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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 
3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap 
utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag 
och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det 
 globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 
 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

2 PwC Sverige Årsberättelse 2013

PwC Sverige är marknadsledande  
inom revision, redovisning, skatte-  
och affärsrådgivning

184 235

4 648 mkr

253 mkr

157

776
platser

medarbetare

länder

100
kontor  

i Sverige

6 %
rörelse-
marginal

17 %
soliditet

3 897
medarbetare 

i Sverige

Efter finansiella poster
Belastat av förlikning  
Prosolvia 166 Mkr

Intäkter

Resultat

Ekonomi

produktion: Appelberg Publishing 
Group AB, www.appelberg.com  
projektledning: Elisabeth Nore 
form: Fredrik Andersson  

text: Elisabeth Nore, Erik 
 Aronsson, Göran Lind, Mats Falck  

foto: Tobias Ohls och PwC



I denna redovisning
[s. 4]    Styrelseordförande  

 Peter Clemedtson  

[s. 6]    Vd har ordet 
 Peter Nyllinge

[s. 8]    PwC:s hållbarhet 
 Catarina Ericsson

[s. 10]   Kunden i centrum 
 Johan Rippe

[s. 11]   Medarbetare 
Petra Schedin Stergel

[s. 12] 	Effektivare	 
 verksamheter 
 Peter Lundblad

[s. 13]   Våra  
affärsområden 
Assurance, Business Services,  

Tax och Advisory

[s. 17]   Globala trender  
Henrik Steinbrecher

[s. 18] 		Ekonomisk	 
översikt

Årsberättelse
2012/2013

www.pwc.se

PwC arrangerade 
seminarier och 
paneldebatter 
i  Almedalen, 2013.

På omslaget: PwC 
på plats i Almedalen 
sommaren 2013.

f
o

t
o
: 

p
w

c
 s

v
e

r
ig

e

3PwC Sverige Årsberättelse 2013

42+58+A58 %
kvinnor

42 %  
män

fördelning kvinnor/män

37+A37 %
marknadsandel Nasdaq OMX 16+A16 %

marknadsandel samtliga 
 aktiebolag med revisor

Medarbetare

Kunder

60 000
kunder

20+80+A
439

80 %
högskola

20 %
gymnasium

nyanställda under året

11+13+76+A
Advisory

11 %

Tax
13 %

Assurance
(inkl Business Services)

76 %

Nettointäkter totalt

4 648 Mkr

3 897*

8+9+78+5+A
Övriga

5 %
Advisory

8 %
Tax
9 %

Assurance
(inkl Business Services)

78 %

Medarbetare i Sverige 
* varav 825 kvalificerade revisorer



PwC står starkt
Peter Clemedtson, ordförande för PwC i Sverige, 
har en positiv syn på PwC:s framtida utveckling. 
För att uppnå fortsatta framgångar krävs det 
att revision tydligt uppfattas som värdeskapande 
och att PwC håller fast vid sin starka företags- 
kultur och sina värderingar.

Inför 2012/2013 sa du att det 
fanns goda affärsmöjligheter för 
PwC och för branschen som hel-
het. Hur tycker du att de möjlighe-
terna har infriats?
– Det gångna räkenskapsåret var inte bra 
resultatmässigt men vi behöll våra mark-
nadsandelar och försvarade vår position 
på ett bra sätt under ett år som präglades 
av osäkerhet och en avvaktande håll-
ning bland våra kunder. Jag håller fast 
vid en positiv syn och att det i ett längre 
perspektiv finns goda tillväxtmöjligheter 
för PwC och för branschen som helhet.

Enligt en framtidsstudie från 
FAR bedöms rådgivning växa och 
bli en allt större del av revisions-
branschens verksamhet. I något 
läge kommer det som idag kallas 
revisionsbyråer i själva verket 
att domineras av andra tjänster, 
enligt FAR. Hur ser du på detta?
– Jag håller med om den bedömningen 
och anledningen är att jag är övertygad 
om att revision tydligt måste uppfat-
tas som värdeskapande av kunderna. 
Vi måste komplettera vårt erbjudande 
med ett utökat utifrån- och inperspek-
tiv där vi ser på de förväntningar som 
finns på oss inte bara från våra upp-
dragsgivare utan i en vidare mening – 
vilka förväntningar som ställs på oss av 
samhället i största allmänhet. Vi kom-
mer också att möta allt större krav på 
specialistkunnande inom revision och 
närstående områden, men även inom 
branschspecifika frågor, vilket kommer 
att driva på rådgivningsverksamheten. 

Inom skatteområdet ser vi nya tren-
der som driver på efterfrågan inom 
till exempel internationella beskatt-
ningsfrågor, skattemoral och etik samt 
outsourcing inom personskatter.

Vilka andra starka trender inom 
tjänsteutveckling ser du inom 
branschen de kommande åren?
– Näringslivet kommer att gå stärkt ur 
den finansiella krisen och jag tror på en 
bra tillväxt för tjänsteutvecklingen hos 
PwC och det finns flera orsaker till det. 
En är att samhällsutvecklingen i stort 
leds av ett ökat företagande, och ett ökat 
företagande leder generellt sett till en 
ökad efterfrågan på våra tjänster. En 
annan faktor är ökande krav på effekti-
visering av verksamheterna inom offent-
lig och ideell sektor. Dessutom har vi 
trenden med ökad internationalisering 
vilket understryker behovet av en stark 
internationell samarbetspartner. 

Men vi måste också vara medvetna 
om den ökande konkurrensen. Vi är i 
en mogen bransch och vi måste hela 
tiden stå på tå för att möta kraven och 
investera i framtiden.

Hur kan PwC skapa konkur-
rensfördelar mot de övriga stora 
byråerna?
– Vår starka företagskultur har varit 
väldigt viktig för den utveckling som 
har lett till att vi har en ledande posi-
tion i branschen. Det gäller att vi håller 
fast vid och utvecklar den kulturen och 
våra värderingar som handlar om att 
vi ska inspirera människor till att ta 
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Nyanställda under året



Peter Clemedtson

Styrelseordförande

initiativ, bygga långsiktiga relationer 
med våra uppdragsgivare och skapa 
en trygg och stabil plattform inom vårt 
företag så att vi på ett framgångsrikt 
sätt kan samarbeta och dela med oss av 
kunskap och kompetens.

Vår nye Territory Senior  Partner 
och vd, Peter Nyllinge, och hans 
ledningsgrupp från 1 juli 2013 har till 
uppgift att värna allt det starka i vår 
företagskultur och samtidigt driva på 
omställningsarbetet för att anpassa 
verksamheten till marknadens utveck-
ling och öka våra konkurrensfördelar 
om klienter och medarbetare

Vi är en utpräglad ”people’s busi-
ness” där medarbetarna egentligen är 
vår enda resurs. Ytterst handlar det för 
oss om att attrahera de bästa männis-
korna och erbjuda en miljö där det är 
lätt att skaffa utmaningar, där man kan 
trivas och vill stanna.

Min starka övertygelse är att PwC:s 
ställning som ett ledande internatio-
nellt nätverk, och den svenska firmans 
starka ställning i det nätverket, ger oss 
stora möjligheter och konkurrensför-
delar.
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Vad betyder Prosolvia-domen för 
branschen och PwC, förutom det 
rent finansiella?
– 1998 framkom det uppgifter om felaktig 
redovisning i det börsnoterade IT-företa-
get Prosolvia och bolaget gick i konkurs i 
december samma år. Hovrätten ansåg att 
det var brister i vår revision av Prosolvia 
som orsakade konkursen. Den 24 septem-
ber 2013 träffades en förlikning mellan 
PwC och Prosolvias konkursbo.

Vi har kallat det för något av ett para-
digmskifte när det gäller ansvarsfrågor-
na. Domen kan få effekt på det som kall-
las sysslomannaansvaret rent allmänt. 
Det innebär ökade förväntningar på både 
det vi gör som revisorer och det arbete 
som bedrivs av styrelseledamöter i ett 
företag. Vi måste bli mer uppmärksamma 
på de ökande kraven och utveckla våra 
tjänster så att de lever upp till de förvänt-
ningarna. Vi måste fortsätta arbeta med 
risk och kvalitet, men jag tror också att 
det finns ett behov av att på ett tydli-
gare sätt klargöra ansvarsfördelningen 
mellan styrelse och revisorer. Därmed 
kan det finnas ett behov av att se över de 
lagar och regelverk som styr detta.

” Vi är i en mogen 
bransch och 
vi måste hela 
tiden stå på tå 
för att möta 
kraven och 
investera i 
framtiden.”



Bra efterfrågan på PwC:s tjänster 
Generellt sett en fortsatt positiv utveckling, men ett svagt 
resultat. Så kan man sammanfatta den bild som vd Peter 
Nyllinge ger av det senaste verksamhetsåret.

– I det stora hela var det en fortsatt 
positiv utveckling under 2012/2013. 
Vi såg en ökad efterfrågan på rådgiv-
ning inom skatt och annan regelef-
terlevnad. Rådgivning vid företags-
transaktioner gick också bra trots en 
svag transaktionsmarknad. Även inom 
Business Services var det en fortsatt 
god utveckling, säger Peter Nyllinge.

Revisionverksamheten påverkades i 
vissa delar av den avskaffade revisions-
plikten, men var i övrigt stabil. Däre-
mot lyckades inte consulting riktigt leva 
upp till tillväxtförväntningarna. 

– Inom consulting går utvecklingen 
mot färre och större projekt. Markna-
den blir därför allt mer volatil, det blir 
mer av allt eller inget. 

PwC:s omsättning ökade marginellt 
under verksamhetsåret 2012/2013, 
men vinsten minskade, huvudsakligen 
på grund av en expansiv strategi med 
omfattande rekrytering och säljakti-
viteter som ännu inte nått förväntat 
resultat. 

– PwC utvecklade verksamheten för 
att nå en högre tillväxt än vad som blev 
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fallet, säger Peter Nyllinge.
På kort sikt är en av prioriteringar-

na därför att återställa en god lönsam-
het. Långsiktigt ser Peter Nyllinge stora 
möjligheter till en fortsatt tillväxt på 
en marknad som kommer att efterfråga 
mer av de tjänster som PwC erbjuder.

– Inom revision ligger den stora till-
växtpotentialen i en rapportering som 
blir mer kontinuerlig och integrerad 
utifrån alla aspekter som är väsentliga 
för företagets intressentgrupper, till 
exempel hållbarhet och kvalitetsfrågor. 
Business Services har stora möjligheter 
när små och medelstora företag i större 
utsträckning lägger ut hela eller delar 
av sina ekonomifunktioner externt. 
För rådgivningsverksamheten tror 
jag att PwC:s helhetserbjudande med 
consulting, skatt, transaktionstjänster, 
redovisningsrådgivning och regelspe-
cialister kommer att bli ett allt starkare 
konkurrensmedel. 

Samhällsnytta
Samtidigt finns utmaningar. En är den 
allmänna frågan om revisionens uppgift, 
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där det handlar om att öka relevansen för 
revision i ett näringsliv och samhälle som 
blir mer och mer komplext.

– Det råder inget tvivel om att 
branschen behöver bli bättre på att 
kommunicera om den viktiga samhälls-
funktion som revisionen fyller och vad 
som är innehållet i en revision. Samti-
digt är vi bundna av tystnadsplikt i våra 
klientuppdrag, vilket begränsar våra 
möjligheter att ta debatten.
      Peter Nyllinge betonar också vikten 
av att som byrå snabbt kunna anpassa 
sig till omvärldsförändringar. Det 
handlar bland annat om förändrade 
3:12-skatteregler i Sverige med dess 
påverkan på konkurrensförutsättning-
arna samt EU-förslagen om revisionsby-
rårotation och begränsningar av tjänster 
utöver revision. Samtidigt måste tjänster 
och medarbetare hela tiden utvecklas på 
en konkurrensutsatt marknad. 

– PwC är marknadsledare inom 
revision, redovisning, skatte- och 
affärsrådgivning inom alla marknads-
segment, från de minsta företagen till 
de allra största. Denna position är inte 

given, utan något vi ständigt måste 
anstränga oss för att förtjäna. När man 
träffar PwC ska man alltid uppleva att 
man får den högsta kompetensen, bästa 
servicenivån och de mest engagerade 
medarbetarna. Med hjälp av vår storlek 
ska vi också alltid kunna sätta sam-
man de bästa teamen för varje given 
situation. Det lokala samspelar med 
det nationella och internationella, en 
kund i Värmland ska alltid få det bästa 
stödet, oavsett om det är i Karlstad, 
Stockholm eller New York.

En annan viktig pusselbit för att 
behålla och utveckla en marknadsle-
dande position är att attrahera de bästa 
medarbetarna och anpassa organisatio-
nen till de framtida utmaningarna.

– Det pågår ett viktigt omställ-
ningsarbete internt för att anpassa 
oss till marknadens utveckling och 
åtgärda att vi bara delvis lyckats exe-
kvera den expansiva strategi vi haft de 
senaste åren. Arbetet innefattar bland 
annat ökad specialisering, effektivi-
sering av organisation, processer och 
system samt ett ökat hållbarhetsfokus.

” Det pågår ett viktigt 
omställnings arbete 
internt för att anpassa 
oss till marknadens 
utveckling.”

Peter Nyllinge

Vd och Territory Senior Partner
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PwC:s bidrag till ett 
hållbart samhälle
Vi ser det som vårt ansvar att vara delaktiga 
inom områden som förbättrar samhället och 
miljön. Under året har vi arbetat fram en ny 
strategi för vårt arbete med hållbarhet. 

– Den nya strategin innebär att vi på 
PwC ska driva vår affär på ett hållbart 
sätt och att vi är en katalysator för 
förändringar mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Vårt mål är att hållbarhet ska 
vara en integrerad del i allt vi gör. För att 
lyckas med det behöver vi driva föränd-
ringen genom att utmana oss själva och 
vår omgivning att bidra till ett hållbart 
samhälle, säger Catarina Ericsson, 
ansvarig för hållbarhetsfrågor på PwC.

– PwC:s samhällsengagemang 
fokuseras i första hand på områden 
nära vår kärnverksamhet, det vill säga 
lärande, utbildning, entreprenörskap 
och innovation. 

En prioriterad del inom samhälls-
engagemang är att medverka i utveck-
lingen av gymnasie- och högskoleutbild-
ningen där PwC:s medarbetare deltar 
som lärare, föreläsare och handledare i 
samband med uppsatser.

– Vi har ett ansvar att bidra med vår 
kunskap och tid till den yngre generatio-
nen, oavsett om de väljer en karriär hos 
oss eller inom annan verksamhet.

Det ligger också i linje med PwC:s 
sponsring av Mattecentrums räknestu-
gor, där PwC bidrar både ekonomiskt 
och genom att medarbetare är volontä-
rer och ger stöd till barn och ungdomar 
inom matematik. 

Ett annat exempel är den vetenskap-
liga skriftserien Forskning i fickformat, 

med målet att göra forskning mer lät-
tillgängligt för en bredare allmänhet. 

PwC har även ett egenproducerat 
webb-tv-program, Samhällsutvecklar-
na, där vi tar upp aktuella ämnen inom 
samhällsutveckling och hållbarhetsfrå-
gor i stort.

– Vår framgång och det värde som 
vi tillför våra kunder skapas av våra 
medarbetare. Därför är det avgörande 
att vi investerar i våra medarbetares 
utveckling och att vi har ett bra arbets-
klimat som baseras på våra värde-
ringar. Dessa bygger på att främja en 
kultur av delaktighet, innovation och 
mångfald som gör det möjligt för alla 
medarbetare att använda sin kunskap 
och talang på bästa sätt.

– För att också fortsättningsvis 
attrahera rätt medarbetare behöver vi 
vara en arbetsplats där medarbetarna 
upplever att de kan vara med och bidra 
och utvecklas. Rätt kompetens handlar 
inte bara om specifika tekniska kompe-
tenser utan även om våra medarbetares 
unika individuella egenskaper som är 
en viktig tillgång i samarbete med kun-
der och internt inom företaget. 

PwC arbetar aktivt för att vara en 
inkluderande arbetsplats. Arbetet utgår 
från PwC:s jämställdhetsplan och har 
som mål att ge lika förutsättningar 
vad gäller ersättning, utbildning och 
utveckling. PwC:s mångfaldhetspolicy 

Fyra dimensioner

Marknad

Samhälls- 
engagemang

Miljö & klimat Medarbetare

Vi har under året fokuserat på vårt 

hållbarhetsarbete. Det bygger på att 

vi arbetar i fyra dimensioner. Dessa 

dimensioner är marknad, medar-

betare, samhällsengagemang samt 

miljö och klimat. Vår hållbarhets-

redovisning syftar till att tydliggöra 

och beskriva våra tankar och vad 

vi gör inom vart och ett av dessa 

områden.
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Exempel på PwC:s samhällsengagemang 
•	 Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis 

läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik. Fören-

ingen grundades 2008 och hjälper idag över 125 000 

barn och ungdomar med matematik.

•	 Istället för julklappar till medarbetare gör PwC en dona-

tion varje år. Medarbetarna har möjlighet att välja vilken 

organisation som PwC ska stödja.

•	 PwC bidrar till att göra forskning tillgänglig för fler 

genom sitt bidrag till den vetenskapliga skriftserien 

Forskning i fickformat. 

•	 Samhällsutvecklarna är ett webb-tv-program där väl-

kända profiler debatterar aktuella samhällsfrågor och 

framtida utmaningar.  

•	 På Butterflies i Delhi i Indien får gatubarn en ny chans 

i livet. Förutom barnhem finns skola och möjlighet till 

yrkesutbildning. 

stödjer arbetet att ingen ska särbe-
handlas. Det arbetet har extra fokus 
i rekryteringsprocessen för att inte 
exkludera någon med rätt kompetens 
och egenskaper.   

– Våra medarbetare har olika önske-
mål och prioriteringar under olika faser 
av livet. PwC vill vara en organisation 
där arbete och privatliv går att förena. 
För medarbetare som vill gå vidare och 
utvecklas som ledare och chef finns det 
många möjligheter och förutsättningar 
för det. 

– Vi arbetar aktivt för att minska 
vår egen påverkan på miljön. Det gör vi 
bland annat genom att reducera ener-
giförbrukningen på våra kontor och 
genom att vi ser över våra tjänsteresor. 

Inom området marknad utvecklar 
PwC tjänster som hjälper kunder att ta 
vara på möjligheter och minska risker-
na kopplade till hållbarhetsagendan. 
Tillsammans med PwC:s eget arbete 
inom området hållbara affärer bidrar 
det till att skapa en hållbar tillväxt i 
samhället, idag och i framtiden. 

Catarina Ericsson

Vice vd och ansvarig 
 hållbarhetsfrågor

” För att attrahera de rätta 
talangerna vill vi erbjuda 
medarbetarna utveckling i 
den takt de själva önskar.”

  Du kan läsa mer om vårt 
 hållbarhetsarbete på: 
www.pwc.se/corporate-responsibility



Goda relationer ger mer
Vår ambition är att bibehålla och stärka 
förstaplatsen när det gäller kvalitet och 
styrkan i vårt varumärke. Alla PwC:s  
60 000 kunder ska känna sig unika och 
sedda, oavsett storlek på företaget.  

– Långsiktig framgång för PwC skapas 
genom att vi levererar tjänster på hög 
nivå och bygger relationer med våra 
kunder. Det konstaterar Johan Rippe 
som 1 juli 2013 tillträdde som Markets 
Leader för PwC Sverige. 

Trots avskaffad revisionsplikt har 
PwC fått in många nya uppdrag. Bland 
de större bolagen som tillkom under 
året finns SAS, Stena och SKF. Totalt 
har det tillkommit drygt 8 000 nya upp-
drag under det gångna räkenskapsåret. 

– Att vi vinner i de större segmenten 
på revisionssidan beror framför allt på 
att vi har en stor grupp medarbetare 
som är specialiserade på den här typen 
av uppdrag. Det handlar om, förutom 
teknisk kompetens, att ha rätt egenska-
per som affärsmannaskap och bransch-
kunskap samt att matcha rätt medarbe-
tare med kund.  

– Även bland mindre och medelstora 
företag är vi vinnare, vilket är ett resultat 
av lokalt marknadsarbete och relations-
skapande aktiviteter och naturligtvis att 
vi gör ett bra arbete för befintliga kunder. 

År 2013 rankades PwC som främsta 
revisionsbyrå av CFO Worlds läsare. 

” Vi måste hela tiden utvecklas och vara 
lyhörda för marknaden och kunders 
behov.”

Johan Rippe

Vice vd och ansvarig 
marknadsfrågor

Även 2012 fick PwC högst betyg 
i undersökningen. 

– Det är ett kvitto på att vi gör rätt 
saker och att våra kunder upplever att 
vi tillför ett värde i det vi gör.

Av samtliga bolag på Nasdaq OMX 
anlitar 37 procent PwC för revisions-
uppdrag. När det gäller samtliga 
aktiebolag i Sverige är motsvarande 
siffra 16 procent, vilket gör PwC till 
marknadsledare. 

– Det är viktigt att fortsätta utveck-
la våra branschsatsningar, bland annat 
mot den finansiella sektorn, Private 
Equity, kommunal sektor och ideell 
sektor. De har alla en stark marknads-
position och står för en unik kompetens 
som stödjer våra kunders utveckling.  

PwC är fortsatt starkt inom skatte-
rådgivning och behåller även sin 
position inom rådgivning. Avseende 
företagstransaktioner är PwC den byrå 
som medverkat i flest transaktioner av 
de tio största aktörerna på marknaden. 

– Vår utmaning framåt är att 
bibehålla vår förstaplats när det gäller 
upplevd kvalitet och styrkan i vårt 
varumärke. Vi måste hela tiden utveck-

las och vara lyhörda för marknaden och 
kunders behov. 

Att vara branschledande innebär 
också ett ansvar för dialog och erfaren-
hetsutbyte. Ett exempel på ett uppskat-
tat arrangemang är Finansdagen, som 
i september 10-årsjubilerade och som 
är en viktig mötesplats för företrädare 
inom finansbranschen. 

Under Post Davos Nordic Summit 
möts ledande näringslivsföreträdare för 
att ta del av resultat från World Econo-
mic Forum och diskutera hur näringsliv 
och samhälle påverkas. I samband med 
mötet presenterar PwC sin internatio-
nella undersökning, CEO Survey, där 
vd:ar från hela världen ger sin syn på 
utvecklingen och möjligheter. 

PwC:s engagemang i Almedalen är 
ett tillfälle att möta näringsliv, organi-
sationer och myndigheter och visa upp 
PwC:s tjänster och kompetens. Under 
Almedalsveckan genomförde PwC elva 
egna seminarier och deltog i en rad 
arrangemang som inbjudna talare. 

På samma sätt är Ideellt Forum ett 
viktigt och återkommande event som 
varje år lockar flera hundra deltagare.

10 PwC Sverige Årsberättelse 2013



– Inom medarbetarområdet har vi ett 
år av konsolidering bakom oss. Vi har 
fokuserat på att höja kvaliteten i befint
liga processer för att säkerställa att 
både chefer och medarbetare känner sig 
trygga i vilka förväntningar som riktas 
mot varje roll och process, säger Petra 
Schedin Stergel, personaldirektör.  

– Under året har vi arbetat med att 
hitta rätt dimensionering av både enhe
ter och kontor. Fokus har varit på både 
rätt kompetensinriktning och antal med
arbetare med syfte att säkerställa både 
kvalitet och långsiktig lokal närvaro. 

Utveckling
PwC har under året genomfört ledarut
veckling både på grundläggande nivå 
och för erfarna ledare. Några av dessa 
aktiviteter har utgjorts av ledarskaps
program. Syftet har varit att både 
utmana och förbereda medarbetarna 
inför framtida utmaningar. 

Coachansvaret har integrerats i 
linjechefsrollen istället för den tidigare 
separata coachstrukturen. Nu har che
ferna det totala ansvaret för medarbe
tarnas förutsättningar och utveckling. 

– Vårt arbete för jämställdhet har 
under året varit en fortlöpande process 
och arbetet har ingått i respektive chefs 
ansvar för verksamhet och medarbe
tare. Ytterst ansvarig för jämställdhets
arbetet har varit vd tillsammans med 
övrig företagsledning. Vårt jämställd
hetsarbete är en del i det dagliga arbe
tet och en viktig och naturlig del i vårt 
affärsplanearbete.

Vi trivs tillsammans 
Resultatet av medarbetarundersökning
en visar på ett högt engagemang och 
resultatmässigt kom PwC Sverige på 
andra plats inom PwC:s globala nätverk. 

– En annan process där medar
betarna är med och bidrar till vår 
utveckling är Upward Feedback. I år 
har vi haft fler bidrag från våra medar
betare in i den processen än någonsin 
tidigare. Processen ger medarbetarna 
möjlighet att ta ansvar för ledarnas 
utveckling genom att ge konstruktiv 
feedback till linjechefer och uppdrags
ledare. 

– Våra medarbetare är mycket enga
gerade och det märks att de trivs här.

Petra Schedin Stergel

Personaldirektör

” Våra medarbetare 
är mycket 
engagerade och 
det märks att de 
trivs här.”

Ständig utveckling ger trivsel  
Ledarskap är en angelägenhet för hela organisa-
tionen. Inom PwC tar medarbetarna stort ansvar 
genom att ge löpande återkoppling till våra 
 ledare, vilket säkerställer företagets utveckling. 

79

utbildningstimmar/
anställd

5 %

av arbetstiden
går till utbildning

11PwC Sverige Årsberättelse 2013

3 897

8+9+78+5+A
Övriga

5%
Advisory

8%
Tax
9%

Assurance
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78%
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Effektiviseringar ska 
lyfta resultatet
Efter ett tufft år 2012/2013 är siktet inställt 
på att höja lönsamheten. Med hjälp av fokus 
på effektivisering, kostnadsmedvetenhet och  
uppföljning finns goda förutsättningar att 
åstadkomma en förbättring av lönsamheten.
Peter Lundblad tillträdde som Chief 
Operating Officer hos PwC den 1 juli 
2013. Han kan konstatera att det 
senaste räkenskapsåret 2012/2013 
inte motsvarade våra förväntningar  
ur ett finansiellt perspektiv.

– Vi nådde bara en intäktstillväxt 
på 1 procent. Den låga tillväxten 
förklarades till stor del av att mark-
nadsläget under hösten var svagt och 
avvaktande. Det påverkade främst 
försäljningen av rådgivningstjänster 
där volymerna minskade jämfört 
med året innan. 

I rörelseresultatet på 272 mkr 
ingår en negativ effekt från förlik-
ningen kring Prosolviatvisten med 
166 mkr. 

– Justerat för den så minskade 
rörelseresultatet med drygt 20 pro-
cent, vilket främst förklaras av att vi 
inte lyckades nå den intäktsökning 
som vi hade planerat för och därmed 
inte hade en tillräcklig effektivitet i 
vår kostnadsstruktur.

Riskhantering och kvalitets-
frågor drivs av PwC:s Risk & Qua-
lity Leader, som tillsammans med 
medarbetare, löpande ger råd och 
anvisningar inom området.

– Utvecklingen, inte minst genom 
Prosolviadomen, visar på betydelsen 
av detta, vilket gör att vi fortsätter att 
utveckla dessa funktioner. Under 2014 
står arbetet med att åstadkomma en 
förbättring av lönsamheten högst på 
agendan.

– Vi etablerade i våras en modell 
för vårt affärsplanearbete med tydligt 
fokus på prioriterade aktiviteter, med 
regelbunden uppföljning, inom vart och 
ett av våra fem fokusområden (varu-
märke, tillväxt, lönsamhet, kvalitet 
och talang). Affärsplanen är nu en god 
kompass för vårt arbete.

Våren 2013 initierade PwC flera 
utvecklingsprojekt relaterat till affärs-
stödsfunktionerna, som främst fokuse-
rar på effektivisering av styr modeller, 
kvalitet och effektivitet i de verksam-
hetsstödjande processerna. 

– Inom IT-området sker en snabb 
utveckling och vi implementerar nu 
kontinuerligt nya verktyg som möjlig-
gör nya effektivare arbetsprocesser. 
Det handlar till exempel om nya tek-
nikplattformar för samarbeten i pro-
jekt med våra kunder samt nya system 
för kunskapsdelning, kommunikation 
och erfarenhetsutbyte. 

Peter Lundblad

Vice vd och COO

” Under 2014 står 
arbetet med att 
åstadkomma en 
förbättring av 
lönsamheten högst 
på agendan.”
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Närmare kunden
Revisionen av stora bolag blir allt mer komplex, vilket förutsätter att 
vi har en hög förståelse för kundens verksamhet. Samtidigt fortsätter 
omvandlingen av revisionsmarknaden för mindre företag.

Tomas Lindgren

Ansvarig Assurance

Vilka var de största utmaningar-
na för PwC Assurance under året 
som gick?
– Efter den mediagranskning som skett 
av branschen har vi ett behov av att 
bygga förtroende för branschen och 
revisionen av den finansiella rapport-
eringen, vilket är oerhört viktigt för ett 
fungerande näringsliv. PwC har, som 
största revisionsbyrå, ett stort ansvar 
att stärka förtroendet för den finan-
siella rapporteringen. 

Vilka andra utmaningar ser du?
– Den fortsatta omstöpningen av revi-
sonsmarknaden är en stor utmaning. 
Idag har cirka 150 000 mindre företag 
valt att inte ha en vald revisor. Revi-
sionsmarknaden i Sverige förändras i 
grunden. En annan stor utmaning är att 
också fortsättningsvis vara en attraktiv 
arbetsgivare för de rätta talangerna och 
medarbetarna i dessa förändringar. 

Vilka av era tjänsteområden 
växer mest?
– Vi ser att vår satsning på Risk Assu-
rance Services utvecklas mycket starkt 
både som fristående rådgivning till våra 
kunder och som stöd i vår ambition att 
utveckla revisionen ur både ett effektivi-
tetsperspektiv och ett kundvärdeperspek-
tiv. Effektiv riskhantering inom ekono-
miska flöden, kundernas system och 
riskmanagement och andra frågor kring 
intern kontroll och styrning blir allt vik-
tigare för våra kunder. Potentialen inom 
detta område är stor och det är roligt att 
se att våra satsningar utvecklas positivt. 

Hur förändras revisionen  
i stora bolag?
– Vi fortsätter att effektivisera vår 
revision och använder ny teknik i ännu 

större utsträckning. Vi ser vidare ett 
stort behov av att genomföra revision i 
större bolag med ett stort antal specialis-
ter med olika, delvis nya kompetenser. 

Hur kan era kunder dra nytta av 
omstöpningen av revisionsmark-
naden?
– När revisionen av stora företag blir 
mer komplex kommer vi djupare in i 
våra kunders flöden och kan använda 
kundernas data mer integrerat i vår revi-
sion. Det i sin tur gör att vi till exempel 
kan göra större analyser av flöden och 
på så sätt ge större insikter till våra kun-
der, vilket kan stödja deras utveckling. 

Vilka fortsatta utmaningar ser 
du med slopandet av revisions-
plikten?
– För tre år sedan avskaffandes revi-
sionen för mindre bolag och idag har 
många mindre aktiebolag inte längre 
någon revisor. Detta påverkar förstås 
vår verksamhet. För att kunna behålla 
kompetens lokalt i våra team runt om 
i landet har vi under året fört samman 
mindre kontor med större. På så sätt 
har vi kunnat behålla medarbetarun-
derlaget som krävs för att upprätthålla 
kompetensen ute i hela landet och 
därigenom behålla vår stora marknads-
täckning i hela Sverige. 

Hur har PwC:s styrka gentemot 
era konkurrenter visat sig efter 
avskaffandet?
– Vi har bestämt oss för att fortsätta fin-
nas i hela landet och vi har stor möjlig-
het att ta fler revisionsuppdrag på en 
avreglerad marknad. Vi ser också en stor 
potential att effektivisera revisionen och 
använda ny teknik i genomförandet på 
våra mindre revisionsuppdrag.

Assurance

Fakta Assurance
∙ 1 900 medarbetare

∙ 100 kontor

∙  Exempel på tjänster: revision,  

risk assurance, intern revision,  

IT-säkerhetsgenomgångar,  

system och processer, ekonomi-

styrning och integrated reporting.
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Ny teknik hjälper kunderna
Under året har Business Services lanserat affärsplattformen 
MyBusiness som en mobilapp. Den digitala satsningen har blivit en 
succé bland företagarna. Över 11 000 kunder till PwC använder nu 
MyBusiness när de sköter ekonomin i sina bolag. 

Vad utmärker PwC och Business 
Services erbjudande?
– Enkelhet och tydlighet. MyBusiness 
innehåller tydliga tjänstepaket som gör 
att det blir enklare att förstå vad vi kan 
hjälpa till med. Vi sätter också tydliga 
priser där vi går allt mer ifrån pris per 
timme till att sälja hela paket med 
tjänstelösningar. 

Business Services driver fyra 
typer av affärer: outsourcing, 
insourcing, affärsrådgivning och 
bolagstjänster. Vilka av dessa 
områden växer mest?
– Det är framförallt affärsrådgivning. 
Företagarna kommer till oss och säger 
att de vill ha ett bollplank, någon som 
förstår deras verksamhet. Vi har den 
kompetensen, vi vet hur det är att 
driva företag.

Andra områden som växer är 
outsourcing. Vi ser att företagen vill 
fokusera på sin kärnverksamhet och få 
hjälp med ekonomiadministrationen. 
Efter att revisionsplikten slopats ser 
vi också att företagen efterfrågar mer 
redovisningstjänster.

I april 2012 släppte ni er nya digi-
tala affärsplattform MyBusiness 
och i år har ni släppt en mobilapp 
till denna. Hur har det gått? 
– Mycket bra. Idag är det närmare 
11 000 företag som använder tjänsterna 
i MyBusiness. Affärsplattformen har vi 
utvecklat tillsammans med flera olika 

Magnus Eriksson

Ansvarig  
Business Services

företagare och vi ser att de vill kunna 
hantera ekonomin och till exempel 
attestera leverantörsfakturor och följa 
sitt företags resultat via mobilen. 

Vad har hänt mer under året?
– En sak som utmärker PwC är att vi 
rekryterar många medarbetare direkt 
från gymnasieskolan. Under året har 
vi anställt sammanlagt 50 gymnasie-
ekonomer med hög teknisk kunskap. 
Dessa personer är ett stort bidrag när vi 
ställer om mot digitala processer. 

Vilka är de största utmaningarna 
för PwC och Business Services 
under året som gick och framåt?
– Utmaningen består i att få de mindre 
och medelstora företagen att se oss 
som en självklar samarbetspartner vad 
gäller ekonomihantering och rådgiv-
ning. Vi har gjort stora satsningar och 
vill öka kännedomen om allt vi kan 
hjälpa företagare med för att förenkla 
deras vardag. 

Vilka fler utmaningar ser du?
– Vi har under de senaste åren lanserat 
ett nytt erbjudande med olika paketlös-
ningar och dessutom lanserat affärs-
plattformen MyBusiness. En utma-
ning för oss är att vi nu ska ut till våra 
kunder och erbjuda våra nya digitala 
lösningar. Vi ska visa att vi kan göra 
det enklare för företagare att driva sina 
bolag, bland annat genom en flexibel 
lösning för ekonomihantering. 

Fakta Business Services
∙  Riktar sig till små och medelstora företag

∙ 950 medarbetare

∙ 100 kontor

∙  11 000 kunder använder affärsplattformen 

MyBusiness

∙  Exempel på tjänster: redovisning (till exem-

pel bokslut och deklarationer), insourcing av 

kvalificerad ekonomipersonal, ekonomiska 

rådgivningstjänster, bolagstjänster, till exem-

pel lagerbolag.

Business Services
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Skattestrategi allt viktigare
Med ökat fokus på skatt och moral satsar företagen allt mer på 
riskhantering. Dessutom vill de vara säkra på att de har rätt processer 
för att hantera skatten. PwC har en bra position för den ökade 
efterfrågan av dessa tjänster.
Hur utmärker sig PwC inom skat-
teområdet? 
– Vi är störst inom skatteområdet i 
Sverige och har ett starkt varumärke. 
Vi har hög kompetens och bred erfaren-
het, vi fokuserar både på mindre och 
större företag. Dessutom har vi ett bra 
internationellt nätverk. Detta sam-
mantaget ger oss en bra position för 
den ökade efterfrågan som vi nu ser på 
marknaden.

Hur ser du på konjunkturen?
– Hösten 2013 hade vi en mer positiv 
marknad jämfört med samma period 
året innan. Det var fler transaktioner 
och större aktivitet generellt vilket är 
positivt för oss.

Vilka av era tjänster bedömer du 
växer mest framöver?
– Vi ser generellt en god utveckling, 
särskilt bra är den för internpris-
sättning (transfer pricing), förvärv 
(M&A) samt ägarbeskattning där hela 
3:12-debatten fångas upp.

Vilka är de största utmaningarna 
för Tax under året som gick och 
framåt?
– Det har blivit ett ökat fokus på skat-
tefrågor i stort, inte minst när det gäller 
frågeställningar kring skatt och moral. 
Vi har sett att detta leder till att företag 
idag fokuserar på att säkerställa att de 
kan hantera potentiella risker samt att de 
har rätt processer för hantering av skatt. 

Magnus Johnsson

Ansvarig Tax

Företagens skattestrategi, som 
tidigare sköttes av företagets skatte-
chef eller CFO, har nu flyttat upp till 
högsta nivån och är en högst relevant 
fråga även för CEO och styrelsen. Det 
har även blivit viktigare för företagen 
att skaffa sig en korrekt bild av hur 
mycket skatt de faktiskt betalar. När 
allmänheten och medier talar om 
”skatt” menar de ofta bolagsskatt. 
Men verkligheten är att bolag förutom 
bolagsskatt betalar väsentliga belopp 
i form av andra typer av skatter och 
avgifter som löneskatter, sociala avgif-
ter, olika former av punktskatter  
och moms.

Hur ser era rekryteringsbehov ut?
– Om 2012/2013 var ett konsolide-
ringsår så ser vi framför oss att öka 
rekryteringstakten under 2013/14. 
I första hand bygger PwC organiskt 
genom att rekrytera direkt från uni-
versitet och högskolor men vi anställer 
även personer med specifik bransch-
kompetens. 

Fakta PwC Tax
∙ 320 specialister

∙ 32 kontor

∙  Exempel på tjänster: företagsbeskattning, 

fastighetsbeskattning, personbeskattning, 

moms och tull. Läs gärna vår skatteblogg – 

Tax matters –  på taxmatters.pwc.se

Tax
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Ökat behov av rådgivning
Marknaden ljusnar och Advisory fortsätter att öka genom 
att anställa branschspecialister. Tillsammans med styrkan 
inom finansiering och omstrukturering flyttar PwC fram sina 
positioner inom strategisk rådgivning.

Vilka är de största utmaningarna 
för er under året som gick och 
framöver?
– Det har varit en utmanande mark-
nadssituation med väldigt få företags-
transaktioner, den lägsta på många 
år. Företag har dessutom i mindre 
utsträckning än normalt startat större 
förändringsprojekt. Under senvåren 
2013 ljusnade det och under hösten tog 
marknaden en helt annan fart. 

Vad profilerar PwC inom området?
– Vi har en väldigt stor marknadsnär-
varo vilket gör att vi snabbare kan 
respondera på aktiviteter på markna-
den. Det är en enorm styrka. Den andra 
delen är vår breda tjänstepalett, som 
gör att vi kan ansvara för att leverera 
större helhetslösningar.

Vad utmärker er mer?
– Vi kombinerar bransch- och verksam-
hetskunnande med spetskompetens 
inom funktionella områden, till exempel 
företagsvärderingar. Som en stor aktör 
har vi många fördelar med både en bred 
kundbas och en hög kunskapsnivå hos 
medarbetarna.

Vilka är era viktigaste tjänster 
inom ert område Deals? 
– Det är framförallt analys, värdering 
och hjälp vid avyttring och förvärv. Vi är 
överlägset den rådgivare som genomför 
flest transaktioner på marknaden, vi ser 
också nu att värdet på de företagsförsälj-
ningar vi gör blir allt större.

Reino Johansson

Ansvarig Advisory

Och inom Consulting?
– Vi har idag ett tjänsteerbjudande som 
liknar många strategikonsultföretag. 
Vi har också stark kompetens inom 
operativa områden, tillväxt, logistik 
och inköp. När vi kombinerar vårt kun-
nande inom transaktioner med typiska 
konsulttjänster blir vi mer unika. Att 
hjälpa kunder separera verksamhet 
inför en försäljning, eller integrera ett 
förvärv är bra exempel på detta. Vi 
kallar det Delivering Deal Value (DDV).

Men även våra tjänster inom Value 
Chain Transformation (VCT) ökar. Vid 
omstrukturering av en affärsverksam-
het tar vi ett helhetsgrepp och optime-
rar alla delar i processen. Parallellt med 
våra konsulttjänster för till exempel 
lagerhållning och inköp tittar vi även 
på skatteeffekterna av omstrukture-
ringen.  Det skapar en bättre slutpro-
dukt när man kombinerar dessa delar.

Vilka satsningar har ni gjort 
under året? 
– Vi fortsätter bygga vår kompetens 
genom att anställa fler branschspecialis-
ter.  Vi har också förstärkt vår förmåga att 
jobba med finansieringsfrågor, omstruk-
turering av bolag och working capital.

Vad uppnår ni med denna  
rekrytering?
– Vi stärker vår förmåga till strategisk 
rådgivning. Vi kan bli mer proaktiva 
och kan berätta för kunden vad som till 
exempel händer inom två, tre år inom 
en särskild bransch. 

Fakta PwC Advisory
∙  Rådgivning inom områdena 

consulting och deals

∙ 300 medarbetare

∙ 4 kontor

Advisory



” Hälften av familjeföretagens ägare är 
äldre än 55 år. Det innebär att inom något 
decennium tillträder en ny generation som 
kommer att ha ett stort genomslag, inte 
bara inom sitt bolag utan även i de länder 
där deras företag verkar.”

Henrik Steinbrecher

Global Middle Market Leader
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Globala trender
Förskjutningen av ekonomisk makt är en  
global trend som tillsammans med urbanisering, 
knappa resurser och en allt äldre befolkning 
påverkar framtidens affärer. Inom PwC:s inter
nationella nätverk pågår arbetet med att 
identifiera kommande satsningar.

Den sammanlagda bruttonationalpro-
dukten för Kina, Indien, Brasilien, Ryss-
land, Indonesien och Turkiet är idag 
ungefär lika stor som G7-ländernas 
BNP. År 2050 beräknas BNP för de sju 
tillväxtländerna vara nästa dubbelt så 
stor som G7-ländernas. 

I länder som Kina och Ryssland har 
en förändrad politisk situation innebu-
rit att privat ägande och familjeföretag 
snabbt kunnat växa till stora interna-
tionella aktörer. De kommande 10–15 
åren beräknas värdet av de familjeägda 
bolagen växa kraftigt. 

Henrik Steinbrecher arbetar för 
PwC:s internationella nätverk med 
att identifiera framtidens behov och 
frågeställningar för familjeföretag 
globalt. Uppdraget innebär att under 
tre år besöka aktörer och partners, 
både i tillväxtländer och övriga delar 
av världen, för att ta del av problem och 
utmaningar för stora internationella 
familjeföretag.  

– Många blir förvånade när jag säger 
att likheterna i diskussionerna är större 
än skillnaderna, oavsett om jag talar 
med företrädare i USA, Kina eller Sau-
diarabien, säger Henrik Steinbrecher.

Angelägna ämnen för bolagen är 
kapitalförsörjning, hur familjeföreta-
gen ska rekrytera och behålla talanger 

och hur man kan underlätta för genera-
tionsskifte.

– Det finns många intressanta 
aspekter på hur PwC kan vara behjälp-
lig i den här processen, hur vårt 
internationella nätverk kan samarbeta 
och hur vi som företag och organisation 
rustar oss inför framtiden.  

Hälften av familjeföretagens ägare 
är äldre än 55 år. Det innebär att inom 
något decennium tillträder en ny 
generation som kommer att ha ett stort 
genomslag, inte bara inom sitt bolag 
utan även i de länder där deras företag 
verkar.  

–  I många familjeföretag finns dess-
utom ett överskott på kapital och ett 
stort intresse för välgörenhet. Vi kom-
mer därför att se nya kapitalströmmar 
och kapital som förvaltas för ett ideellt 
ändamål i fonder och stiftelser.

– Det är intressant att se att vi i Sve-
rige har kommit så långt inom området. 
Vi har många framgångsrika familjefö-
retag som verkat över generationer. Det 
innebär att vi har god erfarenhet och 
PwC har också kommit långt när det 
gäller att bygga program som underlät-
tar för internationella affärer.  

138 000
69 000

mdr USD

mdr USD

BNP för G7- och E7-länderna 2050

G7: USA, Japan, 

Tyskland, Storbri-

tannien, Frankrike, 

Italien, Kanada.  

E7: Tillväxtländerna Kina, 

Indien, Brasilien, Ryss-

land, Indonesien, Mexiko 

och Turkiet.

Källa: PwC Global Annual Review 2013
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Resultaträkningen, Mkr 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Rörelsens intäkter 4 648 4 603 4 439 4 175 4 314

Personalkostnader -2 892 -2 769 -2 660 -2 501 -2 680

Övriga externa kostnader -1424 -1207 -1074 -992 -1172

Avskrivningar -60 -66 -78 -83 -81

Rörelseresultat 272 561 627 598 381

Finansnetto -19 -22 -20 -25 -12

Resultat efter finansnetto 253* 539 607 573 369

Skatt på årets resultat -55 -151 -174 -162 -113

Årets resultat 198 388 433 412 256

Balansräkningen, Mkr 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Anläggningstillgångar 189 198 192 286 339

Ej fakturerade arbeten 259 279 268 222 194

Kundfordringar 1082 1184 1093 935 1004

Övriga kortfristiga fordringar 774 146 127 122 134

Likvida medel och kortfristiga placeringar 364 473 575 588 496

Summa tillgångar 2668 2280 2255 2152 2167

Eget kapital 230 427 430 436 378

Avsättningar 489 527 507 478 496

Långfristiga skulder 219 216 219 226 218

Kortfristiga skulder 1730 1110 1099 1013 1075

Summa eget kapital och skulder 2668 2280 2255 2152 2167

Nyckeltal 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Omsättningstillväxt, % 1% 4% 6% -3% 7%

Rörelsemariginal 5,9% 12,2% 14,1% 14,3% 8,8%

Personalkostnader/omsättning, % 62% 60% 60% 60% 62%

Soliditet, % 17% 28% 28% 30% 27%

Medeltal anställda 3676 3711 3443 3402 3323

Omsättning/anställd, tkr 1264 1240 1289 1227 1298

Rörelseresultat/anställd, tkr 74 151 182 176 115

Förädlingsvärde/anställd, tkr 723 759 800 766 764

Flerårsöversikt

Översikt tjänsteområden

           Assurance (inklusive  
          Business Services)             Tax              Advisory           Totalt

12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12

Nettointäkter, Mkr 3308 3252 568 507 466 535 4648 4603

Andel av total omsättning, % 71% 71% 12% 11% 10% 12% 100% 100%

Medelantal anställda 2863 2865 323 290 283 313 3676 3711

Andel av totalt medelantalanställda, % 78% 77% 9% 8% 8% 8% 100% 100%

Omsättning per anställd, tkr 1155 1135 1759 1748 1647 1709 1264 1240

*Belastat av förlikning Prosolvia 166 Mkr.
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100 kontor från 
Kiruna i norr 
till Trelleborg i söder. 

Huvudkontor: 
Torsgatan 21
Telefon: 010-212 40 00

För närmaste kontor, 
besök oss på 
www.pwc.se.
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