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Det här är PwC Sverige
PwC är Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag
med 2 800 medarbetare på 34 kontor runt om i landet. Vi
delar kunskaper, erfarenheter och lösningar med 250 000
kollegor i 158 länder inom det globala PwC-nätverket.
Med unik branschinsikt och djup kunskap inom affärsrådgivning, verk
samhetsutveckling, skatterådgivning och finansiell revision utvecklar
vi nya perspektiv och ger värdefulla råd till svenskt näringsliv. Vi har
45 000 kunder och de är allt från internationella storföretag till små
företag samt alla typer av organisationer och verksamheter inom
offentlig sektor.

49%

Finansiell revision

51%
Rådgivning

Syfte och vision
Att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Det är anled
ningen till att vi går till jobbet varje dag. Vår vision är ett väl fungerande
och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.
Integritet, omsorg, samarbete, innovation och en vilja att göra skill
nad präglar vårt arbete. Vi använder vår kunskap och position till att
vara en katalysator för positiv förändring i samhället.
Vår verksamhet drivs mot ökad hållbarhet och vi hjälper även kun
der att minimera risker och bli mer hållbara – ekonomiskt, socialt och
miljömässigt.

2 800

Medarbetare på 34 kontor
runt om i landet

4 713
Mkr
Nettoomsättning

Fem samverkande affärsområden
PwC erbjuder en stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning. Organisatoriskt är
vi från och med den 1 juli 2018 indelade i fem affärsområden. I praktiken arbetar vi ofta
tillsammans över affärsområdesgränserna.

Assurance

Consulting

Deals

Risk Advisory

Tax & Legal

Tjänster inom finansiell
revision och rådgivning till
företag, organisationer
och offentlig sektor.

Strategisk rådgivning till
företag och organisationer
som står inför komplexa
utmaningar och förändrings
processer.

Rådgivning i samband med
förvärv, fusioner, avyttringar
och andra företagstrans
aktioner, samt strategiråd
givning inom PwC:s
Strategy&.

Rådgivning avseeende
riskhantering och regelefter
levnad samt andra relaterade
tjänster som bidrar till ökat
förtroende, transparens
och värdeskapande.

Rådgivning inom bland annat
inhemsk och internationell
företagsbeskattning, indirekt
skatt, internprissättning,
beskattning av ägarledda
företag och dess ägare samt
avtals- och bolagsrätt.

Nettointäkt
från egen verksamhet
2 030 Mkr

Nettointäkt
från egen verksamhet
272 Mkr

Nettointäkt
från egen verksamhet
526 Mkr

Nettointäkt
från egen verksamhet
790 Mkr

Nettointäkt
från egen verksamhet
726 Mkr

Antal medarbetare
1 400 personer

Antal medarbetare
180 personer

Antal medarbetare
210 personer

Antal medarbetare
480 personer

Antal medarbetare
400 personer

Verksamheten inom Business Services avyttrad – PwC satsar på små och medelstora företag
Under verksamhetsåret 2017/2018 fattades beslut om att sälja affärs
område Business Services (omsättning cirka 1 000 Mkr, antal medarbe
tare cirka 1 000) som främst erbjuder tjänster inom redovisning och löne
hantering till små och medelstora företag. Från och med den 2 juli 2018
ingår verksamheten inte längre i PwC.

PwC kommer att fokuserat satsa på att erbjuda revision-, skatte- och
affärsrådgivningstjänster till små och medelstora företag, den så kallade
SME-marknaden. Läs mer om vår satsning på dessa kunder på sidan 28.
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Peter Clemedtson

Vårt uppdrag är viktigare än någonsin tidigare

Styrelseordförande
Peter Clemedtson
Född: 1956
Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms
universitet och auktoriserad revisor.
På PwC sedan: 1981
Det bästa i mitt arbete: Att jag kan vara
med och bidra till en positiv samhällsut
veckling, och samtidigt ha så kul på jobbet.

”En revisors jobb är att
bidra till ett väl fungerande
samhälle.”
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Vem ska en revisor företräda och vad är syftet med det arbete vi utför? Enligt mig är
svaret givet: revisorer företräder samhället i stort och bidrar till förtroende mellan
dess parter. Det är därför vi finns och det är där vi har vår lojalitet i första hand.
Även i vår omfattande rådgivningsverksamhet arbetar vi på PwC för samhällets
bästa när vi verkar i linje med företagets syfte: att skapa förtroende i samhället och
lösa viktiga problem.

En revisor väljs visserligen av ägarna till ett
företag, men det sker till följd av regler och
lagstiftning som reglerar hur verksamheten får
bedrivas. Rollen är därmed mångfacetterad; vi
har ett direkt ansvar gentemot våra kunder men
också ett indirekt ansvar gentemot samhället i
stort. Det betyder att vi hjälper våra kunder att
förstå vad som förväntas från omvärlden de
verkar i, men också att vi bidrar till att samhället
får en bättre förståelse för företagandets villkor
och funktionssätt och vad ett innovativt och
blomstrande näringsliv bidrar med till samhälls
utvecklingen.
Det jag som revisor och ordförande för PwC
vill uppnå med mitt arbete är ett effektivt och väl
fungerande samhälle som präglas av förtroende
och tillit. Det är ett samhälle där människor i
hög grad litar på varandra och på beslutande
organ och organisationer. Ett samhälle där lagar
och regler efterlevs och där välståndet är högt.
Revisions- och rådgivningsbranschen har
en nyckelroll för ett sådant samhälle. Kvalitets
säkrad information underlättar affärer och kon
takter mellan bolag och dess intressenter. Den
skapar en trovärdighet som är viktig för ägare,
kreditgivare, leverantörer, myndigheter, med
arbetare och kunder. I dagens komplexa, mark
nadsekonomiska och globala samhälle med
högre risker och möjligheter är vårt uppdrag
viktigare än någonsin tidigare.
Människor behöver ha god kunskap om hur
samhället och näringslivet fungerar för att kunna
känna tillit och göra väl underbyggda val. Därför
delar vi på PwC med oss av vår kunskap på
många olika sätt, även utanför kunduppdragen.

Vi gör det genom bloggar, nyhetsbrev, rapporter,
seminarier, webbplatser och genom att vi tar
ställning i svåra frågor. Men vi behöver vara
självkritiska också. Förtroendet för näringsliv
och samhälle är på många håll dalande. Det
sätter ytterligare fokus på vårt uppdrag och vi
behöver växla upp och med gemensamma kraf
ter sprida budskapet om det värde vi skapar.
Rådgivning och revision skapar
värde tillsammans
Vi på PwC har stora möjligheter att bidra till de
enskilda kundföretagens utveckling. Uppdraget
som revisor och rådgivare ger djup insikt i ett
företags ekonomi och vi har dessutom stor erfa
renhet från olika typer av företag och branscher.
Det gör att vi blir värdefulla rådgivare som kan
sätta fingret på risker och förbättringsmöjlig
heter. Att vi endast utför rådgivningsuppdrag
som inte påverkar vårt oberoende som revisor
är en självklarhet.
Revisionsyrket förändras av digitaliseringen
när delar av jobbet kan automatiseras. Det ger
utrymme för mer kvalificerad rådgivning från
vår sida. För att säkra återväxten av duktiga
medarbetare i branschen ser Revisorsinspektio
nen över vilka krav som ska ställas på blivande
revisorer. I en mer komplex framtid behövs mer
än bara redovisningskunskaper. Jag tror att vi
behöver fler personer med annan utbildnings
bakgrund än civilekonomer. Med olika perspek
tiv kan vi bli ännu bättre på att se samband och
tänka kreativt. Det gäller både inom rådgivning
och revision.

Jag märker påtagligt hur dagens unga vill vara
med och ta ansvar och bidra till samhällsutveck
lingen. Det finns en framtidstro och ett reellt
ansvarstagande på ett annat sätt än när jag själv
växte upp. Det är en väldigt positiv kraft som vi
vill vara med och ta vara på. Kan vi förklara på
ett tydligt sätt vad rollen som revisor och råd
givare innebär, så tror jag att vi kommer kunna
attrahera och behålla dessa unga talanger.
Ett stort ansvar
Att vara revisor är en betydelsefull och ansvars
full roll som kräver integritet och professiona
lism. Vi har ett stort ansvar som samhällets
företrädare och det gäller även när vi agerar
rådgivare. Jag är stolt att tillhöra en yrkeskår,
en bransch och ett företag som håller den
fanan högt.

Peter Clemedtson,
Styrelseordförande
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Peter Nyllinge

Vi utvecklas från revisionsbyrå till ett modernt
revisions- och rådgivningsföretag

Vd
Peter Nyllinge
Född: 1966
Utbildning: Ekonomie licentiat, Linköpings
universitet, auktoriserad finansanalytiker
och auktoriserad revisor.
På PwC sedan: 1991
Det bästa i mitt arbete: Människorna,
kulturen, utvecklingen och att få vara med
och forma ett PwC för framtiden.

”Vi gör en storsatsning på ett
bredare utbud av anpassade
revisions-, skatte- och rådgivningstjänster till våra små
och medelstora kunder.”
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Under året har fokus varit att utveckla företaget enligt den strategi ”Ett PwC för
framtiden” som hela företaget var involverat i att utforma föregående år. Strategin
går ut på att fortsätta utvecklingen från en traditionell revisionsbyrå till ett
modernt revisions- och rådgivningsföretag.

Försäljningen av Business Services
Den stora händelsen under året var överlåtelsen
av redovisningsverksamheten inom Business
Services till IK Investment P
 artners. Business
Services är en framgångssaga inom PwC.
Business Services är klart marknadsledande,
har hög specialiserings- och digitaliseringsgrad,
god tillväxt och lönsamhet samt branschens
nöjdaste kunder. På grund av regelverken för
revisionsbyråer och vår struktur anser vi oss inte
vara rätt ägare för att Business Services ska
kunna nå sin fulla potential.
Med överlåtelsen till IK Investment Partners
skapar vi rätt förutsättningar för Business Servi
ces, eller Aspia som det nya företagsnamnet är,
att utveckla sin verksamhet. Aspia får möjlighet
att arbeta med kunder som vi tidigare inte haft
möjlighet att arbeta med till följd av gällande
oberoenderegler. De kommer även att kunna
erbjuda nya tjänster. Inom PwC har det funnits
begränsningar utifrån reglerna för revisorns obe
roende och andra regelverk. I övrigt blir påverkan
liten då Business Services drivits som en själv
ständig enhet inom PwC. Kunden kommer att ha
samma kontaktperson som tidigare och den
lokala närvaron är oförändrad.
Överlåtelsen innebär också att vi skapar ett
större fokus i vår egen revisions- och rådgiv
ningsaffär. Vi gör en storsatsning på ett bredare
utbud av anpassade revisions-, skatte- och råd
givningstjänster till våra små och medelstora
kunder. Vi vet att de efterfrågar mer hjälp än vad
vi idag tillhandahåller inom områden som till
exempel hållbarhet, it-säkerhet samt köp och
försäljning av företag. Det kommer att skapa nya
affärer. Det kommer också att skapa extraordi
nära utvecklingsmöjligheter för alla som arbetar
inom segmentet för små och medelstora kunder.
En win-win-win-win-situation för samhället,
kunderna, medarbetarna och för företaget,
precis som vi alltid strävar efter.

Tjänsteutveckling, specialisering och
samverkan samt digitalisering och
automatisering
Skapandet av Aspia och vår egen storsatsning på
revisions- och rådgivningsverksamheten för små
och medelstora kunder är viktiga steg i verkstäl
landet av tjänsteutvecklingsstrategin i ”Ett PwC
för framtiden”. I segmentet för större företag var
också utvecklingen mycket positiv. Vi försvarade
vår marknadsledande ställning inom revision
trots de nya EU-reglerna om byrårotation och
fortsatte att i snabb takt utveckla rådgivnings
verksamheten omfattande bland annat skatt,
verksamhetstransformationer, företagstransak
tioner, regelverksförändringar och riskhante
ring inklusive it-säkerhet.
Förutom tjänsteutveckling är specialisering/
samverkan och digitalisering/automatisering
strategiska fokusområden. Vi ska leda den tek
niska utvecklingen. Tekniken kombinerar vi
med högt specialiserade medarbetare som sam
verkar i arbetets utförande och skapar trygghet
och löser viktiga problem för kunderna. Vi ska
kunna tillhandahålla det bästa värdet för varje
kund och i varje uppdrag. Därför automatiserar
vi allt fler arbetsuppgifter och satsar på centrala
leveranscentra. Samtidigt fokuserar vi medarbe
tare i allt högre grad på kundkontakt och på de
arbetsuppgifter där det skapar särskilt värde.
Digitaliseringen har stort genomslag inom
alla våra kompetensområden. Vi hjälper våra
kunder att anpassa sig till hur den digitala
utvecklingen påverkar deras strategi, struktur,
system, processer och kontroller. Själva rullar vi
i snabb takt ut nya digitala verktyg som hjälper
oss att utveckla våra tjänster och bli effektivare.
Inom vårt Delivery Center i Lund har under året
några processer automatiserats med hjälp av
robotar. En utveckling som vi ser kommer att
accelerera framöver.
För att understödja en utvecklad specialise
ring/samverkan har vi från den 1 juli 2018 en ny
organisationsstruktur med mer specialiserade
affärsområden i kombination med en förstärk

ning av marknadsdimensionens roller och
befogenheter.
Hållbarhet
Att vi bidrar till ett hållbart näringsliv och sam
hälle är en viktig del i vår strategi. Hållbarhets
arbetet bedrivs inom fyra fokusområden;
ansvarsfulla affärer, hållbara medarbetare, sam
hällsengagemang och begränsa miljöpåverkan.
Under året satte vi prioriteringar utifrån de
17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda
2030. Det innebär bland annat att vi intensifie
rat arbetet med att stärka våra medarbetares
hållbarhet och skapa ännu bättre förutsätt
ningar för en hållbar arbetsmiljö. Utökade
utbildningsinsatser och lanseringen av Hälso
kedjan, där sjukvårdsförsäkringen kompletteras
med en hälsoförsäkring, innebär ett förstärkt
fokus på förebyggande insatser både i relation
till medarbetare och utifrån ett ledarperspektiv.
Under 2018 har vi även fattat beslut om en ny
satsning, där samtliga medarbetare får avsätta
två arbetsdagar per år för samhällelig och per
sonlig hållbarhet. Satsningen syftar till att öka
medarbetarnas samhällsengagemang samt att
stärka det personliga välbefinnandet.
Ännu ett framgångsrikt år
Samtidigt som vi utvecklade företaget enligt vår
strategi för långsiktigt uthållig framgång, så var
2017/2018 ännu ett rekordår finansiellt och vi
fortsatte att leverera på våra målsättningar att
ha rätt kvalitet i allt vi gör, vara en attraktiv
arbetsgivare och ha det mest ansedda och högst
rankade varumärket.
Det här är resultatet av det förtroende våra
kunder visar oss och det arbete som alla
fantastiska kollegor gör varje dag för att hjälpa
kunderna till framgång och trygghet och för
att utveckla PwC. Ett stort och innerligt tack
till er alla.
Peter Nyllinge,
Verkställande direktör
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Omvärld och trender

Globalt, digitalt och transparent – stora
utmaningar och möjligheter i dagens näringsliv

Företag som vill nå framgång i morgon
dagens näringsliv måste förstå och
anpassa sin verksamhet till de globala
megatrender och utmaningar som just
nu förändrar förutsättningarna i de
flesta branscher. Det gäller både oss på
PwC och alla våra kunder.
På ett övergripande plan är de dominerande
megatrenderna urbanisering, klimatförändringar, digitalisering och demografisk utveckling. Men för att vi på PwC ska vara relevanta
och kunna lösa viktiga problem måste vi på ett
djupare plan förstå kundernas perspektiv och
deras utmaningar och möjligheter. Här presenterar vi några av de utmaningar som vi bedömer
är viktiga för dagens näringsliv.
Digitaliseringens omvandlingskraft
Teknologiska genombrott, digitalisering och
automatisering står för den mest genomgripande förändringen i dagens näringsliv och
samhälle. Digitala tjänster som kan utföra uppgifter som tidigare krävde människokraft
utvecklas inom allt fler branscher. Framtidens
vinnare är de verksamheter som lyckas utnyttja
tekniska framsteg och anpassa sina affärs- och
verksamhetsmodeller. Det handlar bland annat
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om att möta konsumenters och brukares högre
förväntningar, skapa nya affärsmodeller, effektivisera interna processer och dra nytta av
potentialen i artificiell intelligens och
robotisering.
Hållbarhet i alla processer
Globaliseringen har ökat kraven på hållbara
affärsmodeller. Det innefattar allt från att säkerställa goda arbetsvillkor och minska belastningen på vårt ekosystem till att bedriva antikorruptionsarbete och betala rätt skatt. De
senaste åren har kravställningen även börjat
regleras. FN:s 193 medlemsländer (nästan alla
världens länder) har enats om 17 globala hållbarhetsmål som innebär att både stater och företag förväntas bidra till en hållbar utveckling.
Vidare innebär EU-direktiv och ny lagstiftning
att företag som tidigare inte kommunicerat
kring dessa frågor nu måste göra det. Att driva
en hållbar verksamhet har blivit affärskritiskt.
 fterlevnad av regulatoriska krav
E
Behovet av riskhantering ökar, bland annat till
följd av en osäker omvärld med cyber-, it- och
integritetsrisker samt omvärldens krav på
ansvarsfullt företagande. Det regulatoriska
landskapet är komplext och förändras dessutom
löpande samtidigt som näringslivet blir alltmer
internationellt. Verksamheter behöver idag ha

riskhantering som en del av sin strategi för att
i ett tidigt skede upptäcka hot och ta till vara
möjligheter.
Riskhantering inklusive cyberhoten
Det moderna, digitaliserade samhället har
skapat nya möjligheter för bedragare som vill
komma åt system, applikationer, strukturkapital, information och andra kritiska och känsliga
tillgångar. Att skydda sina tillgångar har blivit
affärskritiskt och att inkludera cybersäkerhet i
verksamhetens övergripande strategi kan både
skydda och driva verksamheten framåt.
 timulera innovationskraft
S
Innovation står högt upp på dagordningen, men
många företag har inte rätt struktur och kultur
för effektiv och storskalig innovation. Många
gör bara säkra satsningar och riskerar att bli
omkörda av sina konkurrenter. Andra har svårt
att hantera förändringar och idéer som utmanar
det välkända. Att anta en innovationsdriven
strategi innebär att fatta tuffa men välgrundade
beslut. För detta krävs ofta tvärfunktionella
team och insiktsbaserad idégenerering, tydliga
processer, effektiva incitamentsprogram, kundoch konkurrentbevakning, finansieringsanalys
och kvalitetskontroller.

 ttrahera och behåll rätt talanger
A
Att ha rätt medarbetare har aldrig varit viktigare
och de företag som antar en modern strategi för
att attrahera talanger kommer att ha större
framgång. Ett prioriterat område är att uppnå
mångfald bland medarbetarna avseende utbildning och yrkesbakgrund såväl som andra
dimensioner av mångfald. Väl fungerande
talangstrategier kräver ofta tvärvetenskapliga
angreppssätt. Det handlar bland annat om att
skapa program för belöning och prestations
mätning som gynnar affärsmålen och främjar
den kultur och de beteenden som eftersträvas.
Tillvarata förmågan till dataanalys
Möjligheterna till datainsamling och -analys har
aldrig varit större. Det skapar stora möjligheter
för den som lyckas utnyttja potentialen. Verksamheter som har ett väl utvecklat och holistiskt
angreppssätt inom dataanalys kan öka sin kunskap om kunder, brukare, omvärld och den egna
verksamheten. Rätt hanterat kan data synliggöra både hot och möjligheter samt skapa förutsättningar att testa idéer genom att visualisera
effekterna av olika alternativ i förväg. Spetskompetens inom bland annat finansiell revision,
skatt, teknik, verksamhetsutveckling, kundrelationer, innovation, talangstrategier, riskhantering, reglering och transaktioner kan bidra till
en strategisk användning av data.
 undupplevelsen viktigare än någonsin
K
Allt fler företag inser att alla dimensioner av
kundkontakt är viktiga för varumärket och att
information och erfarenheter sprider sig mycket
snabbt mellan kunder i digitala kanaler.
Det är idag uppenbart att företag behöver ta
ansvar för hela kundresan, det vill säga all interaktion en kund har med företaget och dess part-

ners – från annonsering och sökresultat på nätet
till kundtjänst, gränssnitt, köpupplevelse, leverans, produktkvalitet och eventuell retur. Att
hålla den höga takt som krävs är utmanande.
Genom att ta tillvara kunddata, och de insikter
som analys av denna kan ge, skapas bättre förutsättningar för unika, positiva kundupplevelser.
 ärdeskapande genom företags
V
transaktioner
Företagstransaktioner har utvecklats till ett viktigt verktyg för företagsledningar i strävan efter
tillväxt och en långsiktigt hållbar affär. Bakgrunden är bland annat att globalisering, digitalisering, växande konsumentmakt och ökad
transparens leder till stor konkurrens och snabb
utveckling.
En transaktion kan handla om att gå in på
nya geografiska områden eller i nya branscher,
om att säkra och växa sin kundbas eller om att
identifiera och förvärva kompletterande teknik
som kan addera nya värden till ett befintligt
erbjudande. En lyckad transaktion kräver bland
annat effektiva och genomlysta processer, verifierade beslutsunderlag, branschkunskap och
insikter om risker och regleringar.

en röd tråd genom alla våra affärsområden –
från bestyrkande inom revisionen till rådgivning
inom skattehantering, hållbarhet, affärsutveckling och transaktioner. I förlängningen handlar
det om att hjälpa våra kunder att möta samtidens utmaningar och därmed gynna deras
utveckling.
Vi strävar efter att ge våra kunder nya perspektiv på konkurrensfördelar och marknadsmöjligheter och hjälper dem att driva innovation, förnya affärsmodeller, skapa tillväxtstrategier och utveckla kundupplevelser. För att säkerställa kvalitet tar vi fram och verifierar beslutsunderlag, etablerar processer och stödsystem,
gör finansieringsanalyser och utför kvalitets
kontroller. Den ökade komplexiteten i samhället
ökar även efterfrågan på våra tjänster inom
skatt och andra regleringar samt riskhantering
och cybersäkerhet.
Förutsättningarna i näringslivet gäller även
PwC, och vår egen affärsstrategi fokuserar därför på digitalisering, specialisering samt samverkan över kompetensgränser. Läs mer om hur vi
jobbar i vd-ordet och i avsnittet Affärsmodell
och strategi. Våra affärsområden beskrivs på
sidorna 12–16.

Processutveckla för kostnadseffektivitet
och konkurrenskraft
En effektiv och fokuserad organisation skapar
en bra grund för tillväxt och frigör resurser till
det som är strategiskt viktigt. I den hårda konkurrensen är detta en nyckel till framgång. Här
krävs bland annat effektiva och tillförlitliga processer, förändringsledning och digitalisering.
PwC möter utmaningarna
Att skapa förtroende i samhället är en del av syftet med hela PwC:s verksamhet. Det löper som
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Tio viktiga utmaningar för näringslivet
• D
 igitaliseringens
omvandlingskraft

• T
 illvarata förmågan
till dataanalys

• Hållbarhet i alla processer

• K
 undupplevelsen viktigare
än någonsin

• Efterlevnad av regulatoriska krav
• R
 iskhantering inklusive 
cyberhoten
• Stimulera innovationskraft
• Attrahera och behåll rätt talanger

• V
 ärdeskapande genom
företagstransaktioner
• P
 rocessutveckla för
kostnadseffektivitet och
konkurrenskraft
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Affärsmodell och strategi

Sveriges ledande
revisions- och rådgivningsföretag
Vår omvärld
Globala megatrender

Varför

Vad

Syfte

Vision
ett väl fungerande och hållbart näringsliv och
samhälle som inger förtroende.

Intressenternas förväntningar

Globala hållbarhetsmål som är
relevanta för PwC

JÄMSTÄLLDHET

Mål 5:
Jämställdhet

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Mål 8:
Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Att skapa
förtroende
i samhället
och lösa
viktiga
problem

Tjänster
Vi erbjuder en bredd av kvalificerade
tjänster inom revision och rådgivning
via fem affärsområden:

Assurance

Consulting

Deals

Risk Advisory
Mål 12:
Hållbar konsumtion
och produktion

Mål 13:
Bekämpa
klimatförändringarna

PwC erbjuder en stor kunskapsbank
och bredd av tjänster både över
nations- och affärsområdesgränser.
I våra uppdrag skapar vi värdetillväxt
och trygghet för kunderna. Ambitionen är att vara Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag.
Kvaliteten i det vi gör, vår förmåga att attrahera
talanger och vårt starka varumärke skapar för
utsättningar för god tillväxt och lönsamhet.
Genom att matcha kundernas behov med
medarbetarnas kompetens kan vi förverkliga
vårt syfte att skapa förtroende i samhället och
lösa viktiga problem. Med vårt stöd ska våra
kunder kunna leda utvecklingen inom sina
respektive områden.
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Tax & Legal

För att anpassa oss till den snabba takten i
näringslivet fokuserar vi på digitalisering, sam
verkan och specialisering. Genom innovations
kraft, förändringsvilja och djup kompetens inom
våra respektive specialistområden utvecklar vi
nya digitala lösningar, både för egna processer
och leveranser och för kunders räkning. Att
utnyttja den inneboende kraft som samarbete
mellan olika specialistgrupper innebär, är en
nyckel till framgång och här har vi gjort stora
framsteg de senaste åren.
Försäljning av Business Services
skapar möjligheter
Vi fortsätter att öka samverkan mellan affärsom
rådena. Ett viktigt initiativ är satsningen på revi
sion och affärsrådgivning till små och medel
stora bolag som får ökat fokus genom beslutet
om försäljning av verksamheten inom affärsom
råde Business Services som fattades under verk

samhetsåret. Försäljningen är ett led i PwC:s
ambition att öka fokuseringen på revision och
kvalificerad rådgivning. Business Services säljs
till en fond som kontrolleras av IK Investment
Partners och får därmed en friare tillvaro utan de
oberoenderegler som omger ett revisionsföretag.
Läs mer om vår satsning på små och medel
stora företag på sidan 28.
Att överträffa förväntan
Vår entreprenöriella företagskultur och initia
tivrika organisation drivs av ett stort engage
mang för kunderna och deras bästa. Därmed
strävar vi efter att erbjuda kunden tjänster som
överträffar förväntningarna och skapar unika
värden såväl för kunder som för medarbetare.
Kulturen är djupt förankrad i vår uppförande
kod och i våra gemensamma värderingar.

Hur

Vår påverkan

Strategi

Skapar värde för

”Ett PwC för framtiden” bygger på tjänste
utveckling för att skapa maximalt kund
värde genom:

Kunder

Specialisering och samverkan
Vi har högt specialiserade medarbetare som
samverkar för att lösa viktiga problem.

Digitalisering och automatisering
Vi ska leda den tekniska utvecklingen och
öka automatiseringen samt hjälpa kunderna
att anpassa sig till den digitala verkligheten.

Hållbarhet
– Ansvarsfulla affärer
– Hållbara medarbetare
– Samhällsengagemang
– Begränsa miljöpåverkan

Strategiutveckling, riskhantering,
förbättrade affärsprocesser, finansiell
och icke-finansiell information av
hög kvalitet.

Medarbetare
Medarbetare som ges möjligheter till
utveckling, utmaning, uppskattning
och socialt engagemang.

Samhälle
Bidrar till effektiva och konkurrens
kraftiga företag och organisationer, ökat
förtroende och transparens på kapital
marknaden, positivt skattebidrag,
proaktivt arbete med miljö och socialt
ansvarstagande.

Värderingar
–A
 gera med
integritet
– Göra skillnad

– Visa omsorg
– Samverka
– Vara nyskapande

En värdeskapande affärsmodell
Vår affärsmodell tar avstamp i globala drivkraf
ter, intressenternas förväntningar samt rele
vanta globala hållbarhetsmål.
De globala hållbarhetsmål som är mest
relevanta för PwC:s verksamhet avser jäm
ställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekono
misk tillväxt, hållbar konsumtion och produk
tion samt bekämpa klimatförändringarna
(mål 5, 8, 12 och 13). Dessa påverkar både vår
övergripande strategi och aktiviteterna inom
hållbarhet.
Våra revisions- och rådgivningstjänster
bidrar till ett väl fungerande och hållbart
näringsliv och samhälle som inger förtroende.
Tjänsterna baseras på – och utvecklas kontinu
erligt genom – specialisering, samverkan mel
lan kompetenser samt digitalisering av befint
liga och nya tjänster. Automatisering och digi
talisering av våra leveransmodeller driver vår
interna effektivitet framåt samtidigt som vi
lägger stor kraft på att säkra ansvarsfulla affä
rer, hållbara medarbetare, samhällsengage
mang och begränsad klimatpåverkan.
De tjänster vi levererar och hur vi levererar
dem avgör vilken påverkan vi har på våra
intressenter och i vilken utsträckning vi bidrar
till att skapa f örtroende i samhället och lösa
viktiga problem.

Våra värderingar
Hela PwC-nätverket har gemensamma
värderingar som är viktiga verktyg i
vårt dagliga arbete. De har definierats
av medarbetarna och samspelar
också väl med vår strategi som i hög
grad handlar om samverkan, specialisering och att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Värderingarna
hjälper oss att uppnå vårt syfte och vår
vision och bidrar starkt till vår unika
företagskultur.

Agera med integritet
Vi agerar med integritet för det som är rätt och
hållbart.

Göra skillnad
Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med
perspektiv, beslutsfattande och genomförande
i viktiga frågor.

Visa omsorg
Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de
får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.

Samverka
Vi samverkar över gränserna med en mångfald av
talang som kombinerar kunskap, expertis och
nyfikenhet.

Vara nyskapande
Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med krea
tivitet och teknologi som avgörande möjliggörare.
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Hållbarhetsarbete till stöd
för affärsstrategin
För att stötta visionen om ett hållbart näringsliv
och samhälle har PwC en hållbarhetsstrategi
som omfattar tjänster och insatser för såväl
samhälle och kunder som för den egna
verksamheten. Hållbarhetsarbetet bedrivs inom
fyra fokusområden som beskrivs i faktarutan
nedan.
Hållbarhetsstrategin innebär att vi driver
PwC med integritet och ansvar och alltid

 eaktar de förväntningar som omvärlden har
b
på oss. Det innebär också att vi fokuserar på
frågor som är väsentliga i vår bransch och för vår
verksamhet, som bland annat affärsetik, obero
ende och hållbara arbetsförhållanden.
Vi vill inspirera både kunder och samhälle
till nytänkande och innovation, bidra till bättre
och mer tillförlitliga processer samt till en öppen
och trovärdig kommunikation. Det gör vi bland
annat genom att hjälpa företag att minimera
risker och ta tillvara möjligheter, skapa för

troende för information, utveckla nya metoder
för att mäta ekonomiskt, socialt och miljö
mässigt värde samt arbeta med och utveckla
frågor om oberoende och affärsetik.

Hållbarhetsarbetet bedrivs inom fyra fokusområden
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Ansvarsfulla affärer

Hållbara medarbetare

Samhällsengagemang

Begränsa miljöpåverkan

PwC agerar ansvarsfullt och respek
tingivande i alla relationer och uppdrag
samt stödjer kunders hållbara tillväxt
genom att minska risker och ta vara på
möjligheter kopplade till hållbarhets
agendan till exempel genom bestyrk
ande av hållbarhetsrapporter.

PwC investerar i varje medarbetares
utveckling och skapar förutsättningar
genom att främja en kultur av delaktig
het, innovation och mångfald samt en
hälsosam balans mellan arbete och
privatliv.

PwC bidrar till samhället inom områ
den nära företagets kärnverksamhet
och skapar möjligheter inom utbild
ning och lärande samt inom entrepre
nörskap och innovation.

PwC minimerar företagets miljöpå
verkan och utsläpp, främst genom
minskad energianvändning samt färre
och smartare tjänsteresor.

PwC i praktiken
Experience Center är inrett med
skulpturer, målningar, installationer och statyer. ”Forskning visar
att konst berikar kreativiteten
och produktiviteten, så det finns
en tanke med det.”
Petra Stenqvist,
Chief Experience Officer på Experience Center

Här får företag en
prototyp på fem dagar
På en bakgård i utkanten av Stockholms innerstad huserar
PwC:s Experience Center sedan i början av 2018. Hit kommer företag med utmaningar som söker kreativa lösningar
och nya perspektiv. Petra Stenqvist och hennes kollegor
hjälper dem att ta fram en prototyp på fem dagar.
– Här går vi snabbt från idé till handling genom att kombinera
kompetenser inom allt från innovation och varumärke till
teknik, dataanalys och affärsutveckling, säger Petra som är
Chief Experience Officer på Experience Center.
I de luftiga lokalerna finns stora öppna ytor och mycket konst
samt även bland annat mekanisk verkstad, filmstudio, test
labb, printateljé och flexibla rum för kreativa workshops.
Petra och hennes kollegor skapar tvärfunktionella team ihop
med kunden. Därefter anordnas effektiva idémöten i så kallade
sprintar – en sorts stafettliknande process som löpande hante
rar ändringar i design- och funktionskrav. Med hjälp av proces
sen, metodiken och de välutrustade lokalerna kan en prototyp
arbetas fram och valideras med användare på bara fem dagar;
en process som i normalfallet kräver ett stort antal möten under
flera månaders tid. Med prototyp avses här en första lösning på
en tjänst eller produkt som har som huvudsyfte att kunna testas
på användarna innan man påbörjar skarp utveckling.
För att arbetssättet ska fungera måste alla deltagare vara över
ens om en gemensam problemförståelse. Alla måste också

aktivt bidra genom att addera perspektiv från det egna expert
området, kommunicera öppet med varandra oavsett roll och
ha blicken riktad mot en gemensam målbild.
Drivkrafterna bakom det ökande behovet av innovation och
kreativitet är till stor del digitaliseringen och användares allt
högre förväntningar på tjänster och produkter. Globalise
ringen sätter ytterligare blåslampa på företagen eftersom kon
kurrensen numera är global.
– Framtidens utmaningar blir mer komplexa. Vi måste alla
tänka i nya banor och låta affären, tekniken, kreativiteten och
kunskapen ingå i en helhet. Vi har skapat Experience Center
för att möjliggöra detta och bidra till att skapa morgondagens
lösningar idag, säger Petra Stenqvist.
Experience Center i Sverige är ett resultat av PwC:s förvärv av
Pond 2017. Här arbetar cirka 70 personer inom en mängd olika
yrken, så som interaktionsdesigners, industridesigners, digi
tala kreatörer, grafiska designers, copywriters, filmskapare,
researchers, digitala utvecklare, varumärkesstrateger, affärs
utvecklare med flera. Inom PwC-nätverket finns Experience
Center på många platser runt om i världen.
En av PwC:s kunder är SJ som vann Internetworlds pris för
bästa webbsajt år 2018 samt guld i Design S Swedish Design
Awards kategori digitala produkter och tjänster.
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Assurance

Specialisering och digitalisering
ger mer värde
Assurance är marknadsledande inom revision
i Sverige. Det gäller företag i alla storlekar och
i de flesta branscher. Grunden i verksamheten
är att skapa trygghet i näringslivet genom
att säkerställa tillförlitligheten i finansiell
information. Vi identifierar också områden
där det finns risker och utvecklingsmöjligheter.
Revisionsprocessen blir alltmer automatiserad
och andelen kvalificerad rådgivning ökar.
Erbjudandet omfattar bland annat:
• Lagstadgad revision
•	Granskning av finansiell och icke-finansiell information
• Revisionsnära rådgivning

Att bidra till ett väl fungerande och
hållbart näringsliv och samhälle
Revision är ett brett samhällsuppdrag med
många intressenter och omfattande myndig
hetskrav. Korrekt finansiell rapportering är
avgörande för förtroendet mellan parter i sam
hället och revisionstjänsterna skapar tilltro till
kundens redovisning och förvaltning i form av
externa uttalanden som revisionsberättelser och
andra intyg. PwC bidrar till att lösa viktiga pro
blem när revisorer rapporterar avvikelser och
förbättringsområden, så att personer i ansvars
ställning kan känna trygghet eller vidta åtgär
der. Den digitala utvecklingen och ökade krav
på transparens bidrar till att framtidens revision
kommer att kräva mer mångfacetterad
kompetens.
Erbjudande och kunder
Granskning av finansiell rapportering samt sty
relsens och vd:s förvaltning har länge varit
grunden i vårt erbjudande men efterfrågan på
rådgivning ökar alltmer. Tjänsterna utvecklas
kontinuerligt och digitala verktyg bidrar till
högre flexibilitet, mobilitet, effektivisering och
kundnytta. Kundernas verksamheter blir allt
mer komplexa och efterfrågan ökar även på
revisorsyttranden över icke-finansiell informa
tion. Våra kunder finns inom alla branscher och
segment; från små och medelstora privatägda
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företag till kommuner, landsting och stora inter
nationella och publika koncerner.
Digitalisering och samverkan
Assurance utvecklar nya arbetssätt för att med ny
teknik öka automatiseringsgraden och standar
disera vissa arbetsmoment. Allt fler moment kan
utföras digitalt och på distans och en del kan
automatiseras med robotteknik. Detta sker i hög
utsträckning vid vårt Delivery Center i Lund,
som utgör en viktig del i vår digitala transforma
tion. Utvecklingen gör också att medarbetare
kan lägga mer tid på kvalificerade uppgifter och
rådgivning vilket ökar värdet för kunden och ger
medarbetare ett mer utvecklande arbetsliv.
Vi ligger i framkant och har förnyat revi
sionsarbetet med ett antal unika digitala lös
ningar, bland andra Aura, Halo och Connect.
Aura är en revisionsplattform som ger kvalitet
och enhetlighet i revisionen. Halo är ett modernt
verktyg för att visualisera data i realtid tillsam
mans med kunden, vilket bidrar till djupare
insikter och bättre beslutsunderlag. Connect är
ett kommunikationsverktyg som ger snabba,
säkra informationsutbyten mellan oss och kun
derna. Vi investerar hela tiden i nya lösningar
som förenklar revisionsprocessen. Mixen av
skickliga medarbetare, samverkan med övriga
PwC, smarta tekniklösningar och innovativa lös
ningar ger PwC en unik position på marknaden.

Vi skiljer på digitisering och digitalisering.
Digitisering avser att vi går från analoga till digi
tala processer. Här ingår våra satsningar på att
automatisera våra processer bland annat med
hjälp av mjukvarurobotar (RPA). Digitalisering
innebär att vi med ny teknik och digitala proces
ser skapar nya insikter, värden och beteenden.
Kognitiva system och ”machine learning” som
AI är en del av vår digitaliseringsstrategi.
Strategiska prioriteringar
PwC genomgår en förflyttning mot ökad auto
matisering och rådgivning. För att fortsätta
ligga i framkant och leverera högsta möjliga
kundvärde utvecklar vi ständigt våra kunskaper
och sammanför kunden med relevanta specialis
ter. På så vis ökar revisionskvaliteten samtidigt
som vi kan leverera skräddarsydd kunskap.
Med billigare och kraftfullare teknik samt
ökade dataflöden får vi tillgång till mer informa
tion i realtid. Det ger oss nya möjligheter att ana
lysera och validera stora mängder data.
Vårt fokus är att erbjuda en modern, digital
revision som till stor del utförs genom artificiell
intelligens (AI) och analysverktyg. För stora
bolag satsar vi på så kallad datadriven revision.
För små och medelstora bolag har vi skapat
tjänster med mer standardiserade revisions
moment som kan genomföras platsoberoende
av vårt Delivery Center.

Consulting

Från strategi till genomförande
Affärsområde Consulting är strategisk
rådgivare och transformationspartner
till ledningsgrupper i verksamheter som
står inför komplexa utmaningar och
förändringsresor. Erbjudandet omfattar
hela kedjan från strategi till genomförande
och når sin fulla potential genom samarbete
mellan olika affärsområden inom PwC både
lokalt och internationellt.
Erbjudandet omfattar bland annat rådgivning inom:

Att bidra till ett väl fungerande och
hållbart näringsliv och samhälle
Nästan alla företag och organisationer påverkas
idag av ett omfattande förändringstryck. Nya
aktörer utmanar hela branscher, digitalise
ringen stöper om affärsmodeller och globalise
ringen suddar ut gränser. Samtidigt pågår en
snabb utveckling inom automatisering och arti
ficiell intelligens som kommer att ändra villko
ren för arbetskraften och även för hur företag
bemöter och interagerar med sina kunder.
Att ta sig an utmaningarna och sträva efter
ständig utveckling är avgörande. Ett väl funge
rande och hållbart näringsliv och samhälle
behöver företag som har rätt underlag för att
fatta beslut – och kraft att genomföra föränd
ringar. Consulting hjälper sina kunder att fånga
morgondagens möjligheter för att framtidssäkra
deras verksamheter.
Erbjudande och kunder
Consulting erbjuder strategisk rådgivning och
stöd i genomförande inom bland annat tillväxt,
sälj & marknad, logistik & tillverkning, HR och
finans. Vi bistår även i frågor relaterat till data
analys, digitalisering och större systemrelaterade
förändringar. Vi vänder oss till ledningsgrupper
som ser behovet av en partner för att skapa rätt
förutsättningar för att fortsätta vara relevanta
och framgångsrika.

• Tillväxt

• Finans

• Sälj & marknad

• Förändringsledning

• Logistik & tillverkning

• Digitalisering

• Human Resources

• Innovation

Kunderna är i huvudsak stora verksamheter
med särskild tonvikt på konsumentvaror och
detaljhandel, tillverkande industri, finansiella
tjänster och teknologi. De leder ofta utveck
lingen inom sin respektive bransch – eller har
potential och ambition att axla den rollen.
Vi utgår alltid från kundens situation och
kommer med olika perspektiv på hur utma
ningar och möjligheter kan adresseras. Vi tror
på personliga relationer kombinerat med hög
kompetens inom relevanta områden och utvär
derar ständigt vilka frågor vi ska fördjupa oss i
för att få nya och kompletterande perspektiv.
Digitalisering och samverkan
Den digitala eran innebär fantastiska möjlighe
ter samtidigt som förutsättningarna är utma
nande. Framgång kräver i hög grad faktabase
rad insikt och vilja att skaffa sig nya perspektiv
på utmaningar och möjligheter. Consulting
erbjuder därför kvalificerad rådgivning inom
bland annat innovation, konsumentinsikt och
förmågan att hantera och analysera data. I vårt
Experience Center kan vi genom att jobba agilt i
kreativa miljöer gå från idé och koncept till pro
totyp på ett effektivt sätt. Det pågår även en digi
talisering av PwC:s egen verksamhet som bidrar
till högre effektivitet i leveranser och samarbe
ten samtidigt som det ger oss värdefulla erfaren
heter i dialogerna med våra kunder.

Integritet är en nyckelfråga och handlar mycket
om att ge tydliga, faktabaserade rekommenda
tioner och förmå kunderna att hantera även de
mest utmanande frågorna. Vår förmåga att
samarbeta över traditionella kompetensgränser
är också en av våra konkurrensfördelar.
Strategiska prioriteringar
Consulting har växt snabbt de senaste åren,
både organiskt och genom förvärvet av innova
tionsbyrån Pond 2017. Vi ser en fortsatt stor
efterfrågan på våra kompetenser, och genom att
satsa på innovation och fördjupa relationerna
med prioriterade kunder kommer vi att öka vårt
värdeskapande till nytta för både kunder, PwC
och samhället i stort.
Vår strategi är att fokusera på större, kom
plexa uppdrag där vi som transformationspart
ner hjälper kunderna att möta och lösa deras
mest prioriterade utmaningar. Genom förvärvet
av Pond har vi fått tillgång till kreativa arbets
sätt, verktyg för innovation och co-creation samt
djup kompetens om varumärken och vikten av
differentiering.
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Deals

Specialister på företagstransaktioner
Affärsområde Deals hjälper kunderna till
effektiva, tillförlitliga och väl genomlysta
transaktioner genom att kombinera djup
specialistkompetens, samarbete över
kompetens- och nationsgränser och en
marknadsledande bredd i tjänste
erbjudandet.

Erbjudandet omfattar bland annat rådgivning inom:
• M&A-processer
• Strategirådgivning

•	Due diligence (finansiell, kommersiell,
operationell och it)

• Värdering och modellering

• Integration och carve-out

• Rekonstruktion

Att bidra till ett väl fungerande och
hållbart näringsliv och samhälle
Deals verksamhet syftar till att skapa bättre för
utsättningar för förtroende mellan parterna i en
transaktion och bidra med nyskapande rådgiv
ning för M&A-relaterade problem. Genom att
säkerställa effektiva och tillförlitliga processer
samt djup specialistkompetens för att utvärdera,
värdera, beskriva och bedöma företag, skapar vi
möjligheter för förvärv och avyttringar. En väl
genomlyst transaktionsprocess ökar sannolik
heten för att både köpare och säljare ska bli
nöjda – även efter fullföljd affär.
Erbjudande och kunder
Affärsområde Deals är marknadsledande i Sve
rige och erbjuder rådgivning genom hela trans
aktionsprocessen – före, under och efter själva
transaktionen.
Erbjudandet omfattar bland annat transak
tionsstrategi, värdering, due diligence, utvärde
ring av kommersiell potential, integration och
separation (carve-out) samt utformning av och
stöd genom hela M&A-processen. Vi anlitas av
antingen köpare eller säljare och fungerar som
en möjliggörare och källa till kunskap samt
säkerställer kvalitet genom hela processen.
Via PwC:s Strategy& erbjuder affärsområdet
strategirådgivning av internationellt verk
samma strategikonsulter med gedigen erfaren
het av svåra frågeställningar och med tillgång
till hela det globala PwC-nätverket.
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Kunderna är i huvudsak internationella koncer
ner, riskkapitalbolag samt lokala, medelstora
företag. Tjänsteerbjudandet anpassas efter
kundens behov i varje situation.
Transaktionsmarknaden är god. Både förvärv
och avyttringar av delar utanför kärnverksam
heten har de senaste åren blivit ett allt vanligare
verktyg för företagsledningar och ägare. Utveck
lingen beror dels på ökad kunskap om transaktio
ner som förändringsverktyg, dels på digitalise
ringen som ökar behovet av att förvärva komplet
terande teknologier. Marknaden gynnas också av
att god tillgång på kapital och låga räntor bidrar
till höga värderingar på attraktiva tillgångar.
Digitalisering och samverkan
Den digitala eran utmanar näringslivet och den
som ska nå framgång måste vara öppen för nya
perspektiv. Spjutspetsteknik som förväntas
kunna komplettera befintliga produkter och
tjänster förvärvas av allt fler företag. Det innebär
att transaktioner ofta involverar unga företag
med en bakgrund, kultur och kompetensbas som
skiljer sig mycket från det traditionella storföreta
gets. Detta ökar utmaningarna men innebär även
stora möjligheter, även för oss som rådgivare.
För PwC:s tjänster och arbetssätt innebär digi
taliseringen bland annat nya möjligheter till ana
lys av stora datamängder och bättre förutsätt
ningar att visualisera resultat på ett mer kommu
nikativt sätt. Vi står således inför ett paradigm
skifte – å ena sidan kan vi analysera mycket större

datamängder, å andra sidan ställs det större krav
på oss att lyfta fram det väsentliga.
Nära samarbete med kollegor, i andra affärs
områden och i andra länder, är en del av varda
gen för oss på Deals och tillika en av våra konkur
rensfördelar. Den kund som anlitar Deals kan
känna sig trygg med att all kompetens för att
lyckas med en transaktion finns nära till hands.
Strategiska prioriteringar
Deals ska ha marknadsledande specialistkun
skap och bredd i tjänsteportföljen. Utöver djup
teknisk kompetens och nya verktyg, kommer
framtida framgångar i hög grad bero på vår för
måga att arbeta tillsammans med kunden
genom hela transaktionsprocessen.
En transaktion är komplex och processen
behöver hantera en mängd olika aspekter.
Exempel på utmaningar är stora datamängder,
snabba förändringar i omvärlden och ömse
sidiga beroenden mellan viktiga aspekter, så
som finansiella och skattemässiga eller opera
tionella och legala. Dessa utmaningar i kombi
nation med vikten av att identifiera centrala
värdedrivare förutsätter nära och kontinuerlig
kunddialog.
Som arbetsgivare ska vi erbjuda en utveck
lande arbetsplats där medarbetare kan utmanas
och trivas på alla nivåer och i alla roller. Vi vill
också bli en mer diversifierad skara specialister,
med större variation avseende bland annat
utbildning, kulturell bakgrund, personlighet,
könsidentitet och ålder.

Risk Advisory

Riskhantering och regelefterlevnad
Affärsområde Risk Advisory är specialister
inom några av näringslivets mest aktuella
utmaningar: riskhantering och regel
efterlevnad samt andra relaterade tjänster
som bidrar till ökat förtroende, transparens
och värdeskapande.

Erbjudandet omfattar bland annat rådgivning inom:

Att bidra till ett väl fungerande och
hållbart näringsliv och samhälle
Förtroendefrågor, riskhantering, regelefterlev
nad, cybersäkerhet, it-styrning, hållbarhet och
krav på transparens. Det är vår kärnkompetens
och mycket viktiga frågor, som alla måste han
tera i dagens näringsliv. Effektiv riskhantering
har blivit en styrelsefråga i allt fler företag. Det
handlar om att ta rätt risker; det vill säga att
fånga affärsmöjligheter och samtidigt vara
rustad för en alltmer komplex riskbild som
bland annat omfattar digitala bedrägerier och
krav på cybersäkerhet.
Efterfrågan på tjänster inom risk och regel
verk ökar. Kontinuerliga förändringar i regel
verk och förväntningar på ansvarsfullt företa
gande ställer nya krav. Affärsmodeller utmanas
och nya aktörer etablerar sig samtidigt som
cyberriskerna ökar och skyddet av digitala till
gångar blir mer komplext och viktigt för en verk
samhets konkurrenskraft.
Erbjudande och kunder
Risk Advisorys erbjudande bygger förtroende
internt och externt. Exempel på tjänster är
internrevision, riskhantering, it- och cyber
säkerhet, dataanalys, hållbarhet, forensic-tjäns
ter, komplexa redovisningstjänster, regelverk
inom bank och försäkring samt verksamhetsråd
givning för offentlig sektor.

• Internrevision

• Hållbarhet

• Riskhantering

• Komplex redovisning och regelverk

• It- och cybersäkerhet

• Utveckling av offentlig sektor

• Dataanalys

•	Forensic (hantering av affärshot,
risker och komplexa utmaningar)

Vi analyserar och hanterar risker och säkerställer
regelefterlevnad samtidigt som vi identifierar
möjligheter. I erbjudandet ingår bland annat att
förbättra intern styrning och kontroll, utveckla
bättre processer, utföra tredjepartsgranskning
av exempelvis hållbarhetsinformation samt att
digitalisera och verksamhetsutveckla.
Med vår cyberverksamhet är vi Sveriges i
särklass ledande samarbetspartner inom infor
mations- och it-säkerhet.
Kunderna finns inom alla branscher och
segment; från små och medelstora privatägda
företag till offentlig sektor och stora internatio
nella och publika koncerner.
Digitalisering och samverkan
Att ligga längst fram inom digitala tjänster och
metoder är mycket viktigt. Vi gör därför omfat
tande satsningar – både i våra egna leveranser
och med fokus på kundernas verksamheter.
Ett satsningsområde är ”den digitala medar
betaren”, Robot Process Automation (RPA).
Roboten är en mjukvara som utför repetitiva,
regelbaserade rutinuppgifter och på så vis för
enklar vardagen för medarbetarna. RPA innebär
också ökad effektivitet och produktivitet samt
förbättrad kvalitet.
Risk Advisory är störst i Sverige inom rådgiv
ning kopplat till riskhantering och regelefterlev
nad och har en bredd som ingen annan kan

erbjuda. Genom samarbete över affärsområdes
gränserna inom PwC ökar vi ytterligare vår möj
lighet att skapa värde för kunderna. Samverkan
över kompetensgränser och med kollegor i
andra länder är en naturlig och växande del av
vår vardag.
Strategiska prioriteringar
Vår långsiktiga målsättning är att fortsatt vara
den ledande aktören inom risk- och regelverks
tjänster i en digital värld. Vi når dit genom djup
förståelse för nyckelfrågorna inom våra tjänste
områden samt genom samarbete inom PwC. För
att vara säkra på att vi löser viktiga problem
fokuserar vi på några av näringslivets mest cen
trala utmaningar: att stärka förtroendet och
transparensen i kundernas information, att
effektivt hantera risker och regelverk, att skydda
tillgångar och att ge trygghet i kundernas hante
ring av stora datamängder.
Vi gör även en satsning på offentlig sektor
och fortsätter att bygga vår särskilda enhet som
ska arbeta med verksamhetsutveckling för kom
muner, landsting och myndigheter. Hälso- och
sjukvård är också ett viktigt område som vi
prioriterar.
Vår ambition är att skapa synliga värden hos
våra kunder genom att kombinera våra unika
kompetenser och erbjudanden.
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Tax & Legal

Specialiserade rådgivare inom
komplexa skattefrågor och affärsjuridik
Skattefrågor placeras högt upp på agendan
i näringslivet. Anledningen är bland annat
förändrade regleringar, ökad globalisering,
högre krav på transparens och omvärldens
fokus på hållbar skattehantering. PwC:s
Tax & Legal erbjuder ett brett spektrum av
rådgivning till svenska och internationella
företag. Inom skatt är vi i särklass störst
i Sverige.
Erbjudandet omfattar bland annat rådgivning inom:

Att bidra till ett väl fungerande och
hållbart näringsliv och samhälle
Skatt är en hållbarhets- och förtroendefråga
som är viktig för företagens varumärke och
anseende. Ökade krav på transparens fortsätter
att påverka näringslivet och leder bland annat
till att företag ser över sina skattestrategier både
nationellt och internationellt. De senaste årens
mediedebatt om skattefrågor har ytterligare
bidragit till att skatt har hamnat i rampljuset.
Vi på PwC vill också verka för ett hållbart
skattesystem; det vill säga ett system som tar in
nödvändig skatt till skola, vård, infrastruktur
och så vidare, men som också ger bra villkor för
företag och näringsliv. Dessutom menar vi att
lagar och förordningar bör vara utformade så
att den som följer dem också anses göra rätt i
omvärldens ögon. Det är komplexa frågor och vi
bidrar även genom att diskutera skatt och sprida
vår kunskap i det offentliga rummet och via
Sveriges skatteblogg Tax matters.
Erbjudande och kunder
Tax & Legals övergripande erbjudande är att
vara en kvalificerad partner och rådgivare inom
komplexa skattefrågor och affärsjuridik. För
ändrade regleringar, ökad globalisering, en
aktiv transaktionsmarknad och inte minst nya
förväntningar på skattehantering gör att föränd
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• Företagsbeskattning

• Personbeskattning

• Indirekt skatt

• Transaktionsrelaterad skatt

• Internprissättning

• Affärsjuridik

ringstakten är hög inom skatteområdet. Det
ställer höga krav på oss som skatterådgivare.
Vi har kunder inom alla segment och bran
scher, både inom privat, offentlig och ideell sek
tor. Hälften är stora privatägda och noterade
företag och organisationer och hälften är små
och medelstora företag.
Skatterådgivningen omfattar allt från stra
tegi, planering och rådgivning till genomför
ande och uppföljning. Vårt mål är att kunderna
ska betala rätt skatt. Det innebär både att följa
lagar och förordningar och att uppfylla de för
väntningar som omvärlden har. Genom gedigen
förståelse för näringslivets villkor och olika före
tags skiftande behov kan vi ge råd som är väl
anpassade till kundernas förutsättningar.
Som Sveriges största skatterådgivare har vi
specialistkompetens inom allt från inhemsk och
internationell företagsbeskattning, till indirekt
skatt, internprissättning, personbeskattning,
transaktionsrelaterad skatterådgivning samt
beskattning av ägarledda företag och deras
ägare. Därtill har vi djup kompetens inom ett
antal branscher, bland annat Private Equity,
fastighetsbranschen, den finansiella sektorn och
den ideella sektorn. Det globala PwC-nätverket
ger oss även internationell kompetens.
Inom Tax & Legal ingår också kvalificerad
juridisk rådgivning med specialistkompetens

från PwC:s globala nätverk. Erbjudandet omfat
tar bland annat avtals- och bolagsrätt, fastig
hetsjuridik samt bolagsstyrning och regelefter
levnad för både företag och organisationer.
Digitalisering och samverkan
Den digitala utvecklingen förändrar kontinuer
ligt vårt sätt att arbeta och leverera. Våra mark
nadsledande digitala verktyg gör oss effektiva,
automatiserar processer och datainsamling och
underlättar kommunikation. Vi kallar det Tax
Technology.
Samarbete med kollegor inom PwC Sverige
och i det globala nätverket är viktigt för Tax &
Legals verksamhet. För internationella kunder
arbetar vi nära kollegor i andra länder och i Sve
rige deltar vi bland annat i uppdrag tillsammans
med kollegor från våra andra affärsområden.
Strategiska prioriteringar
De strategiska prioriteringarna inom Tax &
Legal är rekrytering, ökad digitalisering, fort
satt fokus på internationella frågeställningar,
utveckling av de juridiska tjänsterna samt fokus
på rådgivning till stora företag och organisatio
ner samt till små- och medelstora företag.

PwC i praktiken
Detta är PwC:s Strategy&
Strategy& är internationellt verksamma strategi
konsulter som med gedigen erfarenhet av svåra
frågeställningar och med tillgång till hela det
globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla
och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Fem succéfaktorer som gör vinnande
strategier till värdeskapande verklighet
50 procent av ledande befattningshavare tycker inte att
deras företag har en vinnande strategi. Det visade en av
Strategy&:s undersökningar med chefer i näringslivet.
”Det är häpnadsväckande och så borde det inte behöva
vara”, säger Per Hannover, Senior Executive Advisor på
Strategy&. Strategy& är ett globalt team av strategi
konsulter som hjälper kunder att utveckla och verkställa
konkurrenskraftiga affärsstrategier, lösa komplexa
problem och identifiera möjligheter.
Resultatet från undersökningen var en av drivkrafterna bakom ska
pandet av boken Strategy That Works, som ges ut i samarbete med
Harvard Business Review Press, i vilken Strategy& beskriver fem
succéfaktorer som är gemensamma för många av världens mest
framgångsrika företag.

1. Fastställ er identitet

3. Bygg en kultur som arbetar för er
Vilka få kritiska beteenden är särskilt viktiga för företagets identitet?
Definiera dessa och sprid dem i organisationen genom att utse kultur
bärare som har inflytande. Framgångsrika företag betraktar företags
kulturen som en av sina viktigaste tillgångar.
Exempel på förebild: Starbucks

4. Kapa kostnader för att växa
Undvik generella kostnadsbesparingar. Genomför i stället riktade
insatser för att frigöra medel som kan återinvesteras för att utveckla
företagets särskiljande färdigheter och unika identitet.
Exempel på förebild: LEGO

5. Skapa er egen framtid
Försök inte att uteslutande bli agila eller kontinuerligt svara på
externa förändringar – skapa i stället er egen framtid genom att
fokusera långsiktigt på era unika färdigheter som har potential att
omvandla en hel industri. Ta chansen. Var konsekvent.
Exempel på förebild: Apple

Fokusera på att utveckla ett unikt erbjudande till marknaden som
bygger på tre till sex färdigheter som ni är ledande inom. De mest
framgångsrika företagen har en djupt förankrad uppfattning om
vilka de är och vad de gör.
Exempel på förebild: Amazon

2. Omvandla strategin till vardag
Bestäm hur er unika identitet – de färdigheter som ni ska vara bäst på
– ska genomsyra verksamheten. Kombinera roller, processer, organi
sation, verktyg och kompetenser så att ni förstärker er identitet. Det är
komplext och det kräver tvärfunktionell kompetens och genomförande
kraft – men det ger resultat och skapar en tydlig linje från strategi till
genomförande.
Exempel på förebild: IKEA

Per Hannover,
Senior Executive
Advisor
PwC:s Strategy&
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PwC i praktiken

”För ledande befattningshavare
är det hög tid att analysera hur en
nuvarande centraliserad affärs
modell påverkas av blockkedjans
decentraliserade natur.”
Henrik Olsson,
Director och tjänsteansvarig för Blockchain
på PwC

Hög tid att analysera hur blockkedjor
påverkar affärsmodellen
”På PwC ser vi blockkedjeteknik som en av de mest omvälvande tekniska innovationerna sedan uppkomsten av internet. Tekniken kan bidra till att skapa förtroende utan
inblandning av mellanhänder.” Det säger Henrik Olsson,
Director och tjänsteansvarig för Blockchain på PwC och en
av Sveriges ledande experter på blockkedjor.
Henrik har de senaste åren varit rådgivare åt en stor mängd
företag inom olika branscher kring hur blockkedjeteknik till
sammans med andra digitala satsningar kan framtidssäkra
affärsmodeller.
”På samma sätt som internet påverkade hur vi delar informa
tion kan blockkedjetekniken bidra till tillit och förtroende
mellan parter vid olika typer av transaktioner”, säger han.
”Näringslivet behöver utmana sina affärsmodeller och före
ställa sig en marknad där människor kan utbyta värde utan
mellanhänder. Aktörer som idag till exempel har intäkter i
form av transaktionsavgifter kan få konkurrens av blockkedjor

och nya handelsplattformar”, säger Henrik och exemplifierar
med bitcoin:
”Bitcoin skapades för att kapa mellanhänder inom valutahan
del och komplettera rollen som bankerna har och har haft.
Bank och finans är också den sektor där användandet av block
kedjor mognat snabbast. För konsumenter och företag kan det
exempelvis innebära att transaktions- och valutaväxlings
avgifter sjunker framöver.”
Hög tid att analysera sin affärsmodell

Henriks bedömning är att vi i Sverige inom fem år har flera
applikationer och handelsplattformar baserade på blockkedje
teknik som nått massmarknaden.
”Det behöver inte innebära att en sektor eller bransch stöps om
i grunden, men för ledande befattningshavare är det hög tid
att analysera hur en nuvarande centraliserad affärsmodell
påverkas av blockkedjans decentraliserade natur.”

Blockkedjor i korthet
Blockkedjor, eller blockchain, är en teknologi som möjliggör distribue
rad validering av data. Enkelt beskrivet är det en databas för dokumen
tation av data som alla deltagare i ett nätverk har tillgång till, och där
alla i nätverket har samma version av informationen. Varje transaktion
måste verifieras och godkännas av ett antal deltagare i blockkedjans
nätverk. Blockkedjan adderar transparens till transaktioner samtidigt
som den utesluter onödiga mellanhänder.
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Blockkedjan har alla förutsättningar att driva nästa steg i utvecklingen
av företags ekosystem och plattformar. Teknikens fördelar som trans
parens och standardisering förenklar byggandet av nästa generations
synkroniserade databaser och processer. Med blockchain gör man
säkrare transaktioner, skapar effektivare arbetsflöden samt möjliggör
utveckling av nya tjänster och produkter. Med hjälp av teknologin blir
det färre mellanhänder, vilket minskar kostnaderna och minimerar
risken att manipulera data.

Medarbetare

Vi är möjligheternas arbetsplats
PwC:s övergripande medarbetarlöfte
som arbetsgivare är ”The Opportunity
of a Lifetime”. Tiden på PwC ska vara
den bästa tiden i karriären och präglas
av utveckling och möjligheter. Aktiviteterna inom medarbetarutveckling
inriktar sig i hög grad på att identifiera och ta tillvara digitaliseringens
möjligheter, verka för ett passionerat
och autentiskt förändringsledarskap
samt säkerställa PwC som en inkluderande arbetsplats.
En värderingsstyrd familjär
företagskultur
PwC har en väl förankrad företagskultur som
kan beskrivas genom våra fem värderingar:
• Vi agerar med integritet för det som är rätt
och hållbart.
• Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder
med perspektiv, beslutsfattande och genom
förande i viktiga frågor.
• Vi visar omsorg om våra kunder och medarbe
tare så att de får den trygghet och utveckling
som de eftersträvar.
• Vi samverkar över gränserna med en mång
fald av talang som kombinerar kunskap,
expertis och nyfikenhet.
• Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar –
med kreativitet och teknologi som avgörande
möjliggörare.
Medarbetarstrategi med fokus på
förändring, mångfald och ledarskap
PwC:s verksamhet förändras i snabb takt – digi
talisering och globalisering stöper om förutsätt
ningarna i näringslivet och andelen rådgiv
ningstjänster ökar. Regleringar förändras
löpande och vissa av våra tjänster automatiseras
och robotiseras, vilket också innebär att helt nya
arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter
skapas.
Yrkeslivet revolutioneras
PwC:s medarbetarstrategi är anpassad till den
omvandling som sker i näringsliv och samhälle
och de nya krav som ställs på våra medarbetare
och på oss som organisation. Många av de
tjänster vi erbjuder förändras i grunden, bland
annat som en följd av digitaliseringen. Ett tidigt
och tydligt exempel är revisionsverksamheten
vars repetitiva rutinmoment redan har
robotiserats, vilket innebär att helt nya
arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter
skapas. Detta lämnar utrymme för våra
medarbetare att ägna mer tid åt rådgivning

och kundkontakt. Samtidigt skapar digitala
lösningar nya möjligheter för hur vi bedriver
vårt arbete, både internt och externt. Det
förändrar utvecklingsmöjligheterna för dagens
och framtidens medarbetare och det förändrar
hur vi planerar vårt arbete.
Ett passionerat och autentiskt ledarskap
Inom PwC betraktas alla som ledare. Det är
viktigt eftersom rådgivningsrollen ställer höga
krav på förmåga att leda både sig själv och
andra. Vi är dessutom en organisation i snabb
förändring.
Ledarskapet på PwC ska vara passionerat
och autentiskt. Det innebär att vi drivs av ett
genuint intresse för PwC:s syfte och att vi som
ledare är trygga och grundade i oss själva.
Ledarnas ansvar är att se varje medarbetares
potential, ge regelbunden coachning och feed
back samt säkerställa möjlighet till nya utma
ningar och utveckling i yrkesrollen. Utöver det
sker kontinuerlig feedback till alla medarbetare
löpande under året på alla uppdrag.
Ett starkt förändringsledarskap är en förut
sättning i den föränderliga värld vi verkar i.
Ledarskapsinsatser under
verksamhetsåret
Särskilda utvecklingsinsatser inom ledarskap
har genomförts under 2017/2018. Ett viktigt
syfte har varit att fokusera på att vara en före
bild inom organisationen.
Utveckling genom feedback
Konstruktiv feedback är viktigt för alla indivi
ders utveckling. Vi genomför därför varje år så
kallad Upward Feedback. Det innebär att med

arbetarna ger feedback till ledarna. Resultatet
från denna process används i ledarnas utveck
ling. Ledarna inom PwC Sverige fick under
2017/2018 högst betyg inom etiskt beteende,
kunskap och förmågan att addera mervärde för
kunden. Utöver det sker naturligtvis kontinuerlig
feedback till alla medarbetare under året på alla
uppdrag.
Mångfald är framtiden
PwC ska vara en diversifierad och inkluderande
arbetsgivare. Att vi ökar mångfalden bland
medarbetarna är en viktig del av vår utveckling.
Olikheter bland människor bidrar till en
dynamisk arbetsmiljö präglad av olika perspektiv
och nya idéer, vilket är kärnan i vår affär.
Vårt ökade fokus på rådgivning innebär
också att vi behöver bli ännu bättre på att mixa
kompetenser och olika perspektiv. Här spelar
även samverkan mellan olika affärsområden en
viktig roll.
PwC har många aktiva åtgärder inom lika
behandlingsarbetet och under året har bland
annat följande genomförts:
• Interna så kallade awareness-seminarier och
bias-träning för att öka medvetenheten och
synliggöra fördomar.
• Mångfaldscoachning för koncernledningen.
• Ökat engagemang i mentorprogrammen
Include och Mitt Livs Chans med bland annat
fler orter, on-line mentorskap och
sommarpraktikplatser.
Vi deltar sedan flera år i prideparader på ett fler
tal orter runt om i landet för att visa vår positiva
inställning till mångfald och allas rätt att vara
sig själv.
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En arbetsplats för den som vill lära
och utvecklas
För att vara relevanta för kunderna måste PwC
ligga i framkant inom alla kompetensområden.
Att medarbetarna löpande utvecklas är därför
mycket viktigt. Hos oss är kontinuerligt lärande
en del i arbetet.
Alla medarbetare uppmuntras också att dela
med sig av sin specialistkunskap genom att
bidra till att utveckla andra. Fördelarna är
många – den som utbildar andra utvecklar samtidigt sin expertis, vi ökar den samlade kompetensen och relationerna kollegor emellan
förbättras.
PwC:s medarbetare ingår i ett nätverk med
250 000 kollegor i 158 länder. För den som vill
utvecklas och ta sig an nya utmaningar finns det
stora möjligheter, både i Sverige och
internationellt.
För vissa yrkesgrupper är kompetensutveckling ett lagkrav. Det gäller exempelvis auktoriserade revisorer som behöver genomgå så kallad
aktualitetsutbildning med viss frekvens för att
upprätthålla sin auktorisation.
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Goda relationer med studenter och
andra talanger
PwC är en eftertraktad arbetsgivare men konkurrensen om talangerna är stor och vi vill synas
och utveckla goda relationer med framtida medarbetare redan under deras studietid och i början av deras karriär.
Varje år rekryterar vi cirka 500 studenter
direkt från universitet och högskola.
Vi möter framtida medarbetare i olika forum
runt om i landet för att berätta om PwC som
arbetsplats. För att kommunicera med en bredare målgrupp använder vi även digitala kanaler. Via Facebooksidan PwC Karriär berättar vi
om PwC som arbetsplats och delar medarbetarberättelser. På Instagram kommunicerar vi
kring kulturen och hur vardagen kan se ut.
Under verksamhetsåret har vi även lanserat
en chatbot som vi kallar ”Jobbot” på PwC:s karriärsidor på nätet. Till jobboten kan vem som
helst ställa karriärrelaterade frågor och få svar
direkt dygnet runt.

875

personer rekryterades av PwC
under 2017/2018

Hållbarhet 1+1
Som ett led i vårt fortsatta
arbete med hållbarhetsfrågor
har företagsledningen beslutat
om hållbarhetssatsningen
1+1. Den innebär att samtliga
medarbetare får möjlighet att
avsätta två dagar för samhäl
lelig och personlig hållbarhet.
Medarbetarna väljer själva
vilka typer av aktiviteter
de anser meningsfulla och
stämmer sedan av dessa med
närmaste chef.

Hållbarhet på individnivå
PwC:s medarbetare är ambitiösa och intresse
rade av att utvecklas och ta på sig nya utma
ningar. Det är gynnsamt för både kunderna,
dem själva och PwC. Men det kräver också att
vi är vaksamma på att medarbetarna har en
arbetssituation som är hållbar över tid. Här är
chefernas förmåga att organisera arbetet och
föra dialog med sina medarbetare central.

Vår familjära kultur präglas av samarbete,
omsorg och återkoppling, vilket påverkar hälsa
och välmående positivt. För att skapa så bra
förutsättningar som möjligt erbjuder PwC bland
annat trygga tillsvidareanställningar, flexibel
arbetstidsmodell och förebyggande
hälsoaktiviteter.
Som ett led i vårt fortsatta arbete med
hållbarhetsfrågor har företagsledningen

 eslutat om hållbarhetssatsningen 1+1. Den
b
innebär att samtliga medarbetare får möjlighet
att avsätta två dagar för samhällelig och person
lig hållbarhet. Medarbetarna väljer själva vilka
typer av aktiviteter de anser meningsfulla och
stämmer sedan av dessa med närmaste chef.

Vi deltar sedan flera år i pride
parader på ett flertal orter runt om
i landet för att visa vår positiva
inställning till mångfald och allas
rätt att vara sig själv.
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PwC i praktiken
”Med hjälp av VR-headsets
kan PwC erbjuda övningar
i presentationsteknik i en miljö
som upplevs som verklig.”
Joakim Karlsson,
Human Resources Tech & Innovation
Manager inom Human Capital

Chefens rum
blev ett tekniklabb
På PwC:s kontor i Stockholm har personaldirektörens
tidigare kontor förvandlats till tekniklabb. Här testas och
utvecklas idéer för ett smartare och mer digitalt arbetsliv
under ledning av Joakim Karlsson, Human Resources
Tech & Innovation Manager.
”Min vision är en ’digital talent lifecycle’ – jag vill att vi ska
kunna vara lika sömlöst digitala på arbetet som vi är under
stora delar av vår fritid”, säger Joakim Karlsson, som har en
bakgrund som HR-generalist och rekryterare.
PwC:s Human Resources Tech Lab har varit igång i snart två
år. Exempel på idéer som blivit verklighet tack vare labbet är
”Jobbot”, en chatbot som svarar på frågor om PwC och rekry
tering dygnet runt, samt ett verktyg för digital signering av
anställningsavtal.
En annan idé som fallit väl ut är att använda Virtual Reality
(VR) för kompetensutveckling inom presentationsteknik.
Med hjälp av VR-headsets kan PwC erbjuda övningar i presen
tationsteknik i en miljö som upplevs som verklig. Deltagarna
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kan via VR öva inför den typ av publik och i den typ av lokal
som kommer att vara aktuell för dem i jobbet.
”Vi kan även styra den virtuella publikens reaktioner samt
utvärdera saker som hur presentatören rör sig, använder
rösten och tittar på publiken. Det brukar bli mycket effekt
fullt”, säger Joakim.
Även mångfald kan gynnas av tekniska innovationer. För när
varande driver Joakim tillsammans med en KTH-student ett
projekt som syftar till att synliggöra eventuella omedvetna för
domar som skulle kunna påverka bedömningar i rekryterings
processer.
”Vi vill med Human Resources Tech Lab hitta digitala lösningar
som gör PwC bättre samtidigt som arbetslivet blir enklare och
mer effektivt. För att fortsätta vara relevanta måste vi på
Human Capital transformera oss – precis som våra affärs
drivande verksamheter”, säger J oakim.

PwC hjälper Sverige att bli bäst på e-hälsa
Om sju år ska Sverige vara bäst i världen på att dra nytta
av möjligheterna med e-hälsa. Syftet är att nå en god och
jämlik hälsa och välfärd. Så kan regeringens ambitiösa och
löftesrika vision sammanfattas. eHälsomyndigheten har
en viktig roll för att visionen ska kunna uppfyllas. För att
myndigheten ska veta att utvecklingen går åt rätt håll
behöver den kunna följa upp de insatser som görs av alla
aktörer som arbetar med e-hälsa. PwC har hjälpt till att ta
fram en modell för detta.
”PwC har en bredd och kompetens som få andra”, säger medi
cine doktor Jesper Olsson, utredare på eHälsomyndigheten.
”Vi har haft stor nytta av deras kompetens inom allt från digi
talisering, riskhantering och verksamhetsutveckling till
branschspecifika frågor och utredningsmetodik.”
E-hälsa är ett svårfångat område som ingen än så länge kunnat
ge en samlad bild av. Därför var det viktigt att skapa en modell
som förtydligar vilka områden som behöver följas upp i linje
med regeringens vision. Modellen som PwC bidragit till att ta
fram definierar ett antal viktiga områden, bland andra:
• vad e-hälsa kan förväntas bidra med, exempelvis bättre
jämlikhet och hälsa.

Teamet från PwC har letts av projektledaren Jan von
Zweigbergk och inkluderat medarbetare från Consulting,
Risk Advisory, Assurance och det globala nätverket.
”Uppdraget för eHälsomyndigheten är ett bra exempel på hur
vi på PwC kan samverka över affärsområdesgränserna för att
lösa viktiga problem och bidra till ett väl fungerande och håll
bart samhälle. Vi kommer inte att klara vården i Sverige i fram
tiden om vi inte använder de möjligheter som e-hälsa ger”,
säger Jon Arwidson som är branschansvarig för PwC:s tvär
funktionella satsning på hälso- och sjukvård.
PwC har valt ut hälso- och sjukvård som en särskilt prioriterad
bransch och arbetar för alla typer av aktörer: statliga myndig
heter, landsting/regioner, kommuner, privata vårdbolag såväl
som försäkrings- och life sciencebranschen.
”Vi är experter på allt från utredning och analys till strategi
och genomförande. Vi har en stor bredd av k
 ompetenser och
specialister inom bland annat tekniska och finansiella frågor.
Dessutom har vi internationell utblick och medarbetare som
tidigare arbetat inom vården. Jag menar att vi har unika
möjligheter – och därmed ett ansvar – att hjälpa samhället att
utveckla hälso- och sjukvården”, säger Jon Arwidson.

• hur e-hälsa kan bidra till att förbättra vardagen och möta
behov (exempelvis tjänster för självservice, digitala stöd
i personliga vårdmöten samt verktyg som effektiviserar
vårdpersonalens interna arbete).
• hur stora vårdaktörer arbetar med e-hälsa genom att bland
annat utveckla teknik och infrastruktur, standarder och
innovationsförmåga.
Uppdraget har även inkluderat en studie av utvecklingen i länder
som Kanada, Singapore och övriga EU. Arbetet med att ta fram
relevanta nyckeltal för mål och måluppföljning har också inletts.

”Uppdraget för eHälsomyndigheten är ett
bra exempel på hur vi på PwC kan samverka över affärsområdesgränserna för
att lösa viktiga problem och bidra till ett
väl fungerande och hållbart samhälle.”
Jon Arwidson,
Branschansvarig för PwC:s tvärfunktionella satsning
på hälso- och sjukvård
Jesper Olsson,
utredare på eHälsomyndigheten
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Kunskapsdelning

Vi delar med oss

Vi delar med oss av vår kunskap även till dem som inte är våra kunder. Det
är ett sätt för oss att bidra till samhället. Vi gör det genom att engagera oss
i debatter, publicera rapporter, anordna evenemang och driva bloggar.

Evenemang med politiker och ledare
från näringslivet
Vi anordnar årligen flertalet evenemang med
syfte att bidra till utvecklingen av svenskt
näringsliv. Några exempel av många är:
• Finansdagen
• Post Davos Nordic Summit
• Aktiviteter i Almedalen
• Kunskapsdagarna i Göteborg

pwc.se
– en källa till kunskap
På vår webbplats pwc.se samlar vi stora
mängder värdefull kunskap och inspira
tion för kunder och andra intressenter.

Vårt årliga event Finansdagen hade 2017 temat
förändring och nya perspektiv med talare som
Erik Thedéen, generaldirektör F
 inansinspektionen,
Annika Winsth, chefsekonom Nordea, Lena
Apler, ordförande Collector, Jacob de Geer, vd
iZettle, Jan Eliasson, före detta vice general
sekreterare FN och Anna Wikland, vd Google
Sverige. 2018 fokuserade vi på morgondagens
finansbransch och svensk ekonomi efter
riksdagsvalet.
Post Davos Nordic Summit arrangerades för
åttonde året i rad med rubriken ”How to prepare
for breathtaking changes in a fractured world
and stay competitive”. Två hundra personer från
svenskt näringsliv var på plats och lyssnade
bland annat till Carl Bildt på temat ”State of the

World” och Volvos Bodil Eriksson som talade om
hur digitaliseringen påverkar och förändrar
branschen i grunden.
PwC var även på plats i Almedalen 2018 och
arrangerade ett 20-tal egna seminarier och del
tog i ett antal externa debatter. Här diskuterade
vi viktiga frågor inför valet som till exempel
hälso- och sjukvård, it-säkerhet och skatt. 
I våra paneler deltog bland andra försvarsminis
ter Peter Hultqvist, samordnings-och energi
minister Ibrahim Baylan, civiliminister Ardalan
Shekarabi samt många andra personer från
näringslivet och politiken.
Under hösten 2017 anordnades även Kun
skapsdagarna på flera orter ute i landet, där
Göteborg satsade stort med över 2 000 delta
gare. Här samlas det lokala näringslivet tillsam
mans med den offentliga sektorn för föreläs
ningar och diskussioner kring aktuella utma
ningar för deltagarna.
Runt om i landet pågar en kontinuerlig kun
skapsdelning där vi genom seminarier, föreläs
ningar och workshops delar med oss av insikter
kring aktuella ämnen.

Bidrar till undervisningen på flera universitet
PwC har starka band till studier och forskning. Vi bidrar till undervis
ningen på flera universitet och erbjuder uppsatspraktik på våra kontor
runt om i landet. Relationerna till de olika lärosätena utvecklas också
genom att vi verkar för goda relationer med institutioner och
studentorganisationer.
Till Handelshögskolan i Stockholm har vi bidragit till en professur i
redovisning och revision, och Stockholm School of Economics Insti
tute for Research (SIR) får stöd för sin forskning kring civilsamhällets
ekonomi, organisering och utveckling.
Vi har också sedan flera år samarbeten med ett antal universitet
och högskolor där vi föreläser inom flera av våra specialistområden.
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Hjälp till entreprenörer
och start-ups

Skräddarsydda
nyhetsbrev

Hållbara företag bygger hållbara samhällen. Därför var vi med och startade Business
Challenge och fortsätter att stötta initiativet för att bidra till tillväxt och fler jobb.
Genom Business Challenge hjälper PwC nystartade innovationsföretag och
entreprenörer att vidareutveckla sina verksamheter för att driva på en hållbar
ekonomisk utveckling och skapandet av nya arbetstillfällen.
I Business Challenge ingår också en tävling där PwC står bakom utmärkelsen
i socialt entreprenörskap som premierar social nytta och affärsnytta i kombina
tion. Priset för ”socialt entreprenörskap” gick 2017 till Ari.Farm vars vision är att
hjälpa Afrikas bönder till ett mer hållbart liv.

Varje månad skickar vi ut nyhetsbrevet Dialog till
över 10 000 potentiella och befintliga kunder. I Dia
log belyser vi viktiga frågor och utmaningar för alla
typer av företag. Kunderna kan skräddarsy sitt
nyhetsbrev utifrån intresse.

Nytt samarbete med Norrsken
I juli 2018 ingick PwC ett samarbetsavtal med stiftelsen Norrsken som stöttar
entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken driver
bland annat mötesplatsen ”Norrsken House” där verksamheter med fokus på att
påverka samhället positivt bland annat genom ny teknik erbjuds medlemskap.
Samarbetet innebär bland annat att PwC är huvudpartner till Norrskenssfären
avseende rådgivning inom våra olika kompetensområden. PwC:s medarbetare
har också möjlighet att bli medlemmar i ”Norrsken House”.

Populära bloggar
Digitala kanaler blir allt viktigare för att sprida kun
skap. Vi delar i stort sett dagligen med oss av kunskap,
analyser och tips via skattebloggen Tax matters och
Företagarbloggen.
I Tax matters delar över 300 skatterådgivare från
hela Sverige med sig av sina kunskaper och erfaren
heter genom att skriva artiklar på bloggen. Bloggen
finns både på svenska och engelska och bevakar under
2018 särskilt aktuella skattefrågor inför valet.
I Företagarbloggen delar våra specialister med sig
av kunskap och konkreta tips för ett effektivare
företagande.
Tillsammans hade bloggarna cirka 301 000 unika
besökare bara under perioden januari till juni 2018.
Båda bloggarna går att prenumerera på här:
blogg.pwc.se.

Rapporter som ofta citeras
PwC ger varje år ut ett stort antal rapporter som ofta citeras eller omnämns i
media. Återkommande rapporter är till exempel CEO Survey, Family Business
Survey, Studien om incitamentsprogram, Cities of Opportunities, Global
Crime and Fraud Survey och Riskpremiestudien. Rapporterna finns tillgäng
liga på PwC:s publika webbplats, pwc.se.
Några exempel på intressanta rapporter som tagits fram under 2017/2018:
• ”Digitala medborgare – har vården hunnit med?” tittar på hur sjukvården i
Sverige kan effektiviseras med patienten i centrum och med digitaliseringen
som hjälpmedel.
• ”Digital hållbarhet 2025” lyfter upp cyberhoten som ett av vår tids allra
största samhällsproblem och hur svenskt näringsliv arbetar med frågan.

ga nivåer
historiskt hö
Optimism på vid horisonten?
– ser vi slutet
8
201
vey
CEO Sur
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Kundrelationer

Förtroende och långsiktighet
PwC:s kundrelationer är långsiktiga
och bygger på ömsesidigt förtroende.
Genom tjänster som skapar värde för
våra kunder stärker vi våra relationer
samtidigt som vi arbetar för vårt syfte
– att skapa förtroende i samhället och
lösa viktiga problem.

Vi mäter och bryr oss om
vad kunderna tycker
För att vi ska kunna vara relevanta och bidra
med värde måste vi känna våra kunder och veta
vad de tycker.
Därför mäter vi kundnöjdhet och kundlojali
tet på flera sätt och med olika metoder. Vi kallar
det för vårt Client Feedback-program.
Client Feedback är en viktig del i arbetet med
att stärka och utveckla våra kundrelationer. Att
utvärdera och dra lärdomar av vårt arbete är
oerhört viktigt för oss och vi strävar alltid efter
att bli bättre i alla avseenden.
Tack vare Client Feedback-arbetet får vi svar
på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Kundlojalitet en viktig tillgång
Vår insikt om kunden hjälper oss att stärka och
utveckla oss så att vi kan leverera kundvärde
med kundupplevelsen i fokus. Lojala kunder
kommer tillbaka och rekommenderar oss ofta
till andra. Kundlojalitet är därför oerhört viktigt
för oss.
Ett centralt mått i flertalet av våra undersök
ningar är Net Promoter Score (NPS) som mäter
just kundlojalitet. NPS är ett nyckeltal som är
enkelt att mäta, förstå och kommunicera och
som används både nationellt och globalt inom
PwC-nätverket.
Resultatet för 2017/2018 visar att kunderna
är fortsatt nöjda med vår leverans samtidigt som
vår kundlojalitet stärkts. Tre övergripande kva
litetsområden bygger och driver lojalitet i våra
kundrelationer. Dessa är kompetens, personlig
relation och engagemang.
Integritet, oberoende och etiska riktlinjer
Integritet, oberoende och korrekt uppträdande
är avgörande för att vi ska kunna bygga långsik
tiga kundrelationer och verka framgångsrikt på
marknaden.

45 000 kunder i alla
tänkbara branscher
45 000 företag och organisationer i Sverige är kunder till PwC. Våra
kunder finns i alla branscher – från det lilla enmansföretaget till det
stora börsbolaget. Även stat, landsting och kommuner samt den ide
ella sektorn använder våra tjänster.
Vi är Sveriges största revisionsföretag. Av samtliga svenska aktie
bolag som har valt revisor anlitar nästan 15 procent oss för revision.
Motsvarande siffra för noterade bolag på den reglerade marknaden
är cirka 40 procent. Om vi ser till vårt totala tjänsteutbud så arbetar
vi med en klar majoritet av alla börsbolag.
En stor och viktig del av våra kunder är små och medelstora före
tag och under 2018 inleddes en särskild satsning på just denna kund
kategori där vi förstärker och förtydligar vårt erbjudande till dessa
företag, se sidan 28.
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Kundintegritet är centralt och all kundinforma
tion är strikt konfidentiell om den inte är publikt
offentliggjord. Interna regelverk och rutiner
samt löpande utbildningsinsatser och kvali
tetskontroller säkrar att alla medarbetare är
uppdaterade på dessa områden.
Vårt oberoende gentemot kunden är funda
mentalt när vi bedriver revisionsverksamhet.
Därför är vi organiserade så att revisorns opar
tiskhet, självständighet och objektivitet
säkerställs.
Var och en som företräder PwC agerar i linje
med gällande lagstiftning samt bolagets värde
ringar och regler. Inom PwC gäller nolltolerans
mot oetiska affärsmetoder och korruption och vi
har en djupt förankrad uppförandekod.

Rådgivning och revision
– starkare tillsammans
PwC erbjuder ett komplett utbud av affärsrådgivningstjänster till
svenska företag och organisationer där rådgivningsverksamheten och
revisionsverksamheten drar nytta av varandras kompetenser – till
kundernas fördel.
Den kunskap våra rådgivare har är ofta mycket viktig för kvaliteten
i utförandet av revisionen. Många av revisionskunderna uppskattar
också möjligheten till kvalificerat rådgivningsstöd av personer som
redan har god kännedom om verksamheten. Omvänt finns det förde
lar med att vår rådgivningsverksamhet kan dra nytta av vår erfarenhet
inom revision.
Vi utför endast rådgivningstjänster som inte påverkar vårt obero
ende i företag som vi reviderar. Innan vi åtar oss ett rådgivningsupp
drag för en revisionskund genomförs alltid en oberoendeanalys i
enlighet med lagar och regler samt interna policydokument.

Ett av världens främsta varumärken
Brand Finance Index 2018
PwC fortsätter att stärka varumärket både glo
balt och i Sverige. Enligt Brand Finance Index
2018 behåller vi vår position som varumärket
nummer ett inom professionella tjänster.
Audit Innovation
PwC:s GL.ai, en revolutionerande robot som
använder avancerad AI-teknik för att upptäcka
avvikelser i ett företags huvudbok, har vunnit
den prestigefyllda International Accounting
Bulletins Audit Innovation of the Year.
Vår marknadsledande teknologi har för
andra året i rad uppmärksammats med det pre
stigefyllda priset ”Audit Innovation of the Year”
från International Accounting Bulletin. Priset är
ett erkännande till organisationer som genom
nya initiativ eller innovationer inom revision
skapar en förbättrad revisionskvalitet, effektivi
tet eller ökat mervärde för sina kunder.

Förmånskollen 2018
Under 2018 utsågs PwC till vinnare av Benifys
Förmånskollen för vårt arbete med att erbjuda
ett brett och attraktivt förmånsutbud. I motive
ringen lyftes även fram vår förmåga att bygga ett
starkt employer brand samt att skapa engage
mang med hjälp av god medarbetarkommunika
tion och smarta lösningar.

World Tax
Skatteverksamheten fortsätter att rankas som
Tier 1 av International Tax Review i deras årliga
undersökning World Tax.
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PwC i praktiken
”Vi samordnar oss och jobbar över
kompetensgränserna för att
kunna erbjuda än mer värde
skapande rådgivning till små
och medelstora företag.”
Pontus Tonning,
Partner och Markets Leader SME

Storsatsning på små och medelstora bolag
Med dedikerade specialister och särskilt anpassade tjänster
från varje affärsområde skapar PwC ett unikt erbjudande
till små och medelstora företag. För att lyckas pågår ett
omfattande och ambitiöst arbete under ledning av Pontus
Tonning, Partner och Markets Leader SME på PwC.
”Vi ska bli bäst på att hjälpa små och medelstora bolag att lösa
deras problem och utveckla deras affär”, säger Pontus Tonning.
PwC är ledande inom revision och rådgivning till denna typ av
bolag och i satsningen ingår att bredda erbjudandet för att kunna
erbjuda än mer värdeskapande rådgivning som är speciellt
anpassad för den typ av utmaningar som dessa företag möter.
”Bakgrunden är att vi märker av en stor efterfrågan och att vi
har mycket att erbjuda. Det är komplext att driva bolag idag
med alla lagkrav, nya regleringar, snabb teknikutveckling och
höga krav från kunder – både avseende hårda och mjuka
värden. Det blir många frågor och svårt för en företagare att
hantera allt själv. Nu ska vi på PwC bli ännu vassare på att visa
vad vi har att erbjuda – och på att involvera rätt specialist
kompetens för att lösa kundernas unika behov”, säger Pontus
Tonning.
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Samarbete för bättre lösningar
Genom satsningen ska PwC:s tjänster bli enklare att förstå
och köpa för små och medelstora företag.
”Vi samordnar oss för att nå ut ännu bättre till dessa företag.
En nyckelaspekt är att vi jobbar tillsammans, oberoende av
kompetensområde, och att vi utvecklar nya tjänster som löser
företagens utmaningar och problem på innovativa sätt.”
“Vi som kunskapsföretag har ett ansvar för att bidra till
näringslivets utveckling och förse företag med kunskap,
insikter, perspektiv och idéer. Vi vill bidra till att skapa förtro
ende i samhället. Det handlar både om att lösa viktiga problem
och om att driva företag hållbart och långsiktigt.”

Förändrade behov

Ökad konkurrens

Kvalitet, oberoende och riskhantering

Kompetens och processer som kontinuerligt
utvärderas och förbättras
Medarbetarnas kompetens och engagemang lägger grunden för den kvalitet
vi levererar i vårt dagliga arbete. Vi
anpassar ständigt våra riktlinjer och
processer efter förändrade professionella krav – både från kunder och samhället i övrigt. Våra processer utgör
grundpelarna för att säkerställa en
god kvalitet genom hela leveransen
till våra kunder.
Ledningsgruppen ytterst ansvarig
PwC:s ledningsgrupp (se sidorna 34–35) är
ytterst ansvarig för att genomföra verksamhet
ens strategiska inriktning och ansvarar även för
att införa och utveckla verksamhetens policyer
och riktlinjer. I det ingår även ansvar för att PwC
har ändamålsenliga system och rutiner för
intern kontroll. Ledningen ansvarar även för
att upprätthålla en kultur och beteenden som
ligger i linje med vår uppförandekod, Code of
Conduct. Utbildningar om uppförandekoden
genomförs kontinuerligt för samtliga
medarbetare.
Verktyg och processer uppdateras
löpande
PwC:s policydokument och rutiner för styrning
av verksamheten uppdateras regelbundet för att
återspegla förändrade krav. Den snabba teknik
utvecklingen har ytterligare ökat vårt fokus på
cyberrisker. Vi har också en praktisk vägledning
för uppdragshantering som alltid finns tillgäng
lig för våra medarbetare. PwC har riktlinjer
beträffande oberoende, som bygger på PwC-nät
verkets riktlinjer och på svenska regelkrav och
standarder. PwC övervakar strikt efterlevnaden
av krav på oberoende avseende finansiella
intressen och affärsrelationer med kunder.
Andra viktiga principer är riktlinjer för godkän
nande av nya kunder och nya uppdrag samt
prövning av fortsatta kundrelationer. Varje upp
dragsansvarig partner ser till att uppdragen
bemannas med medarbetare som har rätt kom
petens och erfarenhet. Avstämning med kolle
gor är en viktig del i arbetet för att säkerställa
god kvalitet i uppdragen. Vi har riktlinjer som
anger när formella avstämningar är obligato
riska. Uppdragsteamen stöttas av tekniska
experter som följer utvecklingen inom redovis
ning, revision och andra relevanta områden och
som fungerar som avstämningsparter i olika frå
gor samt förser organisationen med information
och generell vägledning.

Kvalitetskontroller och fortlöpande
förbättringar
Vårt system för intern kvalitetssäkring är upp
byggt för att styrelse och ledning ska kunna
identifiera väsentliga risker i verksamheten och
hantera dessa risker med rutiner, kontroller och
andra åtgärder. Utvärderingar av intern kontroll
av kvalitet i verksamheten genomförs löpande.
Resultatet av utvärderingarna gör att styrelse
och ledning kan vidta åtgärder baserat på de
iakttagelser som gjorts. Övervakning av att
kvalitetsfrågor hanteras på lämpligt sätt är av
största vikt för PwC:s utveckling. För att ytterli
gare stärka uppföljning och kontroll i vår verk
samhet så beslutade styrelsen under föregående
år att inrätta en internrevisionsfunktion för vil
ken det också beslutades om stadgar och en risk
baserad plan för det årliga arbetet. Enligt planen
utfördes under verksamhetsåret intern revision
av fem utvalda granskningsområden. Slutsat
serna med relevanta åtgärdsplaner rapportera
des till styrelsen. Vi utvärderar och utvecklar
ständigt våra policydokument och rutiner så att
kvaliteten på revisionen håller fortsatt hög nivå i
en föränderlig miljö. En granskning av systemet
för kvalitetskontroll utförs årligen, vilken inklu
derar prövning av effektiviteten av kontroller i
enlighet med den gällande internationella stan
darden för kvalitetskontroll av revisionen,
ISQC1. Om kvalitetsbrister i revisionsuppdrag
identifieras så åtgärdas dessa snarast möjligt.

Ansvarig revisor och andra berörda får stöd gäl
lande förändringar för att säkerställa att brister
inte upprepas. Utöver interna kvalitetskontrol
ler utför även tillsynsmyndigheter inom och
utom Sverige regelbundna kontroller. Kvali
tetsaspekten är en viktig del i den personliga
utvärderingsprocessen och brister kan därför
påverka partners och medarbetares
ersättningar.
Skadeståndsanspråk
Stämningar mot revisionsföretag har ökat i antal
och omfattning. Vi gör allt vi kan för att före
bygga dessa ärenden men måste acceptera att
förekomsten av dem är en risk relaterad till vår
affär och något som vi är förberedda på att
hantera.
Risker och riskhantering
Inom ramen för PwC:s affärsplanearbete görs
årligen en bedömning av de mest väsentliga ris
kerna för verksamheten. Baserat på riskanaly
sen upprättas en plan för proaktiv riskhantering.
Risk Management Partner är ansvarig för risk
analys, uppföljning och rapportering av verk
samhetens mest betydande risker.
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Väsentliga risker

Riskhantering

Affärsetik och regelefterlevnad
Integritet, oberoende och korrekt uppträdande är avgörande för att vi ska kunna bygga långsiktiga kundrelationer och verka framgångsrikt
på marknaden. För att kunna verka som revisionsbyrå måste vi förhålla oss till gällande regelverk.
Externa regelverk
På en global marknad växer nya lagkrav fram. PwC måste förhålla sig och
i snabb takt anpassa verksamheten till de nya kravställningarna. Att efterleva externa regelverk är en förutsättning för vår existens, brister i detta
riskerar vår plats på marknaden.
Informationssäkerhet och kundintegritet
PwC hanterar stora mängder data om våra kunder som är konfidentiell.
För att förtjäna våra kunders förtroende måste vi arbeta med system och
processer av hög kvalitet som skyddar våra kunders integritet. Eventuella
brister skulle riskera vårt förtroende och vår plats på marknaden.

Affärsetik och antikorruption
Inom PwC gäller nolltolerans mot oetiska affärsmetoder och korruption.
Överträdelse skulle skada PwC:s anseende och eventuellt resultera i
sanktioner och böter.

Samhällets förväntningar
Samhällets förväntningar ökar på företagens roll i en hållbar utveckling. Om
PwC inte är samspelt med samhällets förväntningar ökar risken för att inte
vara en relevant aktör på sikt.
Medarbetares kommunikation
Medarbetare måste vara medvetna om hur de agerar och kommunicerar
bland annat via sociala medier. Ett oaktsamt beteende där medarbetarens enskilda handlingar kan kopplas till PwC kan få negativa konsekvenser för PwC eller i värsta fall för våra kunder.

Gemensamma standarder för kvalitets- och riskhantering har arbetats fram för hela det globala
nätverket och vid behov görs lokala anpassningar till nationella krav. Systematiska rutiner
säkerställer att styrande dokument och processer uppdateras i takt med att omvärldens
krav förändras. Medarbetare hålls kontinuerligt uppdaterade genom interna utbildningar
och erfarenhetsutbyten.
Interna regelverk och processer för att reglera informationssäkerhet och kundintegritet ses
regelbundet över i syfte att efterleva gällande lagar och riktlinjer. Till följd av GDPR har PwC
arbetat fram ett globalt program, Network Data Protection Programme – NDPP, som utgör
grunden för informationssäkerhet och integritet. Obligatorisk utbildning inom NDPP har
genomförts under 2018. Under 2017 har PwC beslutat att reducera antalet kontor i Sverige
vilket kommer att förstärka företagets skalskydd ytterligare.
Affärsetik och antikorruptionsarbete regleras i uppförandekoden, samt i global anti-korruptionspolicy. All verksamhet analyseras årligen för korruptionsrisk. Medarbetares samsyn kring PwC:s
värderingar och regler är den viktigaste korruptionsförebyggande insatsen och hanteras bland
annat genom gruppmöten och internutbildningar såsom ”Living the Code” (2017). Åsido
sättanden av PwC:s uppförandekod kan anmälas anonymt genom visselblåsarrapportering.
Löpande dialoger med intressenter, hjälper att förstå vilka förväntningar som ställs på PwC som
aktör på marknaden. Vidare bidrar PwC till samhället genom ett aktivt samhällsengagemang med
fokus på kunskapsdelning, socialt entreprenörskap och att verka för kapacitetsutveckling för
organisationer och individer.
Riktlinjer för hantering av information och kommunikation finns beskrivna i vår informations
säkerhetspolicy samt i vår uppförandekod. Under 2017 lanserades en uppdaterad version av
den obligatoriska utbildningen ”Living the code”. Utbildningen hanterar bland annat beteenden
på sociala medier.

Marknaden och våra tjänster
PwC löser viktiga problem. Vi hjälper företag att reducera risker och dra nytta av nya möjligheter, skapar förtroende för information som
kommuniceras till marknaden samt utvecklar, mäter och utvärderar sociala och miljömässiga värden i tillägg till finansiellt värde.
Kunder
PwC samarbetar med bolag i alla storlekar inom många olika branscher
och länder. Vid inledande samarbete med nya klienter finns risk att PwC
exponeras för kunder med koppling till ekonomisk brottslighet eller andra
typer av oegentligheter.
Nya tjänster
Vid utveckling av nya tjänster finns risker kopplat till oberoende och att ha
rätt kompetens för att kunna utföra tjänsterna på ett ändamålsenligt vis.
Rådgivningstjänster
Politiska beslut påverkar hur revisions- och rådgivningsverksamhet får
drivas parallellt. Detta påverkar hur PwC utformar sin affärsmodell och
kan till viss del begränsa vilka tjänster som kan erbjudas våra kunder.
Skadeståndsanspråk
Med hänsyn till den bransch vi verkar inom och de uppdrag som utförs
förekommer det fall då det ställs anspråk på skadestånd relaterat till den
verksamhet som bedrivs.
Leverantörer
Via leverantörer exponeras PwC för risker bland annat kopplade till miljö,
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. En leverantör
som strider mot PwC:s principer kan ifrågasätta PwC:s anseende och
trovärdighet.
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Process för godkännande av nya kunder samt prövning av fortsatta kundrelationer ingår i
PwC:s ramverk för kvalitets- och riskhantering. Processen förstärktes under 2017 och är nu
gemensam för hela bolaget. PwC:s medarbetare har genomfört den obligatoriska utbildningen
”Hög kvalitet och effektiv riskhantering”.
PwC:s tjänsteutvecklingspolicy beaktar revisorslagens regler om tillåten verksamhet i revisionsföretag. PwC utför endast rådgivningstjänster som inte påverkar vårt oberoende. Nya tjänster
ska behandlas i marknadsrådet och godkännas av Risk Management Partner.
PwC utför enbart rådgivningstjänster som inte påverkar oberoendet. För att vara med och
påverka revisions- och rådgivningsverksamheten deltar PwC bland annat aktivt i FAR där vi har
representanter i styrelsen och i samtliga arbetsgrupper och sektioner.
Medarbetare har genomfört den obligatoriska utbildningen ”Hög kvalitet och effektiv riskhantering” och medarbetare inom revisionsverksamheten genomför löpande relevant utbildning.
Vidare är PwC organiserat för att möta specifika branscher med rätt kompetens såsom finansiella bolag samt ägarledda respektive börsnoterade bolag.
PwC har en uppförandekod för leverantörer som alla leverantörer ska följa. Våra leverantörer ska
uppfylla principer som värnar om miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruption.
PwC arbetar i stor utsträckning med väletablerade leverantörer. Enligt vår riskanalys över leverantörer är reklamartiklar en inköpskategori med risk för avvikelser från PwC:s krav. Därför ställer
vi höga krav i våra avtal och förbehåller oss rätten att avsluta samarbetet vid avvikelser.

Väsentliga risker

Riskhantering

It-system
Vi blir alltmer beroende av it-system, fungerande nätverk och effektiv kommunikation i alla delar av vår verksamhet. Dessa system skapar
enorma möjligheter men gör oss också sårbara.
Implementering
I takt med att nya system implementeras finns risk för att ny teknik och
nya verktyg inte används på ett strategiskt och effektivt sätt. Automatisering och effektivisering av processer hålls tillbaka vilket kan påverka kvaliteten i leveranser.
Avbrott
Längre avbrott i verksamhetskritiska system är en kritisk faktor där risken
ökar vid hög aktivitetsnivå i systemen.

Specifika ”Change Teams” har etablerats för att säkerställa att implementering av nya verktyg
som Google och CRM system leder till avsedda arbets- och beteendeförändringar.

PwC utför löpande analyser av sårbarheter i systemen och arbetar proaktivt med outsourcingleverantörer samt med it-funktioner inom det globala nätverket.

Medarbetare
PwC investerar i varje medarbetares utveckling. PwC skapar förutsättningar genom att främja en kultur av delaktighet, innovation och
mångfald samt en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.
Förlorad kompetens
Revisionsbranschen är en kunskapsbaserad bransch där PwC:s med
arbetare även blir attraktiva för andra arbetsgivare och risken att förlora
medarbetare med rätt kompetens är stor.
Arbetsmiljö
Hållbara arbetsförhållanden är en förutsättning för en långsiktig och stabil
utveckling för PwC. Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt ökar risken
för arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Likabehandling
PwC strävar efter att vara en diversifierad och inkluderande arbetsgivare.
Att attrahera och behålla en diversifierad medarbetarstruktur är en utmaning, framförallt högre upp i organisationen. Att inte matcha kunder och
diversitet i samhället innebär en risk att inte vara relevanta på sikt.

PwC:s övergripande strategi är att erbjuda ”The Opportunity of a Lifetime”. För att säkerställa
att PwC är en attraktiv arbetsplats för både potentiella och befintliga medarbetare finns en
utarbetad rekryteringsstrategi och kompetensväxlingsplan. Fokus ligger på att erbjuda
utvecklande och relevanta arbetsuppgifter för alla medarbetare.
PwC arbetar målinriktat för en god arbetsmiljö där fysiska, organisatoriska och sociala
aspekter av arbetsmiljön är centrala. Årsarbetstidsmodellen ger medarbetare möjlighet att
varva perioder med högre arbetsbelastning med perioder av ledighet. Genom nya avtal 2018
för hälso- och sjukvårdsförsäkring får PwC nya möjligheter att arbeta förebyggande med hälsa.
Chefer får också utökat stöd i rehabiliteringsarbetet.
I enlighet med diskrimineringslagen bedriver PwC ett förebyggande och främjande arbete för
att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund. PwC:s värderingar tillsammans med uppförandekoden är vägledande
för likabehandling och ömsesidig respekt och förtroende.

Miljö och klimat
PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men vår verksamhet har miljöpåverkan, främst genom våra tjänsteresor.
Klimatpåverkan
Klimatfrågan är global och handlar om vår planets överlevnad, det är därmed en självklarhet och en förutsättning för att vi ska vara en god och
konkurrenskraftig aktör på marknaden att PwC har ett gediget miljö- och
klimatarbete på plats.

PwC:s miljö- och klimatarbete regleras av vår hållbarhetspolicy samt vår riktlinje för miljöarbete.
Miljöarbetet är till stora delar utformat i linje med standarden ISO14001. Vårt övergripande
klimatmål är att PwC Sverige ska bli klimatneutralt till år 2030, bland annat genom att enbart
köpa förnybar el/värme, i huvudsak ha digitala interna möten, undvika korta flygresor, inte ta
taxi vid andra tillgängliga alternativ samt att återvinna allt avfall på de största kontoren.

31

Vår styrning och ledning

Partnerledd organisation
PwC är en partnerledd organisation,
vilket innebär att verksamheten leds
av samtliga i företaget verksamma
partners. Ramverket för samverkan
mellan partners är en kultur som präglas av gemensamma värderingar,
ansvarstagande och initiativkraft.
Våra partners samverkar på olika sätt och i olika
fora i frågor som rör vår löpande verksamhet.
Varje partner har sin egen roll med mål som defi
nieras i den personliga planen för verksamhets
året. De personliga planerna syftar till att målen
i den affärsplan som styrelsen fastställer ska
nås genom respektive partners individuella
åtaganden.
Det största formella samverkansforumet för
partners är partnerstämman. Under verksam
hetsåret 2017/2018 hölls två ordinarie stämmor
i oktober respektive februari, samt en extra
stämma i maj.
Vid stämman i oktober fattades sedvanliga
beslut om aktieförändringar, vinstdelning och
val av styrelseledamöter. Den nya firman PwC
Europe, som är en sammanslagning av tidigare
nationella partnerskap i Tyskland, Belgien,
Nederländerna, Schweiz och Österrike, presen
terades av några av dess ledande befattningsha
vare. De redogjorde för bakomliggande driv
krafter för sammanslagningen och hur det nya
gemensamma partnerskapet fungerar. Efter
denna redogörelse diskuterades hur PwC Sve
rige bäst kan vidareutveckla de synergier vi har
av att vara en del i PwC-nätverket till nytta
för vår verksamhet och våra kunder i alla
marknadssegment.
Vid stämman i februari fattades beslut om att
avyttra verksamheten inom Business Services
till en fond kontrollerad av IK Investment Part
ners. Dessutom genomfördes bland annat val av
ledamöter till styrelsen och aktieägargruppen
samt inval av nya partners från och med den
1 juli 2018.
Den extra stämman i maj behandlade ägar
relaterade frågor inklusive beslut om ett upp
daterat delägaravtal.

Traditionella bolagsorgan
För att nå en effektiv samverkan och beslutskraft
så är verksamheten också organiserad som i ett
traditionellt aktiebolag med flera bolagsorgan
med definierade uppgifter, vilka närmare
beskrivs nedan.
Styrelsen
Styrelsen består av 13 partners med syfte att
bidra med kunskap och erfarenheter från våra
olika affärsområden samt geografiska regioner.
Det sker viss rotation bland partners som intar
roll som styrelseledamöter. I styrelsen finns
också tre arbetstagarrepresentanter.
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig
arbetsordning som bland annat klargör styrel
sens ansvar, sammanträdesplan, kallelse, före
dragningslista och arbetsfördelning.
Styrelsen har inrättat tre kommittéer för att
åstadkomma en effektiv beredning av styrelsens
arbete med prioriterade områden: Kund- och
marknadskommittén, Personalkommittén samt
Risk- och verksamhetskommittén.
Styrelsens arbete omfattar främst strategiska
frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv
samt andra frågor som enligt beslutsordningen
ska behandlas av styrelsen. Redovisning av
utvecklingen av bolagets verksamhet och eko
nomi i förhållande till budget och affärsplan har
varit en stående punkt på dagordningen för
styrelsemötena.
Styrelsen höll fem ordinarie och ett extra
styrelsemöte under året, varav ett var ett två
dagarsmöte med särskilt fokus på strategifrågor.
Aktieägargrupp
Aktieägargruppen (AG) omfattar nio partners
som utses av partnersstämman. I AG:s uppgifter
ingår bland annat att ta ställning till förslag om
inval av nya partners, att hantera frågor om
ersättning till partners, att förvalta delägar
avtalet och att utgöra valberedning för förslag
till styrelsen.
AG är också prövningsinstans för frågor
från enskilda partners i förhållande till
partnerkonsortiet.

2017/2018 Tkr

PwC-nätverket
I det internationella PwC-nätverket represente
ras varje nation av en Territory Senior Partner
(TSP). I PwC Sverige är det vd som även upp
rätthåller rollen som TSP. I rollen ingår att före
träda den svenska firmans intressen i förhål
lande till PwC-nätverket. TSP har också ansvar
för att säkerställa att den svenska firman upp
fyller de åtaganden som firman har gentemot
nätverket, vad avser att leva upp till överens
komna standarder och policyer.

Lön

Utdelning

Pension

Förmåner

Totalt

Styrelsens ordförande

2 900

7 500

448

28

10 876

Verkställande direktör

2 950

7 500

2 989

40

13 479

753

2 525

196

52

3 526

Partner (genomsnitt)

Ovan tabell avser PwC Sverige efter avyttringen av Business Services.
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Operativ ledning och organisation
Företagsledningen består av vd samt två vice
verkställande direktörer.
Det operativa ledningsarbetet bedrivs av en
ledningsgrupp som, utöver företagsledningen,
inkluderar cheferna för våra affärsområden,
marknadsledaren för SME samt personaldirek
tören. Ledningsgruppen har sammanträtt regel
bundet minst en gång i månaden.
Från och med den 1 juli 2018 omfattar
verksamheten följande fem affärsområden;
Assurance, Consulting, Deals, Risk Advisory
samt Tax & Legal.
Inom varje affärsområde leds arbetet av
affärsområdeschefen och den ledningsgrupp
som har utsetts av respektive affärsområdes
chef. Inom respektive affärsområde sker den
operativa ledningen under affärsområdes
chefen genom så kallade Business Units. Antalet
Business Units varierar mellan affärsområdena.
Fem affärsstödsfunktioner ger centralt stöd
till alla affärsområden inom områden som it,
ekonomi, Human Resources, kommunikation,
marknadsföring och sälj samt juridik och
compliance.
Med hänsyn till vår verksamhets geografiska
spridning, med kontor över hela landet, så har vi
också en regional marknadsdimension. Regio
nala ”market leaders” har ansvar för att driva
och koordinera marknadsarbetet avseende hela
vårt tjänsteutbud i geografiska regioner på ett
ändamålsenligt sätt.

Ny geografisk organisation
Fem regioner – 34 kontor

”Med hänsyn till vår
verksamhets geografiska
spridning, med kontor
över hela landet, så har
vi också en regional
marknadsdimension för
att möta våra kunder ute
i landet.”

Norra
Luleå
Skellefteå
Umeå
Östersund
Sundsvall

Pontus Tonning

Mora

  Markets Leader SME

Falun
Gävle

Norra

Mellan
Västerås
Karlstad
Eskilstuna
Örebro
Norrköping
Linköping
Jönköping
Värnamo

Stockholm

Växjö

Uppsala

Stockholm

Täby
Kista
Sickla

Mellan

Stockholm

Västra
Lidköping

Västra

Skövde
Trollhättan
Göteborg
Borås
Kungsbacka
Varberg

Södra

Halmstad

Södra

Helsingborg
Kristianstad
Lund
Malmö
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Ledningsgrupp

PwC Sverige
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Katarina Roddar

Johan Rippe

Mikael Carlén

Personaldirektör
Född: 1969
Anställd sedan: 2001

Markets Leader, vvd
Född: 1968
Anställd sedan: 1995

Ansvarig för Tax & Legal
Född: 1961
Anställd sedan: 1991

Peter Lundblad

Sofia Götmar-Blomstedt

COO, vvd
Född: 1959
Anställd sedan: 1988

Ansvarig för Assurance
Född: 1969
Anställd sedan: 1995

Patrik Nissén

Thomas Fossum

Peter Nyllinge

Ansvarig för Risk Advisory
Född: 1974
Anställd sedan: 1998

Ansvarig för Deals
Född: 1972
Anställd sedan: 2012

Vd
Född: 1966
Anställd sedan: 1991

Pontus Tonning

Oskar Ebbinghaus

Markets Leader SME
Född: 1980
Anställd sedan: 2002

Ansvarig för Consulting
Född: 1967
Anställd sedan: 2016
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Styrelse

PwC Sverige

Peter Clemedtson

Michael Bengtsson

Ella Bladh

Styrelseordförande
Född: 1956
Invald i styrelsen: 2001
Anställd sedan: 1981

Född: 1959
Invald i styrelsen: 2013
Anställd sedan: 1983

Arbetstagarrepresentant
Född: 1957
Invald i styrelsen: 2016
Anställd sedan: 1986

Kajsa Boqvist

Anders Bryngelsson

Anna-Clara af Ekenstam

Född: 1971
Invald i styrelsen: 2016
Anställd sedan: 2001

Född: 1964
Invald i styrelsen: 2018
Anställd sedan: 1985

Född: 1961
Invald i styrelsen: 2012
Anställd sedan: 1986

Magnus Svensson Henryson

Ann-Christine Hägglund

Magnus Johnsson

Född: 1969
Invald i styrelsen: 2016
Anställd sedan: 1994

Född: 1966
Invald i styrelsen: 2013
Anställd sedan: 1990

Född: 1961
Invald i styrelsen: 2017
Anställd sedan: 1989

36

Inger Kollberg

Lena Salomon

Petra Stenqvist

Född: 1968
Invald i styrelsen: 2016
Anställd sedan: 1988

Född: 1967
Invald i styrelsen: 2014
Anställd sedan: 1994

Född: 1970
Invald i styrelsen: 2018
Anställd sedan: 2017

Per Storbacka

Jessica Carragher Wallner

Magnus Willfors

Född: 1966
Invald i styrelsen: 2015
Anställd sedan: 2000

Arbetstagarrepresentant
Född: 1972
Invald i styrelsen: 2016
Anställd sedan: 2013

Född: 1963
Invald i styrelsen: 2012
Anställd sedan: 1988

Erik Ydremark
Arbetstagarrepresentant
Född: 1987
Invald i styrelsen: 2017
Anställd sedan: 2014
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Fördjupad hållbarhetsinformation

Så drivs PwC:s h
 ållbarhetsarbete
PwC driver den egna verksamheten
för ökad hållbarhet och hjälper även
kunderna att minimera risker och bli
mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi deltar även
i globala och lokala initiativ för
ansvarsfullt företagande.
Om hållbarhetsredovisningen
PwC:s hållbarhetsarbete rapporteras årligen i
års- och hållbarhetsredovisningen. Årets rap
portering avser verksamhetsåret 1 juli 2017 till
30 juni 2018 och omfattar Pricewaterhouse
Coopers i Sverige AB med dotterbolag.
Års- och hållbarhetsredovisningen, tillsam
mans med Transparency Report är PwC:s sam
lade årliga externa rapportering. Hållbarhetsre
dovisningen är upprättad enligt Global Reporting
Initiatives (GRI) Standarder, nivå Core.
Hållbarhetsinformationen som PwC lämnar
är i hög utsträckning integrerad i beskrivningen
av PwC:s verksamhet. I avsnittet Affärsmodell
och strategi, sidorna 8–10 presenteras PwC:s
hållbarhetsstrategi på en övergripande nivå.
Detta avsnitt (sidorna 38–48) innehåller fördju
pad hållbarhetsinformation med närmare infor
mation om fokusområden och hur arbetet
bedrivs. GRI-indexet på sidorna 50–51 anger
var respektive hållbarhetsupplysning återfinns.
Den lagstadgade hållbarhetsredovisningen
återfinns enligt följande: affärsmodell sidorna
8–10, risker och riskhantering sidorna 29–31,
väsentliga hållbarhetsfrågor, styrning samt
resultatindikatorer sidorna 38–47.
Hållbarhetsredovisningen har bestyrkts av
tredje part, se revisorns utlåtande på sidan 49.
Vid beslut om hållbarhetsredovisningens
innehåll har vi utgått från GRI:s riktlinjer och
redovisningsprincipernas väsentlighet, kommu
nikation med intressenterna, hållbarhetssam
manhang samt fullständighet.
Organisation och styrning av
hållbarhetsarbetet
(GRI 103-2–3)

Hållbarhetsarbetet bedrivs inom hela organisa
tionen med stöd av specialistfunktioner som
Human Capital, Risk and Compliance och Cor
porate Responsibility.
PwC:s hållbarhetsfunktion har som uppgift
att stärka och utveckla hållbarhetsagendan
inom hela organisationen och förankra ambitio
nerna från det globala PwC-nätverket. Hållbar
hetsfunktionen rapporterar formellt till led
ningsgruppen två gånger per år.
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En styrgrupp för hållbarhet sammankallas fyra
till sex gånger per år och behandlar aktuella
frågor och gemensamma aktiviteter kopplat till
hållbarhetsagendan. Styrgruppen består av
hållbarhetsansvarig, personaldirektör, Markets
Leader, kommunikationschef och
eventansvarig.
Policydokument och riktlinjer
Våra värderingar, som beskrivs närmare på
sidan 9, hjälper oss att uppnå vårt syfte och vår
vision och bidrar starkt till vår unika företags
kultur. Tillsammans med vår uppförandekod,
Code of Conduct, utgör de fundamentet för hur
medarbetarna förväntas agera i sitt dagliga
arbete.
Hållbarhetsagendan och dess fyra fokus
områden: ansvarsfulla affärer, hållbara med
arbetare, samhällsengagemang och begränsa
miljöpåverkan, regleras av vår hållbarhetspolicy
och stöttas av andra styrande dokument som
bland annat People policy, samt styrande doku
ment till respektive område. Under 2017 fast
ställdes även en global policy för mänskliga
rättigheter.

Ledningssystem
Ledningssystem för specifika områden säker
ställer att vi utför aktiviteter kopplat till väsent
liga frågor. PwC arbetar efter Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1). Miljöarbetet är till stora delar
utformat i linje med standarden ISO14001. Via
vår visselblåsarkanal kan vem som helst ano
nymt rapportera eventuella överträdelser av
bland annat uppförandekoden. Mål och ambi
tioner är framtagna för respektive fokusområde.
Vidare ses verksamhetens risker över och upp
dateras en gång per år.
Utvärdering av styrningen
Styrande dokument, organisation, målsätt
ningar och aktiviteter ses över i samband med
affärsplanering, mål- och aktivitetsuppföljning
samt löpande då det sker förändringar i verk
samhet eller regelverk som påverkar hur styr
ningen bör utföras.
Global strategi i en lokal kontext
(GRI 102-47, GRI 103-1)

Det globala PwC-nätverkets hållbarhetsstrategi
anger riktningen för det nationella och lokala

Global strategi och fokusområden

De fyra globala hållbarhetsmål som anses vara mest relevanta för PwC Sverige är: Nr 5 – Jämställdhet, Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Nr 12 – Hållbar
produktion och konsumtion samt Nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna. Nio områden har identifierats som väsentliga för att driva en hållbar affärsverksamhet i linje med dessa
mål. I dialog med medarbetare, kunder och en intern styrgrupp inom hållbarhet har fem av dessa nio (1, 2, 4, 5 och 9) identifierats som allra mest betydande för PwC Sverige
(Se Prioritera och rapportera i tabellen nedan). Dessa områden ska därför ha högst prioritet i vår strategi och kommunikation.
Ansvarsfulla affärer

Hållbara medarbetare

Samhällsengagemang

Bekämpa klimatförändringarna

4. Hållbara arbets
förhållanden

9. Katalysator för
samhällsförändring

N/A

(högst prioritet)

1. Skapa förtroende genom
affärsetik, antikorruptionsarbete
och oberoende

Rapportera

N/A

6. Kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling

N/A

7. Minska utsläpp av
växthusgaser

Hantera och informera

3. Ansvarsfull
leverantörskedja

N/A

N/A

Prioritering
(fallande ordning)
Prioritera och
rapportera

2. Samhällelig påverkan
från våra tjänster

5. Mångfald och
likabehandling

8. Minska resursförbrukning
samt återanvända och återvinna

Prioritera och rapportera: Sätta mål/ambitioner samt rapportera med KPI:er
Rapportera: Rapportera med KPI:er
Hantera och informera: Upplysa om vårt arbete, men ej nödvändigt med KPI:er

hållbarhetsarbetet. Strategin föreskriver att alla
PwC-bolag ska uppfylla minst en grundläg
gande nivå. PwC Sverige är ett av nätverkets
strategiska företag som förväntas ha en mer
ambitiös agenda, agera föredömligt och uppvisa
tydliga framsteg. Se beskrivning av strategin på
sidorna 8–10.
Väsentlighetsanalys och intressentdialog
(GRI 102-40, 102-44, 102-47)

För att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker
inom ramen för den globala strategin genomförs
en analys av företagets mest väsentliga frågor
som validerats av ledningen och ses över årligen.
Under 2018 har analysen setts över och uppdate
rats tillsammans med medarbetare och kunder.

PwC har många viktiga intressenter, bland
annat kunder, potentiella och befintliga medar
betare, delägare, intresse- och branschorganisa
tioner samt leverantörer och andra partners.
Kontakten och dialogen med dessa är helt avgö
rande för företagets framgång.
Vi ser löpande över hur vi påverkar våra
intressenter och hur de påverkar oss. Det mest
grundläggande kravet på PwC är att vi ska
bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
Därtill är det avgörande att vi förstår alla våra
intressenters situation och utmaningar samt
erbjuder tjänster som matchar kundernas behov.
Vi samlar in återkoppling och för dialog
genom en rad kanaler och metoder, både internt
och genom direkt kontakt med externa intres

senter. Hållbarhetsrelaterade frågor ingår också
i PwC:s medarbetardialog.
Intressenterna framförde i samband med
väsentlighetsanalysen bland annat betydelsen
av att skapa förtroende genom affärsetik, håll
bara arbetsförhållanden samt mångfald och
likabehandling och att vi ska vara en katalysator
för samhällsförändring. Då PwC:s syfte är att
skapa förtroende i samhället och lösa viktiga
problem är det viktigt att vi lever som vi lär. Vi
är medvetna om att förväntningarna är högt
ställda och vi är fast beslutna att leva upp till
och helst överträffa dem.
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Mål och ambitioner
Agenda 2030 – mål för en bättre värld
Världens ledare har via FN förbundit sig
att till 2030 avskaffa extrem fattigdom,
lösa klimatkrisen och att minska ojämlik
heter och orättvisor. Överenskommelsen
kallas Agenda 2030 och innehåller
17 globala hållbarhetsmål. Såväl politiska
ledare som näringslivet behöver analy
sera sin egen påverkan, definiera inom
vilka målområden man bäst kan bidra, ta
fram handlingsplaner och följa upp sina
insatser. PwC stöttar kunder i att priori
tera bland hållbarhetsmålen och driver
även frågorna för egen del. Till stöd finns
bland annat verktyget SDG Selector, ett
webbaserat analysverktyg som är till
gängligt på PwC:s publika webbplats
samt det mer djupgående analysverktyget
Business Navigator. De mål som anses
vara mest relevanta för PwC S
 verige är:
Nr 5
Jämställdhet

Nr 8
Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Nr 12
Hållbar produktion
och konsumtion
Nr 13
Bekämpa klimatförändringarna

Genom att anpassa vår affärsmodell till
de globala hållbarhetsmålen kan vi lätt
are hantera framtida risker, utforska
möjligheter och därmed bidra till en
bättre värld. Prioriteringen av målen
påverkar inriktningen på PwC:s aktivite
ter framöver. Under 2018 har mål och
ambitioner fastställts för alla fyra fokus
områden med koppling till de globala
hållbarhetsmålen.
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Samverkan med organisationer
(GRI 102-13, GRI 102-12)

PwC samverkar med en rad organisationer,
bland andra:
• FAR (branschorganisationen för revisorer,
redovisningskonsulter, skatterådgivare, löne
konsulter och specialister) – representerade
i flera olika grupperingar.
• ICC Sweden (International Chamber of
Commerce) – deltar i flera referensgrupper.
• SNS (Studieförbundet Näringsliv &
Samhälle) – mötesplats för kunskapsbaserad dialog om samhällsfrågor.
• Rådet för finansiell rapportering – verkar
för utveckling av god redovisningssed.
• Styrelseakademien – strategisk
samarbetspartner.

Via det globala nätverket sker samarbeten bland
annat med:
• WEF (World Economic Forum) – strategisk
partner.
• WBCSD (World Business Council on Sustain
able Development) – medlem sedan 2001.
• FN:s Global Compact – PwC-nätverket är
globalt anslutet sedan 2002, vilket innebär
att även PwC Sverige förbundit sig att följa
de tio principerna.
• FN:s klimatpanel och COP21 – intensiv
medverkan inför Parismötet i december
2015.
• Agenda 2030 – utöver PwC:s egna verktyg
som SDG Selector och Business Navigator har
PwC bistått FN i utvecklingen av verktyg för
näringslivet. PwC har också, i samarbete med
GRI, WBCSD och UNGC, utvecklat SDG
Compass, för att stödja organisationer i
rapportering av målen.
• IIRC (International Integrated Reporting
Committee) – bidrar sedan länge till IIRC:s
utveckling.
• GRI (Global Reporting Initiative) – stödjer
GRI, bland annat genom Organizational
Stakeholder Program.

Ansvarsfulla affärer
Att driva ansvarsfulla affärer omfattar bland annat PwC:s erbjudande där
bidraget till ett ansvarsfullt näringsliv
sker på många olika plan. Framför allt
ska PwC agera ansvarsfullt, etiskt och
som ett gott föredöme i näringslivet.

Skapa förtroende
genom affärsetik,
antikorruptionsarbete
och oberoende
Oberoende och korrekt uppträdande är avgö
rande för att vi ska kunna bygga förtroende och
skapa långsiktiga kundrelationer och leveran
törsrelationer samt verka framgångsrikt på
marknaden.
Styrning
(GRI 102-16, 103-1)

Alla som agerar i PwC:s namn följer givetvis all
lagstiftning och även företagets värderingar och
regler. Vi har nolltolerans mot oetiska affärs
metoder och korruption. Oberoende är grund
läggande och inför varje uppdrag görs en
bedömning baserat på revisorslagen, Revisions
nämndens avgörande, FAR och IFAC:s yrkes
etiska regelverk samt PwC:s egna regler.
Kundens integritet är också fundamental,
och sekretess och tystnadsplikt regleras i lag och
i FAR:s etiska regler. All kundinformation är
konfidentiell om den inte är publikt offentlig
gjord. Regler och rutiner, löpande kvalitetskon
troller och utbildningar bidrar till att säkra kun
dernas integritet.
Vår uppförandekod, Code of Conduct, utgör
tillsammans med våra fem värderingar riktlinjer
för hur medarbetare förväntas agera i sitt dag
liga arbete. Uppförandekoden finns tillgänglig
för alla medarbetare via intranätet. Under 2017
lanserades en uppdaterad version av den obliga
toriska utbildningen ”Living the code”. Vidare
finns en policy avseende förebyggande av kor
ruption, riktlinjer avseende hantering av gåvor
och aktiviteter samt Risk Management Standard
Anti-Bribery.
Förebyggande av korruption
(205-1, 205-2)

Att alla medarbetare har en samsyn kring PwC:s
värderingar och regler är den enskilt viktigaste
korruptionsförebyggande insatsen. Därför dis
kuteras affärsetik i samband med bland annat
gruppmöten och internutbildningar. PwC:s Risk
Management-funktion finns tillgänglig som stöd.

Sedan 2016 anordnas en obligatorisk utbildning
i antikorruption. Under verksamhetsåret har
100 procent av alla nyanställda genomfört
utbildningen.
All verksamhet analyseras årligen för korrup
tionsrisk. Överlag anses risken låg, men vi är
särskilt uppmärksamma på känsliga situationer
som avgivande av extern rapportering och revi
sionsberättelse samt gåvor och evenemang.
Rapportering av avvikelser
(205-3)

PwC uppmanar alla som upptäcker brott mot
PwC:s uppförandekod att anmäla detta. Utöver
traditionella informations- och rapporterings
vägar finns en möjlighet att anmäla avsteg
anonymt via en visselblåsarfunktion som är
tillgänglig via pwc.se.
De ärenden som kommer in hanteras av före
tagets Complaints- och Allegations-funktion.
Under verksamhetsåret 2017/2018 inkom och
behandlades fem ärenden. Åtgärder har i samt
liga fall vidtagits utifrån vad som varit möjligt
baserat på de uppgifter anmälaren lämnat.
I september 2018 ersätts den hittillsvarande
visselblåsarfunktionen med Ethics Helpline,
som driftas av den oberoende tredjepartsleve
rantören Navex Global. Syftet med att använda
en extern aktör är bland annat att öka integri
tetsskyddet och förtroendet för systemet.

Samhällelig påverkan
från våra tjänster
PwC löser viktiga problem. Vi hjälper företag att
reducera risker och dra nytta av nya möjligheter,
skapar förtroende för information som kommu
niceras till marknaden samt utvecklar nya meto
der för att mäta och utvärdera sociala och miljö
mässiga värden i tillägg till finansiellt värde.
Styrning
(GRI 103-1)

Nya tjänster ska arbetas fram i enlighet med
Tjänsteutvecklingspolicy och godkännas av
Risk Management Partner.
PwC utvärderar kontinuerligt kundnöjd
heten och strävar efter långsiktiga relationer.
Läs mer i avsnittet Kundrelationer på
sidorna 26–27.
Tjänster inom hållbarhet
PwC har ett brett tjänsteutbud inom hållbarhet
och i det globala nätverket finns cirka 1 000 per
soner som arbetar heltid med hållbarhet. Tjäns
terna omfattar bland annat:
• Omvärldsanalys med fokus på hållbarhet
• Utveckling av hållbara affärsstrategier

• Förändringsledning för att integrera håll
barhet i verksamheten
• Styrning, riskhantering och efterlevnad
med fokus på hållbarhet
• Leverantörskartläggning och -uppföljning
• Rådgivning kring ansvarsfulla investeringar
och hållbar finansiering
• Mätning och värdering av miljömässig och
social påverkan
• Redovisning och bestyrkande av
hållbarhetsinformation
• Genomförande av väsentlighetsanalyser
Årets prioriteringar och framsteg
Det hållbarhetsfokuserade erbjudandet utvecklas
ständigt och under verksamhetsåret 2017/2018
har bland annat verktyget Global Goals Business
Navigator som hanterar prioritering av FN:s
17 globala hållbarhetsmål (Sustainable Deve
lopment Goals) fått fortsatt genomslag.
Det nya lagkravet för hållbarhetsredovisning
som trädde i kraft 2017 har ökat efterfrågan på
tjänster inom hållbarhetsredovisning. Många
företag har ambitioner som sträcker sig längre
än lagkravet. Efterfrågan ökar också avseende
klimatrelaterade tjänster och att få hjälp med
digital hantering av hållbarhetsdata och strate
gier. Även små och medelstora bolag tar i allt
högre utsträckning till sig hållbarhetsfrågorna.
Kopplingarna mellan hållbarhetstjänsterna
och flera av de av FN:s globala utvecklingsmål
som PwC har definierat som särskilt relevanta
för verksamheten är tydliga. Det rör exempelvis
jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och
produktion samt bekämpa klimatförändringarna.
Vi skapar kontinuerligt intern och extern
kommunikation om trender kopplat till ansvars
fulla affärer och hållbarhet. Detta gör vi bland
annat med relevanta rapporter, så kallat
”thought leadership” som återfinns på
www.pwc.se/sv/publikationer. Under
2017/2018 har vi bland annat presenterat
studien ”Det prioriterade hållbarhetsarbetet”
samt delat ut det årliga priset ”Bästa rapporte
ring om värdeskapande”. I Almedalen bjöd vi
även in till seminarier om hållbara affärer,
exempelvis ”Framtidens företagsvärdering –
driver svenska investerare ett hållbart
perspektiv?”.
Om samhället kunde skicka en faktura
(203-2)

TIMM, Total Impact Measurement and Manage
ment, är en modell som arbetats fram av PwC och
översätter ett företags samtliga kontaktytor med
omvärlden – miljömässiga, humana och finan
siella – till pengar för att få fram ett finansiellt
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totalavtryck i samhällsekonomiska termer. TIMM
skapar en holistisk syn på företagets påverkan.
När TIMM applicerades på PwC Sverige
2016/2017 blev resultatet att företagets påver
kan på samhället är positiv och uppgår till totalt
8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 64 pro
cent mer än omsättningen. Diagrammet nedan
visar på en betydande positiv ekonomisk
(5 030 Mkr), skattemässig (3 626 Mkr) och
social (58 Mkr) påverkan och en relativt begrän
sad negativ miljöpåverkan (– 80 Mkr). Påverkan
har fördelats i de tre kategorierna ”direkt”,
”indirekt” och ”inducerad”, vilket visas av
skuggningen på varje stapel. Den indirekta och
inducerade påverkan ökar tillsammans vår
totala påverkan med 44 procent. TIMM är ett
relativt nytt verktyg och all påverkan har inte
tagits med i beräkningarna. I nuläget fokuseras
beräkningen på de indikatorer för vilka det finns
fullständiga och tillförlitliga data. Exempelvis

inkluderas endast en del av PwC:s sociala påver
kan. Den positiva påverkan som uppstår till följd
av de insatser PwC gör för kunder räknas inte
heller med. Trots detta har slutsatserna från den
totala analysen redan bidragit positivt till orga
nisationen. Analysen gör det exempelvis enklare
att tala om andra värden än de rent finansiella,
och samsynen kring fördelarna med att jobba
integrerat har ökat. TIMM-analysen uppdateras
vart tredje år.

Ansvarsfull
leverantörskedja
PwC ställer höga krav på sina leverantörer, att
uppfylla samma principer som de som gäller för
PwC. Våra leverantörer ska uppfylla principer
som värnar om miljö, arbetsförhållanden och
mänskliga rättigheter samt som motverkar
korruption.

Styrning
(GRI 102-9 , 102-16, 103-1)

PwC har en uppförandekod för leverantörer som
baseras på FN Global Compact. Även leverantö
rer förbinder sig att iaktta sekretess och följa
personuppgiftslagen.
De mest affärskritiska inköpen är it, lokaler
samt försäkringar och tjänster. Enligt vår risk
analys är reklamartiklar en inköpskategori med
risk för avvikelser från PwC:s krav. Därför ställer
vi höga krav i våra avtal och förbehåller oss
rätten att avsluta samarbetet vid avvikelser. Ett
antal av våra leverantörer klassas som strate
giska partners. Med strategiska leverantörer har
PwC ett fördjupat samarbete då leveransen är av
stor betydelse och ställer särskilda krav på att
leverantören kan erbjuda en heltäckande
ansvarsfull leverans som kontinuerligt utvecklas
och anpassas efter PwC:s utveckling och krav. Vi
fortsätter att minska antalet leverantörer och
under året ökade inköpen via centrala avtal.

PwC Sweden

PwC Sveriges värdehjul
från TIMM-modellen
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sammanhållning
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Direkt påverkan
Indirekt påverkan
Inducerad påvekan
Mervärdesskatt
1,349 Mkr

Nollvärden (0) innebär att dimen
sionen ännu inte har utvärderats.

Teckenförklaringar
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Negativ inverkan, direkt
Negativ inverkan, indirekt
Negativ inverkan, inducerad

Positiv påverkan, direkt
Positiv påverkan, indirekt
Positiv påverkan, inducerad

Kommer att slutföras i framtiden
Immateriell påveverkan, Ingen utvärdering gjord

Hållbara medarbetare
För PwC är hållbara medarbetare ett
strategiskt fokusområde och den övergripande medarbetarstrategin är att
erbjuda alla medarbetare ”The Opportunity of a Lifetime”. Tiden som anställd
på PwC ska det vara den bästa i
karriären och präglas av utveckling
och möjligheter.
Företagsgemensamma värderingar och ledar
skapsfrågor är centrala aspekter för PwC, dessa
beskrivs närmare på sidorna 8–10 och 19–21.
För att bedriva ett starkt ledarskap är hållbara
arbetsförhållanden, mångfald och likabehand
ling samt kontinuerlig och värdehöjande kom
petensutveckling centrala dimensioner som
varje ledare behöver driva och där vi värnar om
vår familjära kultur. Styrning och resultat inom
dessa områden beskrivs nedan. Mänskliga rät
tigheter är väl integrerat i vårt dagliga arbete,
bland annat genom aktiviteter som drivs av

Human Capital, Inköp, Compliance och Håll
barhet. Under 2017 fastställdes en global policy
för mänskliga rättigheter.

Antal anställda
(tillsvidare)

Antal medarbetare och könsfördelning

– Kvinnor

2 301

2 195

– Män

1 599

1 512

(102-7, 102-8, 401-1, 102-41)

Tillfällig anställning

27

18

Vid verksamhetsårets utgång var vi 3 900
(3 707) medarbetare inom PwC i Sverige, detta
före försäljningen av Business Services. PwC
tillämpar i regel tillsvidareanställning. Visstids
anställning, tillfällig anställning och vikariat
förekommer i begränsad utsträckning. Vidare
anlitas årligen cirka 500 konsulter. Personal
omsättningen var 19 procent, vilket var ungefär
samma nivå som föregående år (18 procent).
Vår personalomsättning speglar att våra medar
betare är eftertraktade och att det råder hög
rörlighet på arbetsmarknaden.
Vår ambition är att främja en jämn köns
fördelning inom definierade grupper enligt
det generella målet för könsfördelning
40/60 procent.

– Kvinnor

19

16

Medarbetare per ålder och kön
–19
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– Män
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– Kvinnor

624

616

– Män

306

330

Personalomsättning, %
Föräldralediga

22

22

22

23

78

78

78

77

40
100 82 74
66 59 55

20
0

20

15
20 /20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8
20
15
20 /20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8
20
15
/
20 20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8
20
15
20 /20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8
20
15
20 /20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8
20
15
20 /20
16 16
20 /20
17 17
/2
01
8

0

441

600

2
2

3 707

60
460

664

639

691

611

689

80

800

1 200

4
2

3 900

60–69
100

300

2016/2017

Andel delägare kvinnor och män per år

1 500

900

2017/2018

2015/2016
1)

2016/2017

2017/2018

2018/2019 1)

Kvinnor
Män
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Medarbetare per professionell nivå och kön
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Hållbara
arbetsförhållanden

Under året har även alla chefer gått en fortsätt
ningskurs i arbetsmiljö. Vi deltar också i ett
globalt initiativ kallat ”Be well, work well” för
att öka kunskapen om hälsa.

Hållbara arbetsförhållanden är en förutsättning
för en långsiktig och stabil utveckling för PwC.
Detta innebär ändamålsenlig arbetsbelastning,
bra dynamik i arbetsrelationer mellan k
 ollegor
samt välmående och engagerade medarbetare
vilket minskar risken för arbetsrelaterad ohälsa.

Årets prioriteringar och framsteg
Sjukfrånvaro
(GRI 403-2)

Den totala sjukfrånvaron, som även inkluderar
långtidssjukfrånvaron, var under verksamhets
året 2,3 procent. Det är en förbättring jämfört
med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var
högre än mäns.

Styrning
(GRI 103-1)

Samtliga medarbetare omfattas av kollektiv
avtal mellan Almega och fackförbunden
Civilekonomerna och Unionen. Medarbetare
inom PwC omfattas av en rad förmåner som syf
tar till att bidra till hållbara arbetsförhållanden
på sikt. Vi har årsarbetstid som ger möjlighet till
en flexibel arbetstidsförläggning. Därtill finns
försäkringar samt friskvårdsbidrag. PwC
erbjuder också förstärkt f öräldrapenning. Alla
förmåner omfattar hel- och deltidsanställda
medarbetare.
PwC erbjuder medarbetarna ett gediget
hälsopaket där fokus ligger på förebyggande
insatser samt att effektivisera rehabiliteringen.
Under våren 2018 har PwC tecknat ny hälsooch sjukvårdsförsäkring. Genom den så kallade
Hälsokedjan får PwC helt nya möjligheter att

Mångfald och
likabehandling
Olikheter bland människor bidrar till en dyna
misk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv
och idéer. PwC ska vara en diversifierad och
inkluderande arbetsgivare.
Styrning
(GRI 103-1, 406-1)

För att verka för lika rättigheter och möjligheter
samt motverka diskriminering har PwC definie
rat ett antal aktiva åtgärder som genomförs
löpande i enlighet med gällande regelverk om
likabehandling.

Undersökning

Sjukfrånvaro
4,0
3,5

förebygga ohälsa, både genom direkt hjälp till
våra medarbetare och genom att erbjuda omfat
tande stöd till våra chefer. Medarbetare kan till
exempel få hjälp vid symptom som stress, oro
och värk, medan chefer får stöd att hantera
olika frågeställningar relaterade till arbetsgiva
rens rehabiliteringsansvar. Hälsokedjan blir
därmed ett viktigt fundament för PwC:s fort
satta arbete med att skapa förutsättningar för
hållbara arbetsprestationer över tid.

Aktiva åtgärder sker enligt fyra processteg:
Vi undersöker eventuella risker för diskrimine
ring – inklusive trakasserier och sexuella trakas
serier – repressalier eller andra hinder för
enskildas lika rättigheter och möjligheter. Vi
analyserar orsakerna till de risker och hinder
som har upptäckts. Vi genomför åtgärder för att
förebygga diskriminering och främja lika rättig
heter och möjligheter. Vi följer upp och utvärde
rar arbetet. Arbetet genomförs, dokumenteras
och uppdateras löpande.
Vid eventuell diskriminering, trakasserier
eller kränkande särbehandling ska närmaste
chef och/eller personalavdelningen kontaktas
som ansvarar för att utreda händelsen. Vid behov
rapporteras ärendet via Ethics Helpline.

Analys

Stödprocesser och verktyg bland annat: medarbetarundersökning,
globala och interna rapporteringar, workshops, seminarier,
PwC Include, Mitt Livs Chans, lönekartläggningsverktyg,
Learning from leavers, Whistleblower.
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Åtgärder

3,7%

3,0

3,0%

2,5
2,0
1,5
1,2%

1,1%

2016/2017

2017/2018

1,0
0,5
0,0

Kvinnor
Män

Årets prioriteringar och framsteg
Initiativ för likabehandlingsarbete och för att
öka mångfald, pågår kontinuerligt. Under
2017/2018 har bland annat följande
genomförts.
• Interna så kallade awareness-seminarier och
bias-träning för att öka medvetenheten och
synliggöra fördomar
• Mångfaldscoachning för koncernledningen
• Ökat engagemang i mentorprogrammen
Include och Mitt Livs Chans med bland annat
fler orter, on-line mentorskap och
sommarpraktikplatser.
Under 2018 har företagsledningen beslutat
om att samtliga medarbetare får möjlighet att
avsätta två dagar för samhällelig och personlig
hållbarhet. Läs mer om hållbarhetssatsningen
1+1 på sidan 20.

Uppföljning

Stöddokument bland annat: Likabehandling och aktiva åtgärder
inom PwC Sverige. Dokumentation av aktiva åtgärder.

Mål och resultat inom jämställdhet
Mål

2016/2017
Resultat

2017/2018
Resultat

1 juli
2018

Styrelse

40/60

50/50

47/53

50/50

Koncernledning

40/60

22/78

22/78

20/80

Nya invalda delägare

40/60

21/79

22/78

60/40

Yrkeskategori

People Engagement Index (PEI)

Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI)

29

77

:e plats

%

av 235 medverkande organisationer

Kontinuerlig och
värdehöjande
kompetensutveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling är en förut
sättning för PwC:s utveckling då verksamheten
förändras i snabb takt. Vi eftersträvar kontinuer
ligt lärande som en del i arbetet. Genom att dela
sin specialistkunskap bidrar medarbetarna till
att utveckla varandra.
Styrning
(GRI 103-1)

Inom PwC är kontinuerligt lärande en del i arbe
tet och detta kompletteras med traditionell
utbildning. För auktoriserade revisorer är regel
bunden kompetensutveckling ett lagkrav.

Medarbetardialog

PwC har en systematisk process för mål,
prestation och utveckling. Syftet är att samman
föra varje m
 edarbetares nuläge, förutsättningar
och ambitioner med PwC:s värdegrund och mål
sättningar. I slutet av året genomförs en samlad
bedömning som ligger till grund för ersättning,
befordran och utveckling.

PwC genomför årligen en medarbetarundersök
ning kallad Global People Survey (GPS) där
medarbetarna uttrycker sina åsikter om att
arbeta på PwC. Årets People Engagement Index,
PEI blev 77 (82) procent och det globala snittet
för PEI var 74 (75) procent.
Mätningen kompletteras med nyckeltal från
Nyckeltalsinstitutet som bland annat värderar
attraktivitet som arbetsgivare genom Attraktiv
Arbetsgivarindex (AVI). Årets AVI låg stabilt
jämfört med föregående år och uppgick till
136 poäng (137). PwC kom på plats 29 av
235 medverkande organisationer.

Årets prioriteringar och utveckling
(GRI 404-1, 404-3 )

Särskilda utbildningsinsatser inom ledarskap
har utförts under året. Med hjälp av e-learning i
kombination med gruppmöten har ledarna väs
sat sin förmåga inom förändringsledning och att
ha ett coachande förhållningssätt.
Antalet utbildningstimmar i genomsnitt per
anställd var under verksamhetsåret 74.

Genomsnittlig kompetensutveckling per kön, professionell nivå och år
Nivå 1

Timmar

Nivå 2

Nivå 3

120

100

107

103

100

104

90
80

80
73

72

60

64

59

67

62
55
49

40

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2015/2016

49

52

2016/2017

55
47

Kvinnor
Män

2017/2018

Medarbetare indelade utifrån ansvar och erfarenhet (nivå 1  3).
Under året investerade vi totalt 290 511 (275 385) timmar i kompetensutveckling;
169 042 (165 343) timmar för kvinnor och 121 469 (110 043) för män.
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Begränsa miljöpåverkan
Det övergripande målet för PwC för att
begränsa miljöpåverkan är att bli
klimatneutralt till 2030. PwC Sverige
bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda en portfölj av tjänster som bidrar till att sänka
kundernas klimatpåverkan. Vi har som
ambition att även framöver beräkna
den positiva klimatpåverkan som
bland annat våra digitaliserings- och
hållbarhetstjänster bidrar med.

Minska utsläpp av
växthusgaser
PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men
verksamheten har ändå ur vissa aspekter en mil
jöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att mini
mera utsläpp och resursförbrukning som påver
kar miljö och klimatförhållanden. Vi ser det som
en viktig integrerad del i vår verksamhet att hus
hålla med våra resurser och sträva efter
återvinning.
Styrning

För att nå målet om att bli klimatneutralt till
2030 har ett antal delmål definierats:
• endast köpa förnybar el och värme
• i huvudsak ha digitala interna möten när
anställda befinner sig på olika orter
• undvika korta flygresor
• inte ta taxi när det finns alternativ
• återvinna allt avfall på de största kontoren.
Årets prioriteringar och framsteg
Inom det globala nätverket har PwC under verk
samhetsåret enats om att klimatkompensera för
alla flygresor från och med 2019, samt att övergå
till 100 procent förnybar elektricitet till och med
2022. Under 2017/2018 har vi i Sverige även
arbetat med att öka andelen kontor som använ
der förnybar energi.
Energi och utsläpp
(GRI 302-1, GRI 305-2 (scope 2)

Tack vare fortsatt energieffektivisering av loka
ler, ökad andel grön el samt även att vi från och
med i år mäter andel förnybar fjärrvärme har
utsläppen fortsatt nedåt. 92 procent av den
förbrukade elen samt 64 procent av fjärrvärmen
härstammar från förnybara källor. Andelen
förnybar el har ökat med 12 procentenheter.

(GRI 103-1)

PwC har en riktlinje för miljöarbetet som stödjer
våra insatser och som adresserar de mest väsent
liga miljöaspekterna, bland annat tjänsteresor
och energianvändning. Miljöarbetet är till stora
delar utformat i linje med standarden ISO14001.
Hållbarhetsansvarig är ansvarig för att driva och
följa upp miljöarbetet i enlighet med globala
ambitioner och lokala kravställningar. PwC til�
lämpar försiktighetsprincipen i flera processer,
däribland vid val av leverantörer och utvärde
ring av kunder.

2017/
2018

2016/
2017

2015/
2016

Elektricitet (MWh)

3 454

3 509

3 631

varav förnybart

92%

80%

79%

5 890

5 504

6 071

5462)

594

Värme (MWh)
varav förnybart1)

64%

Totalt CO2e elektricitet
och värme (ton)
1)

190

Ny data från och med 2017/2018

Energianvändning*

Koldioxidutsläpp*

* Avser el och värme i PwC Sveriges huvud- och lokalkontor.

* Avser PwC Sveriges energianvändning och tjänsteresor.
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(GRI 305-3 (scope 3), 305-5)

PwC:s uppdrag kräver att medarbetarna reser
en del i tjänsten, men riktlinjerna för resor är
utformade för att stödja det övergripande miljöoch klimatmålet. Medarbetarna uppmanas
bland annat att välja tåg framför flyg på kortare
sträckor samt att undvika resor för interna
möten som kan hållas via digitala plattformar.
Under året har arbetet fortsatt med att imple
mentera it-stöd som underlättar webbmöten i
stället för fysiska möten.
Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 120 gram
koldioxid per kilometer. Vi kommer framöver
löpande se över och successivt sänka detta
gränsvärde. Utsläppen från tjänsteresor uppgick
till 3 347 (3 703) ton koldioxid, vilket är en
minskning med 10 procent. De minskade utsläp
pen beror främst på att omräkningfaktorerna för
flygresor har uppdaterats. Utsläppen från flygresor
står för 94 procent av PwC:s koldioxidutsläpp.

Minska resursförbrukning
samt återanvända och
återvinna
Återvinning och avfall
Under det senaste året har vi arbetat vidare med
avfallshantering och återvinning. Samtliga kon
tor har källsortering av basfraktioner. Under
året har vi påbörjat översynen för att förbättra
vår källsortering av avfall.
Hela värdekedjan för inköp ses över. Vi för
också regelbundna dialoger med våra leverantö
rer för att finna smarta lösningar. Det innebär
till exempel att det kontorsmaterial som köps in
numera är miljöanpassat. Vidare för vi dialog
med de bolag som hanterar vårt avfall för att
säkerställa att källsorteringen löpande utveck
las och fungerar i hela kedjan.

Flygresor

000’ km
20 000

ton
5 000

8 000

Utsläpp från resor

4 553

4 249

15 000

3 537

15 208

16 025
14 000

10 000

0
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2017/2018

Samhällsengagemang
Via mentorprogrammet
Include är PwC-medarbetare
mentorer för gymnasieelever.

PwC ska lösa viktiga problem, men de
största problemen kan varken vi på
PwC eller någon annan lösa själva.
Vi arbetar därför tillsammans med
andra utvalda aktörer för att göra
skillnad och förbättra för näringsliv
och samhälle.

Katalysator för
samhällsförändring
Genom ett aktivt samhällsengagemang där vi
tar till vara våra medarbetares kunskaper och
erfarenheter anser vi att vi kan bidra till att lösa
svåra problem. Detta gör vi genom att dela kun
skaper, stödja socialt entreprenörskap och verka
för kapacitetsutveckling för organisationer och
individer.
Styrning
(GRI 103-1)

Samhällsengagemang regleras genom rikt
linjen för samhällsengagemang, vilken ska ge
anställda möjlighet att kunna engagera sig på
rätt sätt och få uppskattning för sina insatser.
PwC bidrar med ideellt arbete i ett flertal olika
initiativ. Ansatsen är att kompetensen och kapa

citeten hos PwC:s medarbetare ska komma sam
hället till del.
Det ideella engagemanget bidrar inte bara
till samhället utan ger också mycket tillbaka
genom att våra medarbetare växer både profes
sionellt och personligt. Dessutom fördjupas
relationerna med kunder och partners och hela
företagets kompetens ökar.
Årets prioriteringar och framsteg
Under året har processer och riktlinjer för
samhällsengagemang setts över. Under 2018 har
ledningen fattat beslut om att samtliga medar
betare får möjlighet att avsätta en dag för
samhällelig hållbarhet per år. S
 yftet är att öka
medarbetares engagemang och bidrag till sam
hället och initiativet kommer att implementeras
under hösten 2018. Läs mer om hållbarhetssats
ningen 1+1 på sidan 20.
PwC deltar i eller driver flera samarbeten,
ideella insatser och välgörenhetsinitiativ:
• Mentorprogrammet Include som innebär
att PwC-medarbetare är mentorer för
gymnasieelever.
• Mitt Livs Chans som är ett socialt företag
inom arbetsmarknadsintegration med fokus
på akademiker med utländsk bakgrund.
• En av grundarna till Business Challenge, som
innebär att nystartade innovationsföretag

•

•

•

•

och entreprenörer kan få hjälp att utveckla
sina verksamheter.
Nära samarbete med institutioner inom forsk
ning och utbildning. Bland annat har PwC
bidragit till en professur i redovisning och
revision på Handelshögskolan i Stockholm
PwC arrangerade ihop med Lidingöloppet
Walk & Run for Charity som är ett motions
lopp som syftar till att bidra till integration
och stimulera barn till rörelse. Både kunder
och PwC-medarbetare deltar.
Partner- och sponsoravtal med stiftelsen
Norrsken som stöttar teknikentreprenörer
med fokus på samhällsutveckling, bland
annat genom mötesplatsen ”Norrsken
House”.
Julgåva – PwC:s medarbetare bidrar till
välgörenhet i stället för att få en julgåva från
företaget. Årets julgåva gick till UNHCR,
UNICEF, Läkare Utan Gränser samt Världs
naturfonden (WWF). Genom julgåvan har
PwC blivit vänföretag till UNHCR och partner
till Läkare Utan Gränser.
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Övriga upplysningar
Redovisningsprinciper

Kontaktuppgifter och global årsöversikt
(GRI 102-53)

Medarbetare
De redovisade uppgifterna om medarbetare
omfattar samtliga anställda inom PwC Sverige.
Konsulter och andra inhyrda resurser ingår där
med inte. Uppgifterna avseende medarbetare
hämtas i första hand från våra system för tid
rapportering och lön. I avsnittet Fördjupad
hållbarhetsinformation inkluderas Business
Services i de redovisade siffrorna för 2017/2018.
Miljö
Uppgifter om energianvändning (el och värme)
utgår från PwC:s största kontor som lämnar
uppgifter via en enkät på årlig basis. Uppgifter
för hela kontorsnätet tas fram utifrån uppgif
terna från de största kontoren, baserat på kva
dratmeteryta. Det motsvarar faktiska uppgifter
från 95 procent av kontoren. Resterande 5 pro
cent extrapoleras. Årets uppgifter om energian
vändning samt resor avser perioden 1 april 2017
till den 31 mars 2018. Årets utsläpp samt relate
rade jämförelsetal beräknas baserat på principer
från brittiska DEFRA (Department for Environ
ment Food & Rural Affairs). De redovisade upp
gifterna om tjänsteresor hämtas från vår rese
byrå samt våra reseleverantörer. PwC tillämpar
försiktighetsprincipen i flera processer, däri
bland vid val av leverantörer och utvärdering
av kunder.
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Frågor om PwC Sveriges hållbarhetsarbete och
hållbarhetsredovisningen besvaras av: Fredrik
Ljungdahl, telefon: 070-929 32 34, e-post:
fredrik.ljungdahl@pwc.com.
PwC Sverige rapporterar även aktiviteter och
resultat till det globala PwC-nätverket. Nätver
ket avger en årlig översikt och denna Global
Annual Review finns tillgänglig på pwc.com.
Förändringar i rapportering
(GRI 102-48, 102–49)

I årets rapportering har Pond, som förvärvades
föregående år, inkluderats. Försäljningen av
Business Services, eller Aspia som det nya före
tagsnamnet är, påverkar nästkommande års
rapportering.
CO2 från el och värme för 2016/2017 har
korrigerats på grund av felrapportering för
Stockholm samt Östersund från 510 till 546
CO2e. Data från 2015/2016 avseende koldioxid
utsläpp (sidan 46) har korrigerats på grund av
felsummering i föregående års rapport.
Inga förändringar har gjorts till redovisning
ens avgränsning och omfattning.
Styrelsens avgivande
Styrelsen avger PwC:s hållbarhetsredovisning
för 2017/2018. Hållbarhetsredovisningen
beskriver PwC:s hållbarhetsarbete och är
upprättad i enlighet med Riktlinjer för håll
barhetsredovisning, utgiven av Global
Reporting Initiative.

Revisors rapport
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GRI Standard Index
PwC Sveriges hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med Global
Reporting Initiatives (GRI) Standarder på tillämpningsnivå Core.
Nedan GRI-index omfattar sidhänvisningar till PwC Sveriges årsoch hållbarhetsredovisning.
GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR
GRI STANDARD

Standard
upplysning

Innehåll

Sid

ORGANISATIONSPROFIL

GRI 102
General
Disclosures 2016

GRI 102-1

Organisationens namn

GRI 102-2

Varumärken, produkter och tjänster

Baksida
1, 8–9, 12–16

GRI 102-3

Lokalisering av huvudkontoret

GRI 102-4

Länder där organisationen är verksam

Baksida
1, 33

GRI 102-5

Ägarstruktur och organisationsform

32, 38

GRI 102-6

Marknader som organisationen är verksam på

GRI 102-7

Organisationens storlek

1, 26, 33
11, 53

GRI 102-8

Antal anställda per anställningsform, kön och region

1, 43

GRI 102-9

Organisationens leverantörskedja

42

GRI 102-10

Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek, ägande

48

GRI 102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

48

GRI 102-12

Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer

40

GRI 102-13

Medlemskap i branschorganisationer

40

GRI 102-14

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare

2–5

STRATEGI
GRI 102
General
Disclosures 2016

ETIK OCH INTEGRITET
GRI 102
General
Disclosures 2016

GRI 102-16

Organisationens värderingar, principer, uppförandekoder

GRI 102-18

Organisationens bolagsstyrning

8–9, 19, 38, 41–42

STYRNING
GRI 102
General
Disclosures 2016

32, 53

KOMMUNIKATON MED INTRESSENTER

GRI 102
General
Disclosures 2016

GRI 102-40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

39

GRI 102-41

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

44

GRI 102-42

Princip för identifiering och urval av intressenter

39

GRI 102-43

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

39

GRI 102-44

Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter

39

RAPPORTERINGSPRINCIPER, VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

GRI 102
General
Disclosures 2016

50

GRI 102-45

Koncernbolag som omfattas av redovisningen

GRI 102-46

Process för definition av innehållet i redovisningen

38

GRI 102-47

Väsentliga aspekter som identifierats

GRI 102-48

Förändringar av tidigare redovisad information

GRI 102-49

Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsning och omfattning

48

GRI 102-50

Redovisningsperiod

38

GRI 102-51

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen

GRI 102-52

Redovisningscykel

38

GRI 102-53

Kontaktperson

48

GRI 102-54

Redovisning i enlighet med GRI Standards

GRI 102-55

GRI Index

GRI 102-56

Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande

38, 39
39
46, 48

–

38
50–51
38

Senaste redovisning publicerades
i oktober 2017.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN
GRI STANDARD

Standard
upplysning

Innehåll

Sid

EKONOMISK PÅVERKAN – Samhällelig påverkan från våra tjänster
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

GRI 203
Indirect economic
impacts 2016

GRI 203-2

Betydande indirekt ekonomisk påverkan

38, 41

41

ANTIKORRUPTION – Skapa förtroende genom affärsetik, antikorruptionsarbete och oberoende
GRI 103
Management
Approach 2016
GRI 205
Anti-corruption
2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

38, 41

GRI 205-1

Verksamhet för vilken riskbedömning för korruption har utförts

41

GRI 205-2

Kommunikation och utbildning avseende antikorruption

41

GRI 205-3

Bekräftade korruptionsincidenter samt vidtagna åtgärder

41

ENERGI – Minska utsläpp och växthusgaser
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

GRI 302
Energy 2016

GRI 302-1

Energiförbrukning inom organisationen

38, 46

46

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER – Minska utsläpp och växthusgaser
GRI 103
Management
Approach 2016
GRI 305
Emissions 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

38, 46

GRI 305-2

Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (scope 2)

46

GRI 305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

46

GRI 305-5

Minskade utsläpp av växthusgaser

46

ARBETSRELATERAD HÄLSA OCH SÄKERHET – Hållbara arbetsförhållanden
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

GRI 403
Occupational
Health and Safety
2016

GRI 403-2

Skador, sjukdomar och förlorade arbetsdagar

38, 44

44

PwC Sverige är ett tjänsteföretag
och frångår därför GRIs-indikator
403-2. Vi fokuserar på sjukfrånvaro, balans i livet och tid för återhämtning.

UTVECKLING OCH UTBILDNING – Kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

GRI 404
Training and
Education 2016

GRI 404-1

Utbildningstimmar i genomsnitt per anställd

GRI 404-3

Regelbunden utvärdering och karriärutveckling

38, 45

45
19–20, 45

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET – Mångfald och likabehandling
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

38, 44

GRI 405
Diversity and Equal
Opportunity 2016

GRI 405-1

Sammansättning av styrelse och ledning samt anställda

43, 45

ICKE-DISKRIMINERING – Mångfald och likabehandling
GRI 103
Management
Approach 2016

103-1, 103-2,
103-3

Styrning

38, 44

GRI 406
Non-discrimination
2016

GRI 406-1

Antal diskrimineringsfall samt vidtagna åtgärder

41, 44

Antal diskrimineringsfall ingår i
ärenden hanterade av Complaints- och Allegationsfunktionen.
Redovisning av vidtagna åtgärder
kan ej göras pga konfidentialitet.
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Årsredovisning

Innehåll

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning koncernen
Balansräkning koncernen
Kassaflödesanalys koncernen
Resultaträkning moderbolaget
Balansräkning moderbolaget
Kassaflödesanalys moderbolaget
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Not 3	Nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsområden
Not 4	Medelantalet anställda, löner, andra
ersättningar och sociala avgifter
Not 5 Ersättning till revisorerna
Not 6 Operationella leasingkostnader
Not 7	Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Not 8	Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Not 9	Räntekostnader och liknande
resultatposter
Not 10 Skatt på årets resultat
Not 11 Uppskjuten skatt
Not 12 Goodwill

52

53
55
56
57
58
59
60
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
65
65

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Not 14	Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Not 15 Uppskjuten skattefordran
Not 16 Andra långfristiga fordringar
Not 17 Ställda säkerheter
Not 18	Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Not 19 Checkräkningskredit
Not 20 Eventualförpliktelser
Not 21 Avsättning för pensioner
Not 22 Uppskjutna skatteskulder
Not 23 Övriga avsättningar
Not 24 Förlagslån från aktieägare
Not 25	Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Not 26	Övriga ej likviditetspåverkande
poster
Not 27	Inköp och försäljning mellan
koncernföretag
Not 28 Andelar i koncernföretag
Not 29 Förslag till disposition av resultatet

65

Styrelsens underskrifter
Revisorns rapport

69
70

65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
68
68

Förvaltningsberättelse

PwC

Styrelsen och verkställande direktören för Pricewaterhouse
Coopers i Sverige AB, organisationsnummer 556126-4259,
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30. Om inte annat
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB är moderbolag och ägs av i bolaget
verksamma partners. Affärsverksamheten bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer
556029-6740, med säte i Stockholm.
Moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen är medlemmar i
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), vilken är samordnande enhet för medlemsföretag inom det internationella PwC-nätverket. Medlemskapet innebär tillgång till metoder, kunskap och expertis
inom nätverket. Det innebär också skyldighet att följa vissa gemensamma
policyer samt upprätthålla gällande standarder, vilka följs upp genom
kvalitetskontroller.
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB med tillhörande dotterbolag är
verksamma på marknaden under det internationellt gemensamma varumärket PwC.
PwC är ett av de ledande revisions- och rådgivningsföretagen i världen
med 250 000 medarbetare i 158 länder. I Sverige har PwC en marknads
ledande ställning inom områdena revision, skatt och affärsrådgivning.
Marknaden och händelser under året
Marknaden för PwC:s tjänster har en koppling till den allmänna ekonomiska utvecklingen, men påverkas också av faktorer såsom förändringar
i lagar och regelverk, teknologiutveckling med mera. Under verksamhetsåret har efterfrågan på tjänsterna inom samtliga affärsområden varit
stark.
PwC har fattat ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten till vår
revisions-, skatte- och rådgivningsverksamhet, vilket är i linje med fokus
för det globala PwC-nätverket. I detta ingår att frigöra resurser för en stor
satsning på segmentet för små och medelstora kunder. För dessa kunder
kommer vi att tillhandahålla en tydligare och bredare portfölj av tjänster
som vi bedömer att det finns en stor efterfrågan kring. Som ett led i det
arbetet har vår redovisnings- och lönehanteringsverksamhet inom Business Services avyttrats till IK VIII Fund som förvaltas av IK Investment
Partners, en ledande europeisk private equity-firma.
Medarbetare
Medelantalet anställda under verksamhetsåret var 3 944 (3 692).
PwC satsar kontinuerligt på utveckling av medarbetare och partners med
individuella utvecklingsplaner som grund.

Miljö och hållbarhet
PwC bedriver inte någon miljöfarlig verksamhet som kräver tillståndseller anmälningsplikt enligt miljöbalken. För PwC betyder hållbarhet att vi
driver vår egen affär på ett hållbart sätt och att vi är en katalysator för ett
hållbart samhälle i stort. Vi har under verksamhetsåret bedrivit en aktiv
kommunikation om vår målbild och prioriterat aktiviteter inom de områden där vi bedömer att vi kan göra mest nytta. Vi presenterar en fördjupad
redogörelse för vårt arbete inom hållbarhet på sidorna 38–51.
Hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har PwC valt att upprätta hållbarhetsrapporten, som en avskild rapport från årsredovisningen. Hållbarhetsrapportens
omfattning återfinns i PwC:s Års- och hållbarhetsredovisning 2017/2018
på sidan 38.
Risker och riskhantering
Inom ramen för PwC:s affärsplanearbete görs årligen en bedömning av de
mest väsentliga riskerna för verksamheten.
För räkenskapsåret 2017/2018 utgörs dessa bland annat av risker relaterade till nya externa regelverk och lagstiftning, informationssäkerhet,
risk att förlora partners och andra nyckelpersoner kritiska för framgång,
samt risk för skadeståndsanspråk relaterat till den verksamhet som bedrivs.
Baserat på riskanalysen upprättas en plan för proaktiv riskhantering.
PwC har omfattande system, policyer och processer för kvalitetssäkring, säkerställande av opartiskhet och självständighet för PwC och dess
revisorer samt för riskhantering. Utvärderingar av dessa system och processer görs såväl internt av bland annat PwC:s internationella nätverk,
internrevisionsfunktionen, samt externt av tillsynsorganet Revisorsinspektionen.
Det föreligger inga ärenden med skadeståndsanspråk som bedöms
kunna medföra väsentlig påverkan på PwC:s framtida resultat.
Koncentrations- och kreditriskerna i PwC:s verksamhet är begränsade.
Ingen kund svarar för mer än 2 procent av intäkterna.
Vi redogör också för vårt arbete med kvalitet och riskhantering på
sidorna 29–31.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Verksamheten inom affärsområdet Business Services, som under verksamhetsåret överfördes till det helägda dotterbolaget Aspia AB, avyttrades
den 2 juli 2018 från PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till IK VIII Fund
som förvaltas av IK Investment Partners. Försäljningen av aktierna i
Aspia AB föregicks av en inkråmsöverlåtelse av verksamheten från
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Aspia AB, varefter aktierna i
Aspia AB överläts från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB den 30 juni 2018. Villkoren vid försäljningen av aktierna mellan koncernbolagen 30 juni 2018 var identiska
med villkoren vid överlåtelsen till IK VIII Fund den 2 juli 2018.
Transaktionsstrukturen innebär att för räkenskapsåret 2017/2018
redovisas realisationsresultatet för försäljningen om 1 483 Mkr i Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, men elimineras i koncernredovisningen. I
koncernredovisningen kommer realisationsresultatet att redovisas för
räkenskapsåret 2018/2019.
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Överskottet från transaktionen planeras att i december 2018 delas ut till
de personer som var partners i PricewaterhouseCoopers i Sverige AB per
30 juni 2018. Utdelningen per partner förväntas uppgå till mellan cirka
2 och 20 Mkr beroende på aktieinnehav. Partners har överenskommit om
att 75 procent av utdelningen lånas in till ett av partners gemensamt ägt
förvaltningsbolag och återbetalas över 3 år förutsatt att delägaren inte
begått avtalsbrott, som till exempel att övergå till konkurrerande verksamhet. Utbetalningen över 3 år syftar till att kompensera för nedgången i
den löpande partnerersättningen som bortfallet av resultatbidraget från
Business Services och de särskilda satsningarna på affärsutveckling och
personalinvesteringar förväntas innebära de närmaste åren.
Framtida utveckling
Vi förväntar oss en fortsatt god efterfrågan på tjänster inom alla våra
affärsområden med ett strategiskt fokus på vår revisions-, skatte- och
rådgivningsverksamhet för små och medelstora kunder. Tjänsteerbjudandena anpassas kontinuerligt med hänsyn till omvärldsförändringar och
förändringar i lagar och regelverk.
Revisionspliktens avskaffande fortsätter att ha en negativ inverkan på
marknaden för finansiell revision relaterat till småföretagen. För dessa
kunder kommer vi att tillhandahålla en mycket bred portfölj av skatteoch rådgivningstjänster.
Den kontinuerliga förändring som sker avseende skatteregler förväntas fortsätta att gynna efterfrågan på skatterådgivning. Marknaden för
företagstransaktioner påverkas positivt av konjunkturen och vi förväntar
oss fortsatt god efterfrågan på våra tjänster relaterat till sådana transaktioner. Vår samlade rådgivningsaffär, som nådde god tillväxt under
verksamhetsåret, förväntas fortsätta att växa inom erbjudanden under
konceptet Strategy through Execution.
Resultat och ställning
2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

5 715

5 269

4 945

4 662

4 633

Koncernen
Nettoomsättning, Mkr
Resultat efter finansiella
poster, Mkr

480

580

502

485

484

Balansomslutning, Mkr

2 543

2 592

2 446

2 276

2 165

Medelantalet anställda, st

3 944

3 692

3 328

3 264

3 451

Soliditet, %

14

23

24

24

21

Justerad soliditet, %

22

30

32

33

30

1 449

1 427

1 486

1 427

1 343

485

407

413

434

457

Omsättning per anställd, tkr
Moderbolaget
Nettoomsättning, Mkr
Resultat efter finansiella
poster, Mkr

1 854

443

390

379

333

Balansomslutning, Mkr

2 285

927

909

857

735

238

230

232

236

252

Medelantalet anställda, st

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Finansiering
Förutom genom rörelseskulder, finansieras verksamheten med eget kapital samt inlåning från delägarna. Därutöver har koncernen en checkkredit
på 300 Mkr, vilken var outnyttjad per bokslutsdagen.
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Moderbolaget
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB tillhandahåller tjänster till andra
företag inom koncernen och administrerar lån från partners.
Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Annat eget
 apital och
k
årets resultat

Totalt eget
kapital

173

591 372

591 545

52

–

52

–30

–

–30

Utdelning

–

–578 920

–578 920

Årets resultat

–

348 835

348 835

195

361 287

361 482

Koncernen
Ingående balans 2017-07-01
Nyemission
Nedsättning av aktiekapital

Eget kapital 2018-06-30
Moderbolaget

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

173

85

590 724

590 982

52

–

–

52

–30

–

–

–30

Ingående balans 2017-07-01
Nyemission
Nedsättning av aktiekapital
Utdelning

–

–

–578 920

–578 920

Årets resultat

–

–

1 846 494

1 846 494

195

85

1 858 298

1 858 578

Eget kapital 2018-06-30

Aktiekapitalet består av 17 850 (17 225) st A-aktier och 1 600 (100) st
C-aktier med kvotvärde 10 kr.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserade vinstmedel
11 804 496
Årets vinst
1 846 493 707
1 858 298 203
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så att till aktieägarna (A-aktier) utdelas 10 000 kr per aktie,
totalt
178 500 000
i ny räkning överförs
1 679 798 203
1 858 298 203
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår
av årsredovisningen.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om betalningsdag.

Resultaträkning
Koncernen
Not

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

5 257 358

4 916 823

Rörelsens intäkter
Fakturerade arvoden
Förändring av ej fakturerade arbeten
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2, 3

12 538

–20 360

444 758

372 160

5 714 654

5 268 623

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

4

–3 511 796

–3 161 082

Övriga rörelsekostnader

5, 6

–1 649 928

–1 458 842

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

–56 127

–48 242

–5 217 851

–4 668 166

496 803

600 457

–2 720

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

7

–936

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

6 789

4 830

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

–22 724

–22 481

Summa resultat från finansiella poster

–16 871

–20 371

Resultat efter finansiella poster

479 932

580 086

–131 097

–140 063

348 835

440 023

Skatt på årets resultat
Årets vinst

10, 11
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Balansräkning
Koncernen
Not

2018-06-30

2017-06-30

12

133 284

164 771

13

101 756

99 998

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

2 684

2 684

Uppskjutna skattefordringar

15

37 728

23 457

Andra långfristiga fordringar

16, 17

Summa anläggningstillgångar

139 583

89 976

179 995

116 117

415 035

380 886

1 476 802

1 371 643

122 247

128 005

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upparbetade men ej fakturerade arbeten
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

19 028

238 537

225 909

177 278

171 403

2 037 858

1 915 988

89 970

295 438

Summa omsättningstillgångar

2 127 828

2 211 426

Summa tillgångar

2 542 863

2 592 312

2018-06-30

2017-06-30

Kassa och bank

19

22 994

Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital

195

173

Annat eget kapital inklusive årets resultat

Aktiekapital

361 287

591 373

Summa eget kapital

361 482

591 546

321 891

318 385

Avsättningar
Avsättning för pensioner

20, 21

Uppskjutna skatteskulder

22

Övriga avsättningar

17, 23

Summa avsättningar

45 701

49 777

182 700

104 100

550 292

472 262

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

6 144

6 160

191 700

195 000

197 844

201 160

Leverantörsskulder

232 281

187 060

Övriga kortfristiga skulder

290 606

284 951

910 358

855 333

Förlagslån från aktieägare

24

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

Summa kortfristiga skulder

1 433 245

1 327 344

Summa eget kapital och skulder

2 542 863

2 592 312
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Kassaflödesanalys
Koncernen
Not

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

496 803

600 457

56 127

48 241

70 940

-566

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Ökning/minskning ej fakturerade arbeten
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

26

1 132

1 682

–10 545

–10 349

–142 542

–169 957

471 915

469 508

–12 628

20 360

–105 159

–124 926

–10 985

4 845

45 221

33 342

60 720

3 135

449 084

406 264

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

–3 190

–49 138

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–24 261

–14 476

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

–48 491

–3 508

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

3 605

–

–72 337

–67 122

–30

–85

Finansieringsverksamheten
Nedsättning av aktiekapital
Nyemission
Upptagande av lån
Amortering av skuld

51

–

19 800

18 880

–23 116

–16 500

Utbetald utdelning

–578 920

–435 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–582 215

–433 305

Årets kassaflöde

–205 468

–94 163

295 438

389 601

89 970

295 438

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning
Moderbolaget
2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Fakturerade arvoden

484 708

407 147

Övriga rörelseintäkter

209

–

484 917

407 147

–393 924

Not
Rörelsens intäkter

Summa rörelsens intäkter

2, 27

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

4

–461 374

Övriga externa kostnader

5

–

–6 624

–461 374

–400 548

23 543

6 599

1 840 000

445 000

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Anteciperad utdelning från dotterföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

632

444

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

–9 824

–8 947

Summa resultat från finansiella poster

1 830 808

436 497

Resultat efter finansiella poster

1 854 351

443 096

Skatt på årets resultat
Årets vinst
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10, 11

–7 857

2 313

1 846 494

445 409

Balansräkning
Moderbolaget
Not

2018-06-30

2017-06-30

395 726

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

28

1 995 726

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

705

705

Uppskjutna skattefordringar

15

33 862

19 203

Andra långfristiga fordringar

16, 17

Summa anläggningstillgångar

61 665

50 668

2 091 958

466 302

2 091 958

466 302

153 024

397 896

31 953

50 692

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

3 247

4 393

2 909

189 370

454 744

3 418

6 192

192 788

460 936

2 284 746

927 238

2018-06-30

2017-06-30

Aktiekapital

195

173

Reservfond

85

85

280

258

Kassa och bank

19

–

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa eget kapital

11 804

145 315

1 846 494

445 409

1 858 298

590 724

1 858 578

590 982

Avsättningar
Övriga avsättningar

17, 23

Summa avsättningar

165 199

85 187

165 199

85 187

191 700

195 000

191 700

195 000

Långfristiga skulder
Förlagslån från aktieägare

24

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

25

9

–

35 975

17 245

33 285

38 824

69 269

56 069

2 284 746

927 238

59

Kassaflödesanalys
Moderbolaget
Not

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta

26

23 543

6 599

80 012

17 636

105

202

1 840 000

445 000

Erlagd ränta

–9 824

–8 947

Betald inkomstskatt

–3 827

–296

1 930 009

460 194

246 685

–59 604

Erhållna utdelningar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9

–4 712

13 191

–7 037

2 189 894

388 841

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 600 000

–

–10 470

–12 328

–1 610 470

–12 328

–30

–85

Finansieringsverksamheten
Nedsättning av aktiekapital
Nyemission
Upptagande av lån
Amortering av skuld

51

–

19 800

18 900

–23 100

–16 500

Utbetald utdelning

–578 919

–435 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–582 198

–433 285

Årets kassaflöde

–2 774

–56 772

Likvida medel vid årets början

6 192

62 964

Likvida medel vid årets slut

3 418

6 192
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Noter
Gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om
inget annat anges.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen fr o m den dag då ett
bestämmande inflytande över företaget överförts till koncernen och till och
med den dag då detta inflytande upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär
att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Anskaffningskostnaden för ett
förvärv utgörs av verkligt värde för tillgångarna som lämnades i utbyte. Det
överskott som är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde för
det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar redovisas som goodwill. Koncerninterna transaktioner, saldon och orealiserade vinster på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med
belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag
har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten
för avyttringen.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från
dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Fusioner
Fusion som utgör en koncernintern omstrukturering redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att tillgångar och skulder övertas till
värden som har sin grund i den förvärvsanalys som upprättades vid det
ursprungliga förvärvet av det överlåtande företaget. Fusionsdifferensen
förs direkt till eget kapital.

Utländska valutor
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens
kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs.

Intäkter
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den
takt arbetet utförs. Pågående arbeten, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i
balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.
Moderbolaget, som tillhandahåller tjänster inom koncernen, resultatredovisar intäkterna i den takt de upparbetas och faktureras.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom att dotterföretagen vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag
på löpande räkning i den takt de faktureras.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas för varje balansdag.
Goodwill

5 till 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation
och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod.
Inventarier, exkl konst
10 år
Kontorsmaskiner
5 år
Ombyggnation hyrd fastighet enligt hyresavtal

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar
minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det
redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.

Andelar i koncernföretag och andra bolag
Andelar i koncernföretag och andra bolag värderas till anskaffningskostnad
med avdrag för erforderliga nedskrivningar.

Leasingavtal
Bolaget har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasing
avtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasing
avgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11,
vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och
låneskulder.

Värdepapper och finansiella fordringar
Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att
innehas långsiktigt redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
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Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Låneskulder

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
i förhållande till balansomslutningen.

Leverantörsskulder

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Transaktionsexponering
Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Inga säkringstransaktioner förekommer.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas
som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar
upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har ett legalt eller
informellt åtagande som följd av inträffad händelse, det är troligt att ett
utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och när en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan
fortfarande vara osäker.
Avsättning för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och
utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget
minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den.
Avsättningen redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida
verksamheten.
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som
krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen tas endast
i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen diskonteras till sina nuvärden där pengarnas tidsvärde är
väsentligt.

Justerad soliditet
Eget kapital och förlagslån från aktieägare i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med K3 och kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som påverkar
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period som uppskattningen gör om den endast påverkat denna period, eller
i den period som ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar av företagsledningen som har en betydande effekt på
rapporterade belopp och som kan medföra väsentlig påverkan på framtida
rapporter beskrivs nedan.

Värdering av upparbetade men ej fakturerade uppdrag
Huvuddelen av uppdragen utförs till löpande räkning med överenskomna
uppskattningar om förväntade arvodesnivåer. Pågående uppdrag värderas
till upparbetat utfaktureringsvärde med avdrag för konstaterade och befarade risker. Bedömningar av riskerna i uppdragen baseras på tidigare erfarenhet av liknande projekt och de specifika uppdragsöverenskommelserna.
Balansposten består av ett flertal uppdrag och inget uppdrag utgör en väsentlig andel. En enskild felbedömning kan därmed inte ge en väsentlig effekt på
värderingen av pågående arbeten.

Avsättningar för tvister och skadestånd
I de uppdrag som utförs förekommer i vissa fall att det ställs anspråk på skadestånd för påstådda brister. Företagsledningen gör en bedömning av risker
för skadestånd i ärenden där skadeståndsanspråk har rests eller där anspråk
kan förväntas komma att resas. I de fall en risk för skadestånd med väsentlig
resultatpåverkan anses föreligga reserveras för den beräknade kostnaden.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna är av sådan karaktär att återbetalningstiden inte
kan specificeras per år.

Ersättningar till anställda
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar
både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av
bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Samtliga pensionsplaner som täcks genom försäkring redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften kostnadsförs
löpande.
Vissa pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet redovisas som en avsättning i balansräkningen utifrån erhållna besked
från PRI. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell
kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.
Pensionsförpliktelser som säkerställts genom tecknande av en kapitalförsäkring värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
• handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
• har en kortare återstående löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
på verksamhetsområden

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

PIE och SME Assurance

2 797

2 588

Business Services

1 002

936

Tax

726

675

Advisory

821

706

5 346

4 905

Koncernen, Mkr

Rörelsens intäkter från egna
verksamheten
Fakturerade intäkter för underkonsulter,
utlägg m m
Summa

369

364

5 715

5 269

För moderbolaget avser 0 (0) procent av årets inköp och 100 (100) procent av
årets försäljning egna dotterföretag. Internprissättning sker med påslag på
nedlagda kostnader.

Not 4 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Koncernen

Moderbolaget

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Män

1 630

1 514

186

181

Kvinnor

2 314

2 178

52

49

Totalt

3 944

3 692

238

230

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande och vice verkställande direktörer
Löner och ersättningar till övriga anställda

4 165

3 660

4 165

3 660

2 076 221

1 955 324

191 146

210 018

2 080 386

1 958 984

195 311

213 678

760 290

677 179

104 012

79 018

8 308

7 370

8 308

7 370

417 915

343 659

143 078

92 416

3 266 899

2 987 192

450 709

392 482

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för verkställande och vice verkställande direktörer
Pensionskostnader för övriga anställda
Summa

Varken tantiem eller annat liknande arvode har utbetalats till styrelse, verkställande och vice verkställande direktörer under det gångna verksamhetsåret. Inga
avtal om avgångsvederlag eller dylikt förekommer. I ersättningarna ingår resultatbaserade partnerersättningar.
Ackumulerade pensionsförpliktelser för verkställande och vice verkställande direktörer uppgår till 18 698 tkr.
Koncernen

Moderbolaget

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Kvinnor

8

8

8

8

Män

8

8

8

8

16

16

16

16

Män

3

3

3

3

Totalt

3

3

3

3

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Totalt
Antal verkställande och vice verkställande direktörer

Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen

Not 6 Operationella leasingkostnader

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Revisionsuppdrag
Mazars SET Revisionsbyrå AB

547

520

Summa

547

520

Moderbolagets kostnad avseende revisionsuppdrag belastar dotterföretaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kostnaden har beräknats till
30 (30) tkr.

I operationell leasing ingår hyresavtal för lokaler.
		

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Förfaller till betalning inom 1 år

257 907

257 293

Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år

612 101

625 717

Förfaller till betalning senare än 5 år

306 994

388 803

1 177 002

1 271 813

Lokaler

189 590

190 511

Övrigt

74 509

70 739

264 099

261 250

Koncernen
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar

Summa
Leasingavgifter under året

Summa

		
Operationella leasingavtal avseende it- och konferensutrustning löper på
3 år. Den 1 juni 2015 tillträddes ett nytt 12-årigt hyresavtal avseende lokaler
för huvudkontoret på Torsgatan i Stockholm.
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Nedskrivningar

–936

–2 720

–

–

Summa

–936

–2 720

0

0

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Ränteintäkter

2 919

4 809

628

444

Kursdifferenser från rörelsen

3 870

21

4

–

Summa

6 789

4 830

632

444

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

–22 724

–21 894

–9 824

–8 947

–

–587

–

–

–22 724

–22 481

–9 824

–8 947

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Moderbolaget

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Räntekostnader
Kursdifferenser
Summa

Moderbolaget

Not 10 Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt för året

Moderbolaget

–146 040

–138 449

-21 058

-2 622

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

–3 403

3 580

-1 457

3 991

Uppskjuten skatt

18 346

–5 194

14 658

944

–131 097

–140 063

-7 857

2 313

Summa
Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats:
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 22 %
Skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter, utdelning
Skatt på årets resultat

479 932

580 086

1 854 351

443 096

–105 585

–127 619

–407 957

–97 481

–3 403

3 580

–1 457

3 991

–23 158

–16 118

–3 405

–2 185

1 049

94

162

88

–

–

404 800

97 900

–131 097

–140 063

–7 857

2 313

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende
investeringar i dotterbolag redovisas ej, då bolaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna.
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Not 11 Uppskjuten skatt
Koncernen
2017-07-01
– 2018-06-30

Moderbolaget

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen
samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:
Pågående arbete

4 076

4 479

–

–

Avsättningar

14 270

–9 673

14 658

944

Summa

18 346

–5 194

14 658

944

Not 12 Goodwill
Koncernen

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

212 732

143 016

Ingående anskaffningsvärden

– Aktiverade utgifter, inköp
– Utrangeringar
– Omklassificeringar

–

2 441

3 190

94 489

–14 680

–27 214

1 199

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

202 441

212 732

Ingående avskrivningar

–47 961

–43 241

–

–82

– Försäljningar och utrangeringar
– Avskrivningar
– Omklassificeringar

2016-07-01
– 2017-06-30

328 161

318 314

– Inköp

24 261

14 476

– Övertaget via förvärv
– Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

–

702

–6 221

–5 331

346 201

328 161

–228 163

–212 851

Årets förändringar:
– Övertagna avskrivningar via förvärv

Årets förändringar:
– Övertagna avskrivningar via förvärv

Ingående anskaffningsvärden

2017-07-01
– 2018-06-30

Årets förändringar:

Årets förändringar:
– Övertag via förvärv

Koncernen

14 640

23 010

–34 637

–27 648

–1 199

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

–69 157

–47 961

Utgående restvärde enligt plan

133 284

164 771

– Försäljningar och utrangeringar
– Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

–

–22

5 208

5 303

–21 490

–20 593

–244 445

–228 163

101 756

99 998

Konst ingår i anskaffningsvärdet med 3 214 (3 622) tkr.

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Moderbolaget

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

Brf Garnisonen

735

735

–

–

Brf Surbrunn 9

1 244

1 244

–

–

705

705

705

705

2 684

2 684

705

705

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

23 457

–

19 203

18 259

–

33 130

–

–

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

14 271

–9 673

14 659

944

Summa

37 728

23 457

33 862

19 203

Ullna Golf AB
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Not 15 Uppskjuten skattefordran
Koncernen
2017-07-01
– 2018-06-30
Avsättning vid periodens ingång
Omklassificering

Moderbolaget
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Not 16 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
2017-07-01
– 2018-06-30

Moderbolaget

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden

93 176

86 520

50 668

38 099

Årets investeringar

48 491

14 100

12 443

14 100

Årets amorteringar

–2 658

–7 690

–1 446

–1 772

–

–

–

241

4 710

246

–

–

–

–

–

–

143 719

93 176

61 665

50 668

Årets värdeförändringar
Valutakursjustering
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–3 200

–1 200

–

–

–936

–2 000

–

–

–4 136

–3 200

0

0

139 583

89 976

61 665

50 668

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

– Företagsinteckningar

54 000

54 000

–

–

– Kapitalförsäkringar

78 721

68 336

61 665

50 668

132 721

122 336

61 665

50 668

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

Förutbetalda hyror

49 884

44 849

–

–

Förutbetalda försäkringar

70 670

81 637

4 393

2 909

Summa

Not 17 Ställda säkerheter
Koncernen

Moderbolaget
2017-06-30

För egna avsättningar och skulder

Summa

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Övriga poster
Summa

Moderbolaget
2017-06-30

56 724

44 917

–

–

177 278

171 403

4 393

2 909

Not 19 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 300 (300) Mkr, varav 300 (300) Mkr i moderbolaget. Krediten var outnyttjad per balansdagen.

Not 20 Eventualförpliktelser
Koncernen

Moderbolaget

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

–

–

321 891

318 385

Pensionsgaranti

6 326

6 343

–

–

Summa

6 326

6 343

321 891

318 385

För dotterföretags pensionsskuld
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Not 21 Avsättning för pensioner
2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

318 385

317 737

– Avsättningar

3 732

1 366

– Ianspråktaget under perioden

–226

–718

321 891

318 385

Koncernen
Avsättningar vid periodens ingång
Årets förändringar:

Summa

Not 22 Uppskjutna skatteskulder
Koncernen

Moderbolaget

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

49 777

21 126

–

–

–

33 130

–

–

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

–4 076

–4 479

–

–

Summa

45 701

49 777

0

0

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

104 100

93 210

85 187

67 554

Avsättning vid periodens ingång
Omklassificering

Not 23 Övriga avsättningar
Koncernen

Avsättning vid periodens ingång

Moderbolaget

Årets förändringar:
– Avsättningar

84 426

20 975

83 826

20 975

– Ianspråktaget under perioden

–5 826

–10 085

–3 013

–2 815

–

–

–801

–527

182 700

104 100

165 199

85 187

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

Upplupna löner och semesterlöner

598 426

568 813

3 223

7 337

Upplupna sociala avgifter

250 201

233 671

30 062

28 266

– Värdeförändringar
Summa

Not 24 Förlagslån från aktieägare
Avser långfristig inlåning från delägarna. Marknadsmässig ränta utgår på utestående lånebelopp.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Övriga poster
Summa

Moderbolaget
2017-06-30

61 731

52 849

–

3 221

910 358

855 333

33 285

38 824
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Not 26 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Koncernen
2017-07-01
– 2018-06-30
Pensionsavsättningar
Räntedelen i årets pensionskostnad
Realisationsresultat materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa

Moderbolaget

2016-07-01
– 2017-06-30

2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

82 106

11 538

80 012

17 636

–12 179

–12 132

–

–

1 013

28

–

–

70 940

–566

80 012

17 636

Not 27 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget har under året fakturerat koncernbolag med 485 (407) Mkr och inköpt tjänster från koncernbolag för 0 (0) Mkr.

Not 28 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
aktier

Bokfört värde
2018-06-30

5 000

395 123

503

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

100

100

– PricewaterhouseCoopers Information
Technology Services Sweden AB

100

100

– PricewaterhouseCoopers Consulting Services AB

100

100

– Cekurus Solutions AB

100

100

PricewaterhouseCoopers AB

100

100

5 000

ÖPWC Holding AB

100

100

1 000

100

Aspia AB

100

100

50 000

1 600 000

Summa

1 995 726

Org nr och säte

Org nr

Säte

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Stockholm

– PricewaterhouseCoopers Information Technology Services Sweden AB

556594-1308

Stockholm

– PricewaterhouseCoopers Consulting Services AB

556751-1133

Stockholm

– Cekurus Solutions AB

556196-9410

Stockholm

PricewaterhouseCoopers AB

556067-4276

Stockholm

ÖPWC Holding AB

556509-4298

Stockholm

Aspia AB

559137-8350

Stockholm

Not 29 Förslag till disposition av resultatet
2017-07-01
– 2018-06-30

2016-07-01
– 2017-06-30

Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

11 804

145 316

1 846 494

445 408

1 858 298

590 724

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att
till aktieägarna utdelas 10 000 kr per aktie
i ny räkning överförs
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178 500

172 250

1 679 798

418 474

1 858 298

590 724
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Revisorns rapport

70

71

Anteckningar
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