175 58 976 –52 360

Övriga rörelseintäkter Not 2 10 673 108 165 56 549

Summa rörelsens intäkter Not 3 784 145 2 598 040 2 414 046 94 023 13 063

Rörelsens kostnader

Personalkostnader Not 4 –491 469 –1 761 510 –1 617 238 –53 068 –9 973

Övriga externa kostnader Not 5, 6 –167 839 –544 147 –568 577 –62 –2 272

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar Not 7 –30 501 –108 101 –88 448 – –949

Summa rörelsens kostnader –689 809 –2 413 758 –2 274 263 –53 130 –13 194

Rörelseresultat 94 336 184 282 139 783 40 893 –131

Resultat från finansiella investeringar

Anteciperad utdelning från dotterbolag 80 000 –

Ränteintäkter 4 475 14 298 10 998 288 45

Räntekostnader –10 872 –46 965 –39 756 –6 892 –21

Summa resultat från finansiella investeringar –6 397 –32 667 –28 758 73 396 24

Resultat efter finansiella poster 87 939 151 615 111 025 114 289 –107

Bokslutsdispositioner Not 8 –8 116 936

Skatt på årets resultat Not 9,10 –26 373 –40 851 –36 595 –6 818 –244

Årets resultat 61 566 110 764 74 430 99 355 585

*) Den i förvaltningsberättelsen beskrivna omstruktureringen av verksamheten innebär att koncernens resultaträkning

för 2001/2002 endast motsvarar en verksamhetsvolym på tre månader. Koncernförhållande förelåg ej föregående år. 

Resultaträkningar
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Koncernen Moderbolaget

Proforma
(tkr) 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella rättigheter Not 11 308 998 – –

Goodwill Not 12 141 201 133 721 – –

Summa immateriella tillgångar 141 509 134 719 – –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 13 3 659 3 760 – –

Inventarier Not 14 120 414 127 565 – –

Summa materiella tillgångar 124 073 131 325 – –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 15 – – 168 606 200

Andelar i andra bolag Not 16 5 930 1 310 505 –

Andra långfristiga fordringar Not 17 68 809 142 116 6 966 –

Summa finansiella tillgångar 74 739 143 426 176 077 200

Summa anläggningstillgångar 340 321 409 470 176 077 200

Omsättningstillgångar

Ej fakturerade arbeten 269 485 210 719 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 649 724 614 557 – –

Fordringar hos koncernföretag – – 334 824 –

Skattefordringar 15 990 – – –

Övriga fordringar Not 18 75 950 130 277 1 331 2 473

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 19 161 054 273 537 331 –

Summa kortfristiga fordringar 902 718 1 018 371 336 486 2 473

Kassa och bank Not 28 251 766 263 972 30 698 1 904

Summa omsättningstillgångar 1 423 969 1 493 062 367 184 4 377

SUMMA TILLGÅNGAR 1 764 290 1 902 532 543 261 4 577

Balansräkningar
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Koncernen Moderbolaget

Proforma
(tkr) 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Not 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 436 350 436 350

Bundna reserver/Reservfond 152 055 95 037 70 70

Summa bundet eget kapital 152 491 95 387 506 420

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserad vinst 72 570 174 253 1 688 1 189

Årets resultat 110 764 74 430 99 355 585

Summa fritt eget kapital 183 334 248 683 101 043 1 774

Summa eget kapital 335 825 344 070 101 549 2 194

Minoritetsintresse – 48 – –

Obeskattade reserver Not 21 – – 8 116 –

Avsättningar Not 22

Avsättningar för pensioner 230 576 251 880 – –

Avsättningar för skatter Not 10 108 404 105 713 – –

Summa avsättningar 338 980 357 593 – –

Långfristiga skulder

Förlagslån från aktieägare Not 23 192 268 361 692 192 268 –

Övriga skulder Not 24 66 420 53 119 49 372 200

Summa långfristiga skulder 258 688 414 811 241 640 200

Kortfristiga skulder

Förlagslån från aktieägare Not 23 139 342 – 139 342

Förskott från kunder 17 510 17 092 – –

Leverantörskulder 58 847 93 022 – –

Skatteskulder – 1 802 6 912 185

Övriga skulder 166 588 177 471 27 535 1 872

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 448 510 496 623 18 167 126

Summa kortfristiga skulder 830 797 786 010 191 956 2 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 764 290 1 902 532 543 261 4 577

Ställda säkerheter Not 26 60 200 61 200 – –

Ansvarsförbindelser Not 27 4 612 4 693 209 372 –
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets

rekommendationer och uttalanden med beaktande av kra-

ven i Årsredovisningslagen.

Förvärven av dotterbolagen har inte medfört någon än-

dring av ägarkretsen. Köpeskillingen överensstämmer med

bokförda värden hos säljande bolag.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt RR 1:00. Till

följd av den ändrade koncernstrukturen redovisas kon-

cernresultaträkningen för 2001/02 i två kolumner, dels för

perioden 1 april 2002 –30 juni 2002, dels en proformare-

sultaträkning, som exkluderar den avyttrade management-

konsultverksamheten, innefattande hela räkenskapsåret.

För att erhålla jämförelsetal redovisas även proformainfor-

mation för räkenskapsåret 2000/01 som innefattar dåva-

rande Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen-koncer-

nen exklusive mangementkonsultverksamheten. 

Intäktsredovisning

Resultatavräkning sker löpande och ej fakturerade arbeten

upptas till utfaktureringsvärdet.

Fordringar

Fordringar värderas individuellt varvid erforderliga reser-

veringar görs.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Kortfristiga fordringar och skulder har omräknats efter ba-

lansdagens kurs. Kursdifferenser på finansiella fordringar

och skulder redovisas i resultaträkningen bland finansiella

poster medan övriga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas

till anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde

(normalt 0) och ackumulerade avskrivningar enligt plan. Av-

skrivningar enligt plan baseras på anläggningstillgångarnas

anskaffningsvärde. Avskrivningar sker baserat på tillgångar-

nas nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivnings-

tider:

Immateriella rättigheter 5 år

Goodwill 5 år

Byggnader 50 år

Inventarier 10 år

Kontorsmaskiner och bilar 5 år

Datorutrustning 3 år

Avskrivning sker med skattemässigt högsta tillåtna belopp

enligt regeln för räkenskapsenlig avskrivning.

Andelar i koncernföretag och andra bolag

Andelar i koncernföretag och andra bolag värderas till

anskaffningskostnad med avdrag för erforderliga nedskriv-

ningar.

NOT 1 Förändring av ej fakturerade arbeten 

Förändring av ej fakturerade arbeten för 2001/02 om

–121 175 tkr visar utvecklingen från omstruktureringen

31 mars 2002 t o m räkenskapsårets utgång.

NOT 2 Övriga rörelseintäkter

I proformauppgifterna för 2001/02 ingår fakturerade ersätt-

ningar på avyttrade verksamheter.

NOT 3 Nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsområden

Koncernen
Proforma Proforma

Mkr 2001/02 2000/01

Revision och redovisning 1 929 1 798

Skatt 299 250

Riskhantering 101 85

Corporate finance 
inkl Transaction Services 197 213

Övrig rådgivning 72 68

Summa 2 598 2 414

Noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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NOT 6 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter, 

avseende icke uppsägningsbara leasingavtal redovisas fr o m 

innevarande år och fördelas enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2001/02 2001/02

Förfaller till betalning 
inom ett år 158 063 –

Förfaller till betalning senare 
än ett men inom fem år 331 948 –

Förfaller till betalning senare 
än fem år 21 954 –

Summa 511 965 –

NOT 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen Moderbolaget
Proforma Proforma

2001/02 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01

SET Revisionsbyrå AB

Revision 352 1 113 761 – –

Andra uppdrag än revisionsuppdraget – – – – –

Övriga revisorer

Revision – 20 82 – 13

Andra uppdrag än revisionsuppdraget – – – –

Summa 352 1 133 843 – 13

NOT 4 Medelantal anställda, löner, 
andra ersättningar och sociala avgifter

Moderbolaget
2001/02 2000/01

Medelantal anställda uppgår till

Kvinnor 22 5

Män 195 10

Totalt medelantal anställda 217 15

Löner och ersättningar uppgår till

Styrelse – –

Övriga anställda 34 398 6 482

Totala löner och ersättningar 34 398 6 482

Sociala avgifter enligt lag och avtal 12 275 2 102

Pensionskostnader 6 154 721

(Varav för styrelse) – –

Totala löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pensions-
kostnader 52 827 9 305

Koncernen
Proforma Proforma

2001/02 2001/02 2000/01

Medelantal anställda 
uppgår till

Kvinnor 1 597 1 624 1 475

Män 1 337 1 356 1 117

Totalt medelantal anställda 2 934 2 980 2 592

Löner och ersättningar 
uppgår till

Styrelse och verkställande 
direktör 904 3 782 3 413

Övriga anställda 285 766 1 097 521 989 651

Totala löner och 
ersättningar 286 670 1 101 303 993 064

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 104 338 381 744 374 553

Pensionskostnader 43 287 210 818 189 137

(Varav för styrelse och 
verkställande direktör) (207) (863) (786)

Totala löner, ersättningar, 
sociala avgifter och 
pensionskostnader 434 295 1 693 865 1 556 754

I ersättningarna ingår resultatbaserade partnerersättningar.

Per 2002-06-30 var medelåldern 40 (39) år.

Moderbolagets revisionskostnad belastar dotterbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kostnaden har beräknats till 25 tkr.
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NO T E R

forts. NOT 6 Operationella leasingavtal

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:

Koncernen Moderbolaget
Proforma Proforma

2001/02 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01

Leasingavgifter 44 076 167 589 140 300 – –

NOT 7 Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Proforma Proforma

02-06-30 02-06-30 01-06-30

Immateriella rättigheter –221 –885 –865

Goodwill –14 476 –57 904 –32 817

Byggnader –25 –101 –107

Inventarier –15 779 –63 113 –54 659

Upplösning av förvärvad 
negativ goodwill – 13 902 –

Summa –30 501 –108 101 –88 448

Moderbolagets avskrivningar för räkenskapsåret 00/01

avser goodwill 602 och inventarier 347. 

NOT 8 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

2001/02 2000/01

Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan – 609

Upplösning av periodiseringsfond – 327

Årets avsättning till 
periodiseringsfond –8 116 –

Summa –8 116 936

NOT 9 Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget
Proforma Proforma

2001/02 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01

Aktuell skatt –25 367 –35 231 –41 761 –6 818 –244

Uppskjuten skatt –1 006 – 5 620 5 166 – –

Summa –26 373 –40 851 –36 595 –6 818 –244

NOT 10 Uppskjuten skatt
Koncernen Moderbolaget
Proforma Proforma

2001/02 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01

Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader –10 103 –10 103 –13 393 – –

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 9 097 8 985 18 559 – –

Uppskjuten skattekostnad till följd av förändring 
i koncernstrukturen – –4 502 – – –

Uppskjuten skatt i resultaträkningen –1 006 –5 620 5 166 – –

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och 
skattekostnad baserad på gällande skattesats

Redovisat resultat före skatt 87 939 151 615 111 025 106 173 829

Skatt enligt gällande skattesats –24 623 –42 452 –31 087 –29 728 –232

Skatt hänförlig till tidigare år – 832 – – –

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –451 –4 181 –5 901 –2 –12

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 512 4 408 4 680 512 –

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter, utdelning – – – 22 400 –

Skatteeffekt på avskrivning av koncernmässig goodwill –1 811 –7 245 –4 287 – –

Omvärdering övrig uppskjuten skatt – 7 787 – – –

Skatt på årets resultat i resultaträkningen –26 373 –40 851 –36 595 –6 818 –244
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NOT 11 Immateriella rättigheter
Koncernen

Proforma
02-06-30 01-06-30

Ingående anskaffningsvärde 24 324 24 324

Årets förändringar

– Årets aktiverade utgifter 195 –

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 24 519 24 324

Ingående avskrivningar –23 326 –22 461

Årets förändringar

– Årets avskrivningar –885 –865

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –24 211 –23 326

Utgående planenligt restvärde 308 998

Immateriella rättigheter avser förvärvade varumärken.

NOT 12 Goodwill
Koncernen

Proforma
02-06-30 01-06-30

Ingående anskaffningsvärde 201 655 103 647

Årets förändringar

– Investeringar 65 384 99 343

– Utrangeringar –4 287 –1 335

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 262 752 201 655

Ingående avskrivningar – 66 990 –35 508

Årets förändringar

– Utrangeringar 4 287 1 335

– Årets avskrivningar –48 006 –32 817

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –110 709 –66 990

Ingående nedskrivningar –944 –

Årets förändringar

– Årets nedskrivningar –9 898 –944

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar – 10 842 –944

Utgående bokfört värde 141 201 133 721

forts. NOT 10 Uppskjuten skatt

Skattesats

Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 28 procent (28 procent).

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Tem-

porära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:

Koncernen Moderbolaget
Proforma

02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Uppskjutna skatteskulder

Ej fakturerade arbeten 66 528 55 103 – –

Obeskattade reserver 50 861 50 610 – –

Summa uppskjutna skatteskulder 117 389 105 713 – –

Uppskjutna skattefordringar

Inkråmsgoodwill 2 743 – – –

Andra långfristiga fordringar 2 694 – – –

Övriga skulder, långfristiga 1 950 – – –

Upplupna kostnader 1 598 – – –

Summa uppskjutna skattefordringar 8 985 – – –

Uppskjutna skatteskulder, netto 108 404 105 713 – –

De belopp som redovisats i balansräkningen inkluderar följande:

Uppskjuten skattefordran som utnyttjas efter mer än 12 månader 6 472 – – –

Uppskjuten skatteskuld att betala efter mer än 12 månader 117 389 105 713 – –
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NOT 13 Byggnader och mark
Koncernen

Proforma
02-06-30 01-06-30

Ingående anskaffningsvärde 5 611 5 611

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 611 5 611

Ingående avskrivningar –1 851 –1 744

Årets förändringar

– Årets avskrivningar –101 –107

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 952 –1 851

Utgående planenligt restvärde 3 659 3 760

Taxeringsvärden

Byggnader 2 344 2 105

Mark 482 437

Summa 2 826 2 542

NO T E R

NOT 14 Inventarier
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Ingående anskaffningsvärde 450 676 397 678 – 1 485

Årets förändringar

– Anskaffningsvärde i förvärvade bolag 4 480 10 625 – –

– Inköp 59 393 62 138 – 130

– Försäljningar och utrangeringar –133 284 –19 765 – –1 615

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 265 450 676 – –

Ingående avskrivningar –323 111 –279 867 – –285

Årets förändringar

– Avskrivningar i förvärvade bolag –3 088 –5 971 – –

– Försäljningar och utrangeringar 128 461 17 386 – 631

– Avskrivningar –63 113 –54 659 – –346

Utgående ackumulerade avskrivningar –260 851 –323 111 – –

Utgående planenligt restvärde 120 414 127 565 – –

NOT 15 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

02-06-30 01-06-30

Ingående anskaffningsvärde 200 200

Investeringar 168 506 –

Försäljning –100 –

Utgående bokfört värde 168 606 200

Nom Bokf Antal
2002-06-30 Antal värde värde röster

Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB 5 000 500 144 136 100%

Komrev AB 10 000 10 000 23 867 100%

Pricewaterhouse-
Coopers AB 5 000 100 503 100%

Pricewaterhouse 
Holding AB 1 000 100 100 100%

168 606

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte Org. nr. Säte

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 556029-6740 Stockholm

Komrev AB 556030-3827 Stockholm

PricewaterhouseCoopers AB 556067-4276 Stockholm

Pricewaterhouse Holding AB 556509-4298 Stockholm

Fullständig förteckning över vilande bolag och indirekta innehav kan erhållas från PRV.
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NOT 16 Andelar i andra bolag
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Brf Fjällvattnet 55 55 – –

Brf Garnisonen 735 735 – –

Prodema Redovisning AB 1 500 – – –

Lifeguard Finance BV 2 913 – – –

Ullna Golf 505 505 505 –

Wermdö Golf 200 – – –

Övriga andelar 22 15 – –

Summa 5 930 1 310 505 –

NOT 17 Andra långfristiga fordringar
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Ingående balans 142 116 155 462 – 62

Årets investeringar 3 580 6 343 6 966 –

Årets amorteringar –76 887 –19 689 – –62

Utgående balans 68 809 142 116 6 966 –

NOT 18 Övriga fordringar

I posten övriga fordringar i koncernen ingår fordran avseende Alecta-medel med 12 146 (85 187) tkr varav 0 (76 887) tkr

redovisas som långfristig fordran.

NOT 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Förutbetalda hyror 28 100 29 719 – –

Upplupna ränteintäkter 1 546 3 298 251 –

Övriga poster 131 408 240 520 80 –

Summa 161 054 273 537 331 –

NOT 20 Förändring av eget kapital
Aktie- Bundna Fritt eget Summa

Koncernen kapital reserver kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 350 70 1 774 2 194

Förändring av koncernstruktur 94 967 246 909 341 876

Ingående balans proformaredovisning 350 95 037 248 683 344 070

Fondemission 86 –86 –

Förskjutningar mellan bundet och 
fritt eget kapital 57 018 –57 018 –

Utdelning –119 009 –119 009

Årets resultat 110 764 110 764 

Belopp vid årets utgång 436 152 055 183 334 335 825

Tillkomna balanser i dotterbolag vars förvärv inte medfört någon ändring av ägarkretsen visas som ingående balanser 

i noter avseende koncernredovisningen för 2001/02.

Aktie- Reserv- Fritt eget Summa
Moderbolaget kapital fond kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 350 70 1 774 2 194

Fondemission 86 –86 –

Årets resultat 99 355 99 355

Belopp vid årets utgång 436 70 101 043 101 549

Det registrerade aktiekapitalet vid räkenskapsårets utgång uppgår till 17 450 aktier à nominellt 25 kronor. 
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NOT 21 Obeskattade reserver
Moderbolaget

02-06-30 01-06-30

Periodiseringsfond vid 2003 års taxering 8 116 –

Summa 8 116 –

NOT 22 Avsättningar
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Avsättningar för pensioner, PRI 230 576 234 650 – –

Avsättningar för pensioner, övriga – 17 230 – –

Avsättning för uppskjuten skatt 108 404 105 713 – –

Summa 338 980 357 593 – –

NOT 23 Förlagslån

Avser medelfristig inlåning från delägarna. Marknadsmässig ränta utgår på utestående lånebelopp.

NOT 24 Långfristiga skulder

Av övriga långfristiga skulder om 66 420 (53 119) tkr bedöms 70 procent av beloppet förfalla till betalning senare än 

fem år efter balansdagen.

NOT 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Upplupna löner och semesterlöner 240 216 237 599 8 301 –

Upplupna sociala avgifter 142 803 132 466 8 926 126

Övriga poster 65 491 126 558 940 –

Summa 448 510 496 623 18 167 126

NOT 26 Ställda säkerheter
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

Avseende skuld till kreditinstitut

Företagsinteckningar 10 200 11 200 – –

Avseende avsättningar för pensioner

Företagsinteckningar 50 000 50 000 – –

Summa 60 200 61 200 – –

NOT 27 Ansvarsförbindelser
Koncernen Moderbolaget

Proforma
02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30

För dotterbolag, FPG 4 612 4 693 209 372 –

Summa 4 612 4 693 209 372 –

Skadeståndsanspråk riktas från tid till annan mot revisorer och revisionsbyråer. Nu aktuella fall bedöms inte förorsaka

koncernen någon väsentlig belastning.

NOT 28 Skulder till kreditinstitut

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 250 000 (150 050) tkr. Krediten var outnyttjad per balans-

dagen.

NO T E R
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Stockholm den 12 december 2002 

Göran Tidström Peter Clemedtson Wilhelm Geijer

Ordförande

Robert Barnden Carl-Eric Bohlin Per Eric Carlsson

Lilly Englund Lars W Hemmingsson Håkan Jarkvist

Hans Jönsson Anders Landelius Ingvar Pramhäll

Göran Bengtsson Lena Larsson Ann-Charlotte Sandelin Jonsson

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 december 2002

SET Revisionsbyrå AB

Bo Jonsson

Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB (fd ÖPWC Marieberg AB)

org nr: 556562-9069

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Öhrlings Pricewa-

terhouseCoopers Gruppen AB för räkenskapsåret 2001-07-01–2002-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räken-

skapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och för-

valtningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen

för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revi-

sion innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revi-

sion ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade infor-

mationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyl-

dig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en

rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen,

disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 december 2002

SET Revisionsbyrå AB

Bo Jonsson

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Samtliga uppgifter nedan avser koncernen proforma exklusive den i juli 2002 avyttrade managementkonsultverksamheten.

I jämförelsesiffrorna för 2000/2001 och 1999/2000 ingår intäkter och resultat från tidigare Price Waterhouse. (Samgåendet

mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och verksamheten i tidigare Price Waterhouse fullbordades 2000-09-30.) Detta innebär

att jämförelsesiffrorna nedan inte överensstämmer med uppgifterna i redovisningen på sidorna 39–50.

RESULTATRÄKNINGEN 
Proforma

MKR 2001/2002 2000/2001 1999/2000

Rörelsens intäkter 2 598 2 432 2 225

Personalkostnader –1 762 –1 609 –1 406

Övriga externa kostnader –544 –580 –562

Avskrivningar –108 –89 –70

Jämförelsestörande poster – – –37

Rörelseresultat 184 154 150

Finansnetto –32 –30 –7

Resultat efter finansnetto 152 124 143

Skatt på årets resultat –41 –37 –33

Årets resultat 111 87 110

BALANSRÄKNINGEN 
Proforma

MKR 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30

Immateriella anläggningstillgångar 142 122 77

Materiella anläggningstillgångar 124 131 126

Finansiella anläggningstillgångar 74 147 160

Fordringar på ej fakturerade arbeten 269 211 409

Kundfordringar 650 625 653

Övriga kortfristiga fordringar 253 430 223

Likvida medel 252 296 255

Summa tillgångar 1 764 1 962 1 903

Eget kapital 336 363 389

Avsättningar 339 410 364

Långfristiga skulder 259 373 273

Kortfristiga skulder 830 816 877

Summa eget kapital och skulder 1 764 1 962 1 903

NYCKELTAL
Proforma

2001/2002 2000/2001 1999/2000

Omsättningstillväxt 7% 9% 15%

Kalkylmässigt resultat, Mkr 148 192 171

Kalkylmässigt resultat/omsättning 5,7% 7,9% 7,7%

Personalkostnader/omsättning 68% 66% 63%

Soliditet 19% 19% 20%

Medeltal anställda 2 980 2 592 2 356

Omsättning/anställd, tkr 876 938 944

Rörelseresultat/anställd, tkr 62 59 64

Förädlingsvärde/anställd, tkr 561 586 526

Flerårsöversikt
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kontor på 130 orter från Kiruna i norr till Ystad i söder

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
i Sverige

HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
113 97 Stockholm
Besöksadress: Torsgatan 21
Telefon: 08-555 330 00
Telefax: 08-555 330 01

För närmaste lokalkontor
se vår hemsida: 
www.pwcglobal.com/se
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ning, kopiering etc.
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