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Det här är PwC

Innehåll

PwC – i Sverige och världen
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, 
skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000 kunder i Sverige 
och de utgörs av globala företag, stora företag och organisationer, 
mindre och medelstora företag och hela den offentliga sektorn. 
Med vår branschkunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att 
utveckla sina verksamheter och skapa värde. I årsredovisningens 
övriga delar där PwC förekommer avses PwC Sverige.

PwC finns på 100 orter och har 3 600 medarbetare samt  ingår i ett 
nätverk av medlemsföretag i 157 länder med cirka 184 000 med-
arbetare. Som medlem i PwC-nätverket har vi tillgång till resurser, 
metoder, kunskap och expertis inom  hela det  internationella 
nätverket. Det innebär bland annat att vi upprätthåller nätverkets 
policys och standarder samt deltar i gemensamma utvecklings-
satsningar.

  100 orter

3 600 medarbetare
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Först och främst kan vi konstatera att 
2013/14 var ett bra år för PwC, även om 
det innehöll flera utmaningar och där 
avslutet på Prosolvia-processen var den 
mest uppmärksammade. Vi fortsatte 
att vara framgångsrika på marknaden 
inom alla våra tjänsteområden. Särskilt 
framgångsrika var våra Advisory- och 
Tax-verksamheter. Kundundersökningar 
visade på en positiv utveckling och att 
vi differentierar oss i förhållande till 
våra konkurrenter. Vi hade nöjda och 
engagerade medarbetare enligt gjorda 
medarbetarundersökningar. Kvaliteten 
i våra tjänster var god enligt interna och 
externa kvalitetskontroller. För vår att-
raktionskraft som arbetsgivare och våra 
möjligheter att investera för framtiden, 
så var det också viktigt att lönsamheten 
förbättrades under året.

Det är många starka yttre faktorer som 
påverkar revisionsbyråbranschen för 
närvarande. Revisionsplikten har avskaf-
fats för de minsta bolagen. Nya EU-
regler har beslutats för noterade bolag 
och bolag inom finansiell sektor och som 
inom några år ställer krav på rotation av 
revisionsbyrå med viss periodicitet och 
ytterligare begränsningar av icke-revi-
sionstjänster till revisionskunder. Nya 
skatteregler har införts för fåmansbolag, 
vilka innebär att mindre partnerskap 
gynnas framför större. Stämningar mot 
revisorer har ökat i antal och omfattning. 
Digitaliseringen omformar processerna 
för redovisning och revision. Bransch-
glidning gör att revisionsbyråerna 
utvecklar sig in på nya tjänsteområden 
samtidigt som andra företag utvecklar 
tjänster inom revisionsbyråernas tradi-
tionella områden. Marknaderna i tidi-
gare utvecklingsländer växer snabbt och 
ger nya möjligheter för svenska företag.  

Styrelseordförande och vd 
har ordet

Peter Nyllinge 
Vd 

Peter Clemedtson 
Styrelseordförande

I dessa länder utvecklas också många 
nya multinationella bolag. Samtidigt 
som  allt detta sker måste alla företag 
tydligare visa att de tar ett kombinerat 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
ansvar för sina verksamheter.

Vi på PwC ser att vi har goda förutsätt-
ningar att ta oss an dessa förändrade 
förutsättningar. Vi är marknadsledare 
inom alla våra tjänsteområden (As-
surance, Tax, Advisory och Business 
Services) och segment i Sverige och vi 
tillhör det marknadsledande internatio-
nella nätverket. Att vår omvärld uppskat-
tar oss bekräftas av undersökningar som 
visar att vi har nöjda kunder och högt 
engagerade partners och medarbetare. 
Vi har ett stort förtroende i näringsliv 
och samhälle och där revision och andra 
bestyrkandetjänster är en nödvändighet 
för en väl fungerande marknadseko-
nomi. I takt med att globaliseringen 
och marknadsekonomin utvecklas ökar 
efterfrågan på dessa tjänster från alla 
typer av företag och organisationer. 
Våra olika tjänsteområden och segment 
bidrar till varandras framgång genom 
samarbeten på marknaden, varumär-
kesinnehåll, personalsynergier i form av 
större attraktionskraft och möjligheter 
till gemensamt resursutnyttjande samt 
stordriftsfördelar i administrationen. 

Digitaliseringen innebär möjligheter 
för oss att möta våra kunder på nya sätt 
(såsom vår affärsplattform MyBusiness), 
utveckla nya och befintliga tjänster, 
effektivisera leveransen av våra tjänster 
och att utveckla arbetsinnehållet för 
medarbetare och partners.

Våra styrkor innebär att vi kommer att 
kunna fortsätta ha en framgångsrik 
verksamhet inom de nya ramar som de 
förändrade yttre faktorerna ger oss. Det 
krävs dock att vi fortsätter att anpassa 
oss till förändrade förhållanden och 
arbetar långsiktigt med att upprätthålla 
vårt höga förtroende i näringsliv och 
samhälle, vara en attraktiv arbetsgivare, 
utveckla nya och befintliga tjänster, 
förbättra de interna arbetsprocesserna 
och upprätthålla ett framgångsrikt mark-
nads- och säljarbete.  

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra 
kunder för det gångna året. Vi vill också 
tacka alla våra medarbetare och partners 
som varje dag arbetar för vår vision om 
ett väl fungerande privat, offentligt och 
ideellt företagande som inger förtro-
ende.
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PwC utvecklar och utför tjänster inom 
områdena revision, redovisning och skatt 
samt affärsrådgivning. Syftet med våra 
tjänster är att stödja våra kunder i att 
skapa värdetillväxt och trygghet. Därför 
utgår PwC:s organisation och tjänsteut-
bud från våra kunders behov. 

PwC:s vision och syfte
Vår bransch har en nyckelroll i näringsli-
vet. I våra roller som rådgivare och som 
revisorer ska vi bidra till ett väl fung-
erande näringsliv och samhälle, vilket 
avspeglar sig i såväl vår vision som vårt 
syfte. 

Vår vision: PwC ska bidra till ett väl 
fungerande privat, offentligt och ideellt 
företagande som inger förtroende. 

Vårt syfte: PwC verkar för att bygga tillit 
och tilltro i samhället och till de finan-
siella marknaderna och att bidra till att 
lösa viktiga problem.

Affärsidé och  
framgångsfaktorer  

För att uppnå vårt syfte och stödja vår 
vision har vi ett tydligt förhållningssätt 
till vår omvärld och våra kunder och som 
är utgångspunkten för alla våra medar-
betare. 

Vi har en global uppförandekod (Code 
of Conduct) som är gemensam för hela 
PwC-nätverket och som beskriver vad 
PwC står för och hur vi agerar. Koden 
inkluderar affärsetiska principer, samt 
betonar vikten av att våra medarbetare 
alltid bär med sig ett gott förhållnings-
sätt i frågor som rör mänskliga rät-
tigheter, social rättvisa och miljömäs-
siga hänsyn. Koden länkar till våra tre 
kärnvärden; Teamwork, Leadership och 
Excellence.

Teamwork 
Vi arbetar tillsammans med våra kol-
legor och kunder och delar med oss av 
kunskap och erfarenheter. Tillsammans 
tar vi oss an frågor från olika synvinklar 
för att komma fram till de bästa lös-
ningarna. För våra kunders bästa sätter 

Våra kunder och  
intressenter
• Viktiga frågor och teman
• Förväntningar
• Nationella och globala 

trender

Våra medarbetare
• Talanger och kunskap
• Vidareutbildning och 

expertis
• Nätverk

Input Vårt syfte och vår strategi Våra tjänster  Effekter – vår relevans

    

      Intäkter           Kvalitet        

        Talang         Lönsam
het                          

     

    
    

   
   

   
   

   
   

   V
arumärke

Syfte Hur når vi vårt syfte?

Bygga tilltro 
och tillit i 
samhället

Lösa viktiga 
problem

Excellence

Teamwork Leadership
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vi samman team med rätt resurser och 
kompetenser för att leverera bästa möj-
liga tjänster. 

Leadership 
Vi står för ansvarsfullt ledarskap. Att 
våra ledare agerar ansvarstagande och 
relationsbyggande är självklart viktigt 
för vår utveckling. Våra partners har 
även stort ansvar för att bygga en sund 
ledarskapskultur. PwC har lagt stort 
fokus på ledarskapsutbildningar för att 
skapa insikt om och intresse för ansvars-
fullt ledarskap. 

Excellence 
PwC:s kunder har rätt att alltid förvänta 
sig hög kvalitetet i det vi levererar, men 
vår målsättning är högre än så och vi 
strävar alltid efter att åstadkomma något 
utöver förväntan. Det gör vi bland annat 
genom de utvecklingssatsningar som 
sker lokalt och i vårt internationella 
nätverk. Vi gör det också genom vårt 
intresse för att i varje situation på bästa 
sätt bistå våra kunder med  identifiering 

och lösning av problem. Genom vårt nät-
verk och tjänsteutbud kan vi bistå med 
spetskompetens och branscherfarenhet i 
de flesta affärskritiska frågor. 

Hur vi skapar upplevelsen av PwC 
Vårt sätt att agera och mötas ska ge en 
unik upplevelse; det vi kallar PwC Expe-
rience. Vi strävar alltid efter att leverera 
något som går längre än förväntningarna 
och som skapar unika värden för såväl 
kunder som medarbetare. Vi gör detta 
genom gott affärsmannaskap samt ett 
verkligt fokus på att etablera och bibe-
hålla förtoendefulla relationer. 

Samhälle

Bidra till offent-
liga debatten om 
viktiga frågor och 
teman där vi tar 
ställnig

Ökad tilltro  
och tillit till  
kapitalmarknaden

Socialt  
engagemang

Kunder

Förbättrade  
affärsprocesser

Finansiell och 
icke-finansiell 
information av god 
kvalitet

Ökad effektivitet

Medarbetare

Uppskattning och 
god ersättning

Utveckling och 
utmaning

Socialt  
engagemang

Input Vårt syfte och vår strategi Våra tjänster  Effekter – vår relevans

Assurance

Business Services

Advisory

Tax 

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Client Experience       People Experience

We focus on 
enhancing the value 
of our people

We focus on 
client value 

We share and
collaborate

We share and
collaborate

We put ourselves in
each others shoes

We put ourselves in
our client’s shoes

We invest in teams
and relationships

We invest in client
relationships

PwC
Experience

Code of Conduct

LeadershipLeadership ExcellenceExcellence TeamworkTeamwork

Vikten av revisions- och råd-
givningstjänster inom samma 
företag
Revision är en viktig del av vår verksam-
het. Utöver revision har PwC även ett 
brett utbud av rådgivningstjänster och 
specialistkunskap inom många områden. 
Den kunskapen är ofta mycket viktig för 
att säkerställa kvaliteten i utförandet av 
revisionen. Många av våra revisionskun-
der uppskattar också möjligheten till 
kvalificerat rådgivningsstöd av perso-
ner som redan har god kännedom om 
verksamheten. Omvänt finns det fördelar 
med att vår rådgivningsverksamhet kan 
dra nytta av vår erfarenhet inom revi-
sionen och ges kunskap om de krav som 
ställs från revisionens perspektiv. 

Det bör observeras att vi endast utför 
rådgivningtjänster som inte påverkar 
vårt oberoende som revisorer. Innan vi 
åtar oss ett rådgivningsuppdrag för en 
revisionskund genomförs alltid en obero-
endeanalys i enlighet med externa lagar 
och regler och våra interna policys.
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Partnerledd organisation
Vi är en partnerledd organisation, vilket 
innebär att verksamheten leds av samt-
liga i företaget verksamma partners. Vid 
utgången av verksamhetsåret 2013/14 
hade företaget 253 partners.

Ramverket för samverkan mellan part-
ners baseras på en kultur som präglas av 
gemensamma värderingar, ansvarsta-
gande och initiativkraft. 

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 tolv partners som alla  
bidrar med kunskap och erfarenheter 
från våra olika affärsområden samt geo-
grafiska regioner. I styrelsen finns också 
tre arbetstagarrepresentanter. 

Styrelsen har inrättat tre kommittéer 
i syfte att åstadkomma en effektivare 
beredning av styrelsens arbete kring 
prioriterade områden; Klientkommit-
tén, Personalkommittén samt Risk- och 
verksamhetskommittén. 

Styrelsen håller fem ordinarie styrelse-
möten per år och sammanträder där-
utöver när så behövs med hänsyn till 
särskilda händelser eller beslutsfrågor.

Aktieägargrupp
Aktieägargruppen (AG) omfattar nio 
partners som utses av konsortiestäm-
man. I AG:s uppgifter ingår bland annat 
att ta ställning till förslag kring inval av 
nya partners, ersättningsfrågor till part-
ners, förvaltning av aktieägaravtalet och 
att utgöra valberedning för förslag till 

Styrningsmodell och  
ledningsorganisation 
 

styrelsen. AG är också prövningsinstans 
för frågor från enskilda partners i förhål-
lande till partnerkonsortiet.

Operativ ledning och organisation
Företagsledningen består av vd samt vice 
verkställande direktörer. 

Det operativa ledningsarbetet bedrivs av 
en ledningsgrupp som, utöver före-
tagsledningen, inkluderar cheferna för 
våra affärsområden samt chefen för 
affärsstödsfunktionen Human Capital. 
Ledningsgruppen sammanträder regel-
bundet minst en gång i månaden.

Under verksamhetsåret 2013/14 var 
verksamheten organiserad i fyra affärs-
områden; Assurance (Revision), Busi-
ness Services, Advisory och Tax. Från 
och med den 1 juli 2014 har verksam-
heten inom Assurance delats upp i två 
delar; PIE Assurance med inriktning mot 
revisionstjänster för större publika bolag 
respektive SME Assurance med fokus på 
revisionstjänster för mindre och medel-
stora företag. Inom varje affärsområde 
leds arbetet av affärsområdeschefen och 
den ledningsgrupp som har utsetts av 
respektive affärsområdeschef. Inom res-
pektive affärsområde bedrivs den ope-
rativa ledningen under affärsområdes-
chefen genom så kallade Business Units. 
Antalet Business Units varierar mellan 
affärsområdena. Affärsstödsfunktioner 
ger centralt stöd till alla affärsområden 
inom områden som it, ekonomi, perso-
nal, marknadsföring och kommunikation 
samt juridik. 

Med hänsyn till vår verksamhets geogra-
fiska spridning över hela landet så har vi 
även klusterledare som ansvarar för att 
driva och koordinera marknadsarbetet av-
seende hela vårt tjänsteutbud regionalt.

PwC-nätverket
I det internationella PwC-nätverket represen-
teras varje land av en Territory Senior Partner 
(TSP). I PwC har vd utsetts till att även 
inneha rollen som TSP. I rollen ingår även att 
företräda PwC:s intressen i förhållande till 
PwC-nätverket. TSP har också ansvar för att 
säkerställa att det svenska företaget lever 
upp till de åtaganden som finns i förhållande 
till nätverket när det gäller överenskomna 
standards och policys.
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Ersättning till partners
 

Ersättningen till partners grundas på det 
årliga överskott som genereras till part-
ners. Som grund för ersättningssystemet 
fastställs en roll- och ansvarsnivå för 
respektive partner. I PwC finns för närva-
rande åtta sådana nivåer definierade. 

Ersättningen fördelas mellan partners 
enligt ett system som har fyra huvud-
komponenter. 

• En fast komponent som till viss del be-
ror av roll och ansvarsnivå. Om över-
skottet inte skulle täcka denna fasta 
ersättning så reduceras den procentu-
ellt lika för alla partners.

• En rörlig komponent som beror av 
den relativa lönsamheten inom det af-
färsområde som partnern är verksam 
och som utgår med samma belopp till 
samtliga partners verksamma inom 
affärsområdet.

• En rörlig komponent som beror av 
företagets lönsamhet och som utgår 
med lika belopp för partners på var 
och en av de fastställda roll- och an-
svarsnivåerna.

• En rörlig prestationskomponent som 
beror av partnerns insats under året 
i förhållande till de mål och förvänt-
ningar som har satts upp i den person-

liga partnerplanen inför året, och som 
kopplar till den fastställda roll- och 
ansvarsnivån. 

Partners ersättning tar sin utgångspunkt 
i den personliga partnerplanen som upp-
rättas inför varje verksamhetsår. Inför 
upprättandet av planen så har partnerns 
roll och ansvarsnivå fastställts. Planen 
omfattar personliga mål i tre dimensio-
ner; Client, People, Firm. 

Inom dimensionen Client relaterar mål 
till försäljning, relationsutveckling och 
marknadsbearbetning. Dimensionen 
People omfattar till exempel ledarskap 
och medarbetarutveckling. Dimensionen 
Firm handlar bland annat om kvalitet 
och riskhantering. Det kan noteras att i 
enlighet med gällande regelverk så sker 
ingen utvärdering eller premiering av 
revisorer vad avser försäljning av andra 
tjänster än revision.  

Utvärderingsprocessen vid slutet av året 
omfattar självutvärdering, bedömning 
av senior utvärderande partner, samt 
kalibreringsprocesser på affärsområdes- 
och företagsnivå.  

2013/14 Tkr  Lön Utdelning Pension Förmåner Totalt

Styrelsens ordförande 4 950 2 000 1 177 68 8 195

Verkställande direktör 1 770 1 600 1 541 13 4 919

Partner (genomsnitt)  686 579 198  601 1 523  

     

2012/13  Lön Utdelning Pension Förmåner Totalt

Styrelsens ordförande 4 370 5 750 246 57 10 423

Verkställande direktör 1 240 4 600 1 415 11 7 266

Partner (genomsnitt)  734 1 569 187 601 2 550

1 Beloppet är en uppskattning. Förmånsbelopp för partners bedöms variera i intervallet cirka  
  10-120 tkr/år.

För partners finns strikta krav på obe-
roende och kvalitet i arbete som utförs. 
Partners som i samband med kvalitets-
kontroller eller på annat sätt visar sig 
brista i uppfyllande av dessa krav får 
anmärkningar. Sådana anmärkningar 
leder till minskning av den ersättning 
som annars skulle ha utgått. 

Partners ersättning distribueras på olika 
sätt; som lön, utdelning, pensionsavsätt-
ning och/eller förmåner. Den totala er-
sättning som har utgått till PwC:s styrel-
seordförande och vd samt i genomsnitt 
per partner framgår av bifogad tabell.
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Medarbetare som utvecklas och trivs 
ger de bästa förutsättningarna för 
kvalitet, effektivitet och goda kundre-
lationer. Tydliga mål och utvecklings-
planer säkerställer kopplingen mellan 
individens mål och företagets vision.  

Varje medarbetare har därför en egen 
mål- och utvecklingsplan som är tydligt 
kopplad till PwC:s övergripande af-
färsmål och de individuella planerna 
följs upp årligen. Utvärderingarna utgör 
också underlag för beslut om beford-
ringar och ersättningar.

En av de främsta anledningarna till att 
personer vill arbeta hos oss är att de vill 
vidga sina erfarenheter och utveckla 
sin kompetens. När vi har rekryterat 
och utbildat våra medarbetare är vår 
ambition att de ska stanna så länge som 
möjligt. Vi har flera olika verksamhetsin-
riktningar och kan därför erbjuda många 
intressanta utvecklingsmöjligheter. Varje 
medarbetare får coachning i att hitta 
en roll som passar individens utveck-
lingsambitioner.  

Tydliga förutsättningar 
får medarbetare att växa

En helt avgörande faktor för medarbetar-
nas trivsel och engagemang är ett tydligt 
och vägledande ledarskap. Under året 
har vi genomfört en serie av utbildningar 
för chefer i syfte att tydliggöra rollen och 
tillhörande ansvar. 

Vi har en uppskattad process som möj-
liggör för våra medarbetare att ge sina 
ledare feedback. Processen ger medar-
betarna möjlighet att vara med och ta 
ansvar för ledarnas utveckling genom att 
ge konstruktiv feedback till linjechefer 
och uppdragsledare.

Fokus för det kommande året är fortsatta 
satsningar på individens utvecklingsmöj-
ligheter och förutsättningar för att växa 
inom företaget.  Det är viktigt att varje 
medarbetare känner till vår gemen-
samma vision och därigenom förstår sina 
egna individuella mål. Våra ledare och 
medarbetare har ett gemensamt ansvar 
för att kontinuerligt föra dialog om 
individuell utveckling, mål och målupp-
fyllelse.

Att som medarbete förstå hur hans 
eller hennes individuella bidrag 
påverkar vårt företags framgång 
är stimulerande för individen men 
också helt avgörande för att vi 
tillsammans ska nå det resultat vi 
önskar, säger Petra Schedin Stergel, 
personaldirektör. 
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Utveckling av medarbetare
Drygt 300 nya medarbetare har anställts 
inom PwC under året. Därutöver har 
ett antal nya medarbetare anslutit till 
PwC inom ramen för Global Mobility, en 
gränsöverskridande satsning inom vårt 
globala nätverk. Omvänt har vi konti-
nuerligt medarbetare som under en tid 
lämnar Sverige för att arbeta utomlands 
inom vårt nätverk. 

Kompetensutveckling är avgörande för 
våra medarbetares framtid inom PwC 
och något som vi fokurerar starkt på. 
Under året uppgick antalet utbildnings-
timmar till 231 911, vilket motsvarar i 
genomsnitt 67 timmar per anställd.

Delaktighet genom mångfald 
Vi strävar efter en medarbetarsam-
mansättning som präglas av mångfald 
och som speglar samhället i övrigt och 
därmed också våra kunder.

För oss är det viktigt att kompetens inte 
värderas utifrån faktorer som kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Det är vår övertygelse att olikheter 
bland människor bidrar till en dynamisk 
arbetsmiljö vilket ger olika perspektiv 
och nya idéer. För att nå våra långsiktiga 
mål måste vi ta tillvara våra olikheter, 
erfarenheter och därmed all vår samlade 
potential. 

Inom området mångfald har vi fortsatt 
behov av att fokusera på jämställdheten 
mellan kvinnor och män speciellt när det 
gäller chef- och partnerdimensionerna. 

På olika nivåer inom organisationen 
har ledningsgrupper genomfört jäm-
ställdhetsseminarier, och under året 
har också förslag till nya strategier och 
riktlinjer utformats. Våra medarbetare 
har bjudits in till att delta i flera kun-
skapshöjande mångfaldsaktiviteter inom 
vårt globala nätverk. 

55% Assuranse

4% Övrigt

8% Tax

8% Advisory

25% Business 
Services

3 600 
medarbetare

67 
utbildnings - 

timmar per  
medarbetare

Fördelning medarbetare  
per affärsområde
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Vår verksamhet bygger på att vi har 
starka och långsiktiga relationer och 
att vi tillhandahåller tjänster som 
skapar värde för våra kunder. När 
omvärlden förändras ställs krav på 
oss att utveckla våra tjänster i takt 
med förändringarna. 

Ett aktuellt exempel på vår utveckling 
gäller de nya regler för revisionstjänster 
till noterade bolag och finansiella företag 
som beslutats av EU. Reglerna är under 
införande och de företag som berörs av 
regelverken behöver redan nu anpassa 
sina processer utefter de nya kraven. 
För oss som marknadsledare så inne-
bär ett sådant omställningsarbete nya 
möjligheter. Till kunder som berörs av 
de nya regelverken skapar vi nu effektiva 
processer för att snabbt ställa om våra 
erbjudanden. På så sätt kan vi fortsätta 
tillhandahålla högkvalitativa tjänster 
i egenskap av valda revisorer eller via 
rådgivning till kunder där revisionsupp-
draget övergår till annan revisor.

Nya möjligheter till starka  
relationer
För oss är våra kunders utveckling det 
allra viktigaste. Vi ska finnas till hands 
för att lösa problem och se möjligheter. 
För att stärka kundrelationerna blir ny 
teknik allt viktigare. Därför har vi tagit 
fram nya leveransmodeller för att kunna 
möta våra kunder på det sätt som de 
önskar, till exempel via ditigala platt-
formar och mobila lösningar. Samtidigt 
kan den digitala tekniken aldrig ensamt 
utveckla relationer, och därför kommer 
det personliga mötet fortfarande vara en 
viktig del i hur vi möter våra kunder.  

Vårt långsiktiga arbete med kvalitet, 
effektivitet och goda kundrealtioner ger 
resultat. När det gäller bolag på NASDAQ 

Relationerna med kunderna 
är vår styrka

OMX anlitar 38 procent PwC för revi-
sionsuppdrag. Bland samtliga aktiebolag 
i Sverige är motsvarande siffra cirka 16 
procent, vilket gör oss till tydlig mark-
nadsledare inom revision. Vi är även 
marknadsledande inom rådgivning 
där vi till exempel var det företag som 
medverkade vid flest antal transaktioner 
under året. 

Marknadssatsningar under året
Under året har vi bland annat ökat fokus 
på mindre och medelstora företag. Kam-
panjen Företagare ska få företaga, togs 
emot mycket väl. Som en förlängning av 
kampanjen lanserades rapporten Företa-
gens vardag 2014 där vi tittat närmare på 
de mindre företagens situation och syn 
på framtiden.

Sociala medier och andra former av di-
gital kommunikation står för en allt mer 
påtaglig del av kommunikationsagen-
dan. Ett exempel på hur vi utvecklar vår 
digitala kommunikation är Sveriges le-
dande skatteblogg Tax Matters, som har 
etablerats ytterligare under året. Idag 
tar cirka 7 000 prenumeranter del av de 
senaste skattenyheterna via bloggen. 
En annan form av kommunikation som 

Företagarens vardag 2014

www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

En rapport om de viktigaste 
frågorna för svenska företagare 
– nu och framöver.

Enklare regelverk högst upp 
på företagarnas önskelista.
Se sidan 7

Många företagare tycker 
att det har blivit svårare 
att driva företag under de 
senaste fyra åren.
Se sidan 5

Hälften av företagen planerar 
att rekrytera under de 
kommande tolv månaderna.
Se sidan 9

88%

3 av 10

50%
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www.pwc.se/xstad

Målare ska få måla, konsulter ska få konsulta och 
bagare ska få baka! Känner du också att du drunknar 
i ekonomiadministration och att tiden du vill ägna åt 
att utveckla ditt företag äts upp av pappersarbete och 
krångliga regler? Välkommen till vårt seminarium 
om hur du kan få bättre koll på din ekonomi. Vi delar 
med oss av några värdefulla tips som kan förenkla din 
arbetsdag. 

Den x/x 2013 besöker vi xorten, välkommen att träffa 
oss på torget från kl 10.00... Du anmäler dig på xxxxx . 
xxxxxxxxxxxxx.

Bagare ska 
 få baka
Träffa oss i X-ort!

Gilla oss på 
Facebook 
– PwC för små 
och medelstora 
företag.

ger möjlighet till dialog med marknaden 
är just Dialog, vårt nyhetsbrev där våra 
kunder och andra intressenter kan välja 
ut de nyhetsområden de vill ta del av.  

Engagemang i samhällsfrågor
I vår roll som marknadsledare tar vi 
ansvar för att aktivt bidra i diskussionen 
om viktiga samhälls- och näringslivsfrå-
gor. Här följer några exempel på hur vi 
driver debatten inom våra verksamhets-
områden. Under elva år har Finansda-
gen varit en viktig årlig mötesplats för 
företrädare inom finansbranschen. Post 
Davos Nordic Summit är vårt återkom-
mande forum för ledande näringslivs-
företrädare med resultat från World 
Economic Forum och diskussioner om 
hur framtidens närings liv och samhälle 
formas. Vårt engagemang i Almedalen 
ger aktörer inom näringsliv och samhälle 
tillfälle till att mötas för kunskapsdel-
ning och diskussion kring viktiga fram-
tidsfrågor. Vid sidan av de större aktivite-
terna anordnade PwC även hundratals 
seminarier över hela landet. 

Vi driver även diskussionen om viktiga 
samhällsfrågor inom ramen för Sam-
hällsutvecklarna, som är vår egeninitie-
rade webb-tv-kanal.

PwC i media
Vi arbetar konsekvent med att stärka 
vår närvaro i media för att på så sätt 
medvetandegöra vår verksamhet och 
vår specialistkunskap. Vi är den ledande 
aktören inom branschen när det gäller 
redaktionell publicitet i såväl traditio-
nella som sociala medier.   

Våra kunder är nöjda
Hur vet vi då att vi är på rätt väg i kund-
relationerna? Här är naturligtvis kon-
tinuerlig uppföljning med marknadens 
aktörer viktig. Undersökningar genom-
förs regelbundet och det är glädjande att 
den senaste kartläggningen som genom-
fördes våren 2014 visar att PwC uppfat-
tas som det mest förtroendeingivande 
revisions- och rådgivningsföretaget 
bland de större företagen i branschen. 
Ytterligare ett verktyg för uppföljning av 
våra kunders syn på oss är våra rutiner 
för kundåterkoppling – Client Feedback. 
I de större uppdragen som vi arbetar 
med finns tydligt utarbetade processer 
för hur kunden kan ge återkoppling på 
vårt arbete. 

Ett kvitto på vår marknadsposi-
tionering är de utmärkelser vi får. 
Läs om våra utmärkelser på 

www.pwc.se/utmarkelser
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Vi arbetar med många intressenter 
och vi vill vara så öppna som möjligt 
för att skapa förståelse och förtroende 
för vad vi gör. Att visa integritet och 
leva upp till de värden vi står för som 
företag är förutsättningar för vår 
fortsatta framgång.

Ledningsgruppen är ytterst ansvarig för 
genomförandet av verksamhetens strate-
giska inriktning och prioriteringar, efter 
att den årliga affärsplanen beslutats i sty-
relsen. Ledningen ansvarar för införan-
det och utvecklingen av policys och rikt-
linjer för verksamheten, och säkerställa 
att PwC har ändamålsenliga system och 
rutiner för intern kontroll. Ledningen 
ansvarar även för att upprätthålla en 
kultur i vilken vår uppförandekod Code 
of Conduct genomsyrar våra beteenden.

Ständig utveckling ger kvalitet 
Medarbetarnas kompetens och engage-
mang lägger grunden för den kvalitet 
som 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 i arbetet tillsammans med 
våra kunder. Vår Code of Conduct utgör 
fundamentet i vårt arbete och vi genom-
för kontinuerligt utbildningar om uppfö-
randekoden för samtliga medarbetare. 

Stämningar mot revisorer har ökat i an-
tal och omfattning. Vi gör allt vi kan för 
att förebygga dessa ärenden men måste 
acceptera att förekomsten av dem är 
en risk relaterad till vår affär och något 
som vi behöver vara förberedda på att 
hantera. 

Vårt fokus på kvalitet och 
riskhantering

Verktyg och processer
PwC:s policys och rutiner för styrning av 
verksamheten uppdateras ständigt för 
att återspegla förändrade krav. Prak-
tisk vägledning för uppdragshantering 
uppdateras regelbundet och finns alltid 
tillgänglig för våra medarbetare.

PwC har riktlinjer beträffande obero-
ende, vilka bygger på PwC-nätverkets 
riktlinjer kompletterade med mer 
restriktiva inhemska, professionella och 
regulatoriska krav. PwC övervakar strikt 
efterlevnaden av krav på oberoende 
beträffande finansiella intressen i och 
affärsrelationer med kunder.

Andra viktiga riktlinjer finns för godkän-
nande av nya kunder och nya uppdrag 
samt prövning av fortsatta kundrela-
tioner. Varje uppdragsansvarig partner 
ser till att uppdragen bemannas med 
medarbetare som har rätt kompetens och 
erfarenhet. Avstämning med kollegor är 
en viktig del i arbetet för att säkerställa 
god kvalitet i uppdragen. Vi har riktlinjer 
som anger under vilka omständigheter 
formell avstämning är obligatoriskt. 

Uppdragsteamen stöttas av tekniska 
experter som följer utvecklingen inom 
redovisning, revision och andra rele-
vanta områden och som fungerar som 
avstämningsparter i olika frågor samt  
förser organisationen med information 
och generell vägledning. 
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Kvalitetskontroller och fortlöpan-
de förbättringar
Vårt system för intern kvalitetssäkring 
är uppbyggt för att styrelse och ledning 
ska kunna identifiera väsentliga risker i 
verksamheten och hantera dessa risker 
med rutiner, kontroller och andra åtgär-
der. Efter genomförda utvärderingar av 
den interna kontrollen avseende kvalitet 
i verksamheten kan styrelse och ledning 
säkerställa att åtgärder relaterade till 
väsentliga iakttagelser vidtas löpande. 

Övervakning av att kvalitetsfrågor 
hanteras på lämpligt sätt är självklart 
av största vikt för PwC:s utveckling. Vi 
utvärderar och utvecklar ständigt våra 
policys och rutiner så att kvaliteten 
håller fortsatt hög nivå i arbetet. En 
granskning av systemet för kvalitetskon-
troll utförs årligen, vilken inkluderar 
prövning av effektiviteten av kontroller 
i enlighet med den gällande internatio-
nella standarden för kvalitetskontroll 
ISQC1. Varje år görs kvalitetskontroller 
av ett stort antal uppdrag, och alla upp-
dragsansvariga blir granskade minst en 
gång vart femte år. Om kvalitetsbrister 
identifierats så åtgärdas dessa snarast 
möjligt. Ansvarig revisor och andra 
berörda får stöd gällande förändringar 
för att säkerställa att brister inte uppre-
pas. Utöver interna kvalitetskontroller 
utför även tillsynsmyndigheter inom och 
utom Sverige regelbundna kontroller. 
Kvalitetsaspekten är en viktig del i den 
personliga utvärderingsprocessen och 
brister kan därför påverka partners och 
medarbetares ersättningar.
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Nu tar vi ytterligare steg i 
vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett ansvar för att bidra till en 
hållbar framtid. Vi ska visa på ett 
ansvarsfullt beteende i allt vi gör och 
ta vårt ansvar för att aktivt driva 
hållbarhetsfrågor. Som ledstjärna 
för vårt arbete har vi tagit beslut om 
en Hållbarhetsstrategi där vi har valt 
att fokusera på att aktivt arbeta inom 
fyra områden.

För att nå vårt mål har vi integrerat 
hållbarhetsarbetet i vår dagliga verksam-
het genom att välja ut och fokusera på 
fyra områden: marknad, medarbetare, 
samhälle samt miljö och klimat. 

Marknad
Vår specialistkunskap kan göra skillnad 
inte minst genom att hjälpa våra kunder 
att gå från ord till handling via rådgiv-
ning inom hållbarhet. Under året har vi 
till exempel fokuserat på ett nytt område 
som vi kallar TIMM (Total Impact Mea-
surement and Management) som hjälper 
våra kunder att mäta och värdera sin 
påverkan utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Vi har samlat hela vårt håll-
barhetsutbud på vår webbplats  
www.pwc.se/hallbar-utveckling.

Medarbetare
Medarbetarna är vår viktigaste resurs. 
Därför har vi under året fortsatt vårt 
arbete med ledarskaps- och medarbetar-
utveckling. All utbildning vi investerar 
i syftar till att skapa en kompetens som 
är relevant för såväl medarbetare som 
kunder. 

Vi har även utvecklat en ny utbildning 
om hållbarhet som alla våra medarbe-
tare har genomgått. Efter utbildningen 
gör alla medarbetare en handlingsplan 
för hur de personligen ska bidra till våra 
affärs- och hållbarhetsmål.

Samhälle
PwC ska skapa möjligheter till ökad 
kunskap, innovationskraft och entrepre-
nörskap. När det gäller vårt samhälls-
engagemang har vi genom åren varit 
engagerade i flera projekt som syftar 
till lärande i olika former både i Sverige 
och internationellt. Ett exempel är det 
uppskattade samarbetet med Mattecen-
trum som PwC stödjer både ekonomiskt 
och med volontärer. Mattecentrum är 
en ideell förening som hjälper barn och 
ungdomar att förbättra sina matematik-
kunskaper, bland annat genom öppna 
räknestugor. Andra former för stöd till 
kunskap är via en av oss sponsrad profes-
sur vid Handelshögskolan i Stockholm. 

PwC bidrar även till ökad mångfald i 
samhället genom att vara ett företag 
som är inkluderande och där olikheter 
värdesätts. Vi vill ständigt utveckla vårt 
mångfaldsarbete och därför har vi under 
året inlett ett nytt samarbete som partner 
till Mitt Liv – ett företag som arbetar för 
ökad mångfald och integration på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Ytterligare ett viktigt samarbete bedriver 
vi tillsammans med Business Challenge 

Totala skatter och avgifter
(1 juli 2013–30 juni 2014)

Inbetald skatt/skattskyldighet Mkr
Arbetsgivaravgifter 605
Preliminärskatt lön 611
Moms (netto) 701

Bolagsskatt 141

Skatt på utdelning till partners 30

Total 2 088

PwC:s ekonomiska tillskott till 
samhället  
PwC skapar ett betydande värde 
till såväl näringslivet som samhället 
genom vår verksamhet. PwC tillför 
också ett betydande ekonomiskt 
bidrag till de statliga finanserna 
och därigenom till samhället i stort 
genom skatteinbetalningar på de 
inkomster som genereras i vår  
verksamhet.   
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PwC:s samhällsengagemang

där fokus är yngre entreprenörer. Vi 
stödjer också Butterflies som hjälper 
gatubarn i Delhi att förbättra sin livs-
situation.

Miljö och klimat
Inom området miljö och klimat har vi i 
år främst fokuserat på att se över våra 
transporter, skapa mer miljövänliga kon-
tor och ta fram åtgärder för att minska 
vår elförbrukning. Vi kommer självklart 
att fortsätta arbeta konsekvent och lång-
siktigt med miljö- och klimat frågorna.

Vår ambition är långsiktig
Våra kunders förtroende är utgångs-
punkten för vår verksamhet. Att vi 
lever upp till förväntningar och regler 
är naturligtvis en självklarhet. Men vi 
strävar längre än så och därför är det 
viktigt att vi kan beskriva hur vi agerar 
och hur vår verksamhet skapar värde.  
Med detta som grund har vi i år utveck-
lat vår hållbarhetsredovisning enligt de 
nya riktlinjerna G4 core, som ges ut av 
Global Reporting Initiative (GRI). Vår 
ambition är långsiktig och vi kommer 
fortsätta vårt utvecklingsarbete när det 
gäller redovisning av hållbarhet. Nästa 
mål är att publicera en bestyrkt hållbar-
hetsredovisning för verksamhetsåret 
2014/2015.

PwC bidrar till en ökad mångfald i samhället genom att vara samarbetspartner till Mitt Liv.

Vår väg till långsiktiga  
affärsrelationer
PwC:s ambition är alltid att skapa och 
utveckla långsiktiga affärsrelationer. En 
viktig förutsättning för att skapa långsik-
tiga samarbeten med våra leverantörer 
är att de arbetar proaktivt och ständigt 
söker förbättringsmöjligheter som stöd-
jer PwC:s verksamhet. Nollfelsprincipen 
är även viktig för PwC. I korthet innebär 
det att vi vill minimera antalet fel från 
våra leverantörer. För att nå den målsätt-
ningen är vår standardisering ett viktigt 
verktyg. Vid upphandling av så kallade 
strategiska leverantörer ställer vi krav 
på standardiserad dokumentation, som 
bland annat beskriver efterlevande av  
lagar och infriande av miljömässiga,  
sociala och etiska aspekter. Dokumen-
tationen följs upp löpande tillsammans 
med leverantören. Under 2013/14 har 
tio av våra strategiska leverantörer sig-
nerat standarddokument.

Läs om Samhällsutvecklarna 
på sid 11
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Affärsområde – Assurance 

Inom Assurance levererar vi revisions-
tjänster till företag och offentlig sektor. 
Våra kunder verkar i alla branscher och 
omfattar allt från små- och medelstora 
privatägda företag, kommuner och 
landsting, till stora internationella och 
publika koncerner.

Förutom lagstadgad revision tillhanda-
håller vi andra typer av förtroendeska-
pande tjänster till näringslivet såsom 
internrevision, risk assurance- och 
redovisningsrelaterad rådgivning. 

Vår profession har genomgått stora 
förändringar under de senaste åren. 
Frågor som marknadsreformering och 
reglering av revisionsbranschen har stått 
högt på agendan i många länder, främst i 
Europa. I Sverige har dessutom revi-
sionspliktens avskaffande för mindre fö-
retag inneburit att ett stort antal företag 
valt att inte anlita revisor. I april 2014 
antog EU-parlamentet ett nytt regelverk 
för publika och finansiella företag om 
obligatorisk byrårotation samt begräns-
ning av de tjänster revisionsföretag får 
tillhandahålla till sina revisionskunder 
utöver revision. Förändringen träder i 
kraft först om några år, men redan nu 
påverkar dessa förändringar revsions-
branschen och vår verksamhet. 

Under året upplevde vår verksamhet för 
första gången på många år en utebliven 
tillväxt. Avsaknaden av tillväxt beror i 
huvudsak på de ovan nämnda regulato-
riska förändringarna och att vi inte gjort 
några förvärv av verksamheter under 
året. Vi har även upplevt att flera kunder 
varit återhållsamma med att efterfråga 
våra övriga tjänster. 

Behoven av förtroende och bestyr-
kande av information på den finansiella 
marknaden ökar. För oss innebär det en 
unik möjlighet att hjälpa till att bygga 
förtroende mellan samhällets intressen-
ter och att lösa viktiga problem för våra 
kunder och för det samhälle vi verkar i. 
Vi ska fortsätta att vara del i arbetet att 
vidareutveckla det förtroendet genom 
den kvalitet, oberoende och objektivitet 
en revision och ett bestyrkandeuppdrag 
innebär. 

Teknik och IT i revisionen
Investeringar och innovationer är båda 
viktiga för vår revisionsmodell i framti-
den. Våra investeringar har under de se-
naste åren fokuserat på hur vi levererar 
våra revisions- och rådgivningsuppdrag 
på ett ännu mer effektivt sätt med en 
fortsatt hög kvalitet som skapar mer-
värde för våra kunder genom konstruk-
tiva råd och rekommendationer. Vi gör 
därför stora investeringar i vår revisions-
metodik, våra verktyg och i ny teknik. 

Vår revisionsverksamhet står stark och 
våra övriga revisionsnära tjänster växer 
kontinuerligt. Vår Risk Assurance-verk-
samhet utvecklas löpande och hjälper 
våra kunder att hantera styrnings-, risk- 
och kontrollfrågor. Vi tillhandahåller 
oberoende analyser och revisions- och 
rådgivningstjänster till våra kunder 
inom många väsentliga riskområden och 
arbetar med frågor inom bland annat IT, 
system och processer och efterlevnad av 
regelverk.

Vi är ca 2 000 medarbetare  i 
Sverige som arbetar tätt till-
sammans med våra ca 85 000 
revisorskollegor runt om i värl-
den inom ramen för vårt globala 
PwC-nätverk. Vid utgången av 
juni 2014 var vi 580 auktorise-
rade revisorer och 59 godkända 
revisorer.

Vi erbjuder tjänster inom lag-
stadgad revision samt förtro-
endeskapande tjänster som 
internrevision, risk assurance-
och redovisningsrelaterad  
rådgivning.

Intäkter: 2 402 mkr
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Tjänsteutveckling i fokus
De många förändringarna i omvärldsför-
hållandena som nu äger rum påverkar i 
hög grad vår verksamhet inom Assuran-
ce. För att möta utmaningarna kommer 
vi att fortsätta utveckla relevanta bestyr-
kandetjänster, bygga starka relationer 
med våra kunder och ytterligare stärka 
våra leveransmodeller. Allt för att säker-
ställa kvalitet och ännu större kundnytta.

PIE Assurance 
Sofia Götmar-Blomstedt 
 
 

SME Assurance
Tomas Lindgren

Förändringarna inom revisions-
branschen ser vi som utmaningar 
som ger möjlighet till utveckling, 
Tomas Lindgren.

För att skapa största möjliga värde för våra 
kunder, medarbetare och övriga intressenter  
är vårt fokus att ständigt utveckla det sätt på  
vilket vi levererar våra revisions- och  
rådgivningstjänster, Sofia Götmar-Blomstedt.
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Affärsområde  
– Business Services

Business Services verkar för att för-
enkla små och medelstora företagares 
vardag. Vi är marknadsledande inom 
redovisningstjänster och i vårt tjänste-
erbjudande ingår även insourcing av 
kvalificerad ekonomipersonal, ekono-
misk rådgivning, affärsutveckling och 
bolagstjänster.

Våra kunder får alltid tillgång till person-
lig rådgivning och vår affärsplattform 
MyBusiness. Syftet är att ge företagare 
möjlighet att hantera och ständigt följa  
företagets utveckling oberoende av tid 
och plats. Utvecklingen av MyBusiness 
pågår löpande och under det gångna året 
har vi bland annat förbättrat funktiona-
liteten genom en lösning för att hantera 
leverantörsfakturor. Vi har även lanserat 
våra paketlösningar till fast pris, något 
som har efterfrågats av våra kunder.

Vår bransch befinner sig mitt i en stor 
omställning bland annat när det gäller 
teknikutvecklingen. Vi ser bland annat 
att nystartade verksamheter med yngre 
ägare förväntar sig tillgång till ny teknik 
med digitala lösningar. Vårt mål är att ta 
en ledande position på området när det 
gäller att hjälpa företagare att effekti-
visera sin ekonomifunktion och skaffa 
sig bättre kunskaper om sitt företags 
ekonomi och utveckling.

Digitala lösningar och personlig 
rådgivning
Småföretagen är en viktig 
del av Sveriges utveckling. 
Det är här många av jobben 
skapas, det är här nästa 
storföretag utvecklas och 
det är här som en stor del 
av innovation och utveck-
ling sker. Vårt uppdrag är 
att förenkla företagares 
vardag genom att hjälpa dem att hantera 
sina utmaningar och möjligheter, oavsett 
om det gäller att starta, driva, utveckla 
eller avyttra sin verksamhet.

Under året har vi investerat i marknads-
satsningar, bland annat genom två 
kampanjer och lansering av vår rapport 
Företagarens vardag 2014 som har upp-
märksammats i media.

I vårt arbete strävar vi efter att erbjuda 
våra kunder leverans utöver det förvän-
tade. Att bygga långsiktiga relationer 
med våra kunder tror vi är en förutsätt-
ning för att kunna bidra med all vår 
kompetens för att verkligen skapa värde 
för företagare. Vi vill skilja ut oss genom 
att erbjuda både kvalitet och upplevelse 
i mötet med såväl våra medarbetare som 
våra system.

Vi är 900 medarbetare som 
finns på 100 kontor och vår 
ambition är att alltid finnas 
nära våra kunder. Vi har under 
det senaste året hjälpt över 33 
000 företagare att hantera sin 
redovisning och utveckla sina 
företag. 18 000 företag använ-
der MyBusiness.

Intäkter: 823 mkr
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Våra fokusområden
För att skapa tillväxt kommer Business 
Services fokusera sin strategi inom tre 
områden under de närmaste åren.

Tydligare kundsegmentering och 
erbjudanden. För att bygga relationer, 
öka lojaliteten och nå nya kunder ut-
vecklar vi än mer tydliga och anpassade 
kunderbjudanden. Vi har även fortsätt-
ningsvis fokus på att driva och utveckla 
nya digitala lösningar som våra kunder 
efterfrågar för en enklare vardag. Ett 
exempel på det är våra redovisnings- och 
rådgivningspaket som vi tog fram under 
förra året. Under hösten kommer  vi att 
lansera våra branschpaket.

Produktutveckling med fokus på 
digitala arbetsflöden. Marknadens 
omställningsarbete med övergång till 
digitala arbetssätt driver oss att hitta nya 
och mer innovativa lösningar. Som ett 
resultat av det arbetet lanserar vi nu ett 
lönesystem som är integrerat i MyBusi-
ness. Samtidigt etablerar vi lönekontor 
med specialister på ett antal orter över 
hela landet.

Business Services  
Magnus Eriksson

Fortsatt bred marknadskommunika-
tion. Marknadssatsningarna är en del i 
vårt långsiktiga arbete med att förflytta 
vår position och öka kännedomen om 
vår verksamhet. Dessutom har vi ett stort 
behov av att rekrytera de bästa medar-
betarna. Att förändra attityder och öka 
lojaliteten är ett arbete som tar tid, fram-
för allt på en konkurrensutsatt marknad. 
Därför fortsätter vi investera i marknads-
satsningar även under kommande år.

 

Som kund till oss får företagare  
alltid tillgång till personlig rådgivning.

u
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Affärsområde – Advisory
Inom Advisory erbjuder vi tjänster inom 
Management Consulting och transak-
tionsrådgivning (Deals) till i huvudsak 
stora företag och organisationer.  

Vi har redan en stark ställning på rådgiv-
ningsmarknaden och vi ser att positio-
nen kommer att förstärkas då en allt mer 
komplex värld med nya regelverk och 
ökad konkurrens skapar nya behov. Våra 
kunder efterfrågar i högre grad strate-
giskt och operativt stöd för att utveckla 
affärerna. Vi ser även att våra kunder 
initierar större och mer komplexa för-
ändringar där vi efterfrågas på grund av 
vår kompetens och vårt breda utbud av 
tjänster. 

Management Consulting
Inom Management Consulting är vårt 
fokus Strategy through execution, vilket 
innebär att vi ska stärka vår förmåga att 
leverera större förändringsprojekt, från 
strategiformulering till att implementera 
lösningar. Vårt globala förvärv våren 
2014 av Booz & Co (nu Strategy&) är ett 
konkret exempel på vår tydliga positio-
nering inom strategiområdet.

Vi säljer våra tjänster i allt större ut-
sträckning via våra branschteam och har 
byggt betydande expertis inom utvalda 
branscher. Våra kunder förväntar sig att 
vi, förutom funktionell spetskompetens, 
också har djup insikt om de utmaningar 
de står inför inom respektive bransch.  

Inom Management Consulting fokuserar 
vi nu på tjänster som riktar sig mot våra 
kunders behov att utveckla nya strate-
gier och att transformera verksamheten. 
Inom flera av våra erbjudanden arbetar 
Management Consulting nära andra de-
lar av verksamheten, till exempel Deals 
och Tax.

Deals
Inom Deals utvecklar vi våra tjänster 
kontinuerligt och vi täcker nu alla delar 
av en transaktion. Transaktionsrådgiv-
ning, värdering samt finansiell Due 
Diligence är kärnan i vår verksamhet 
och här fortsätter vi att investera för att 
behålla vår marknadsledande position. 
Vi har även utökat vårt erbjudande inom 
strategirådgivning, kommersiell och 
operationell Due Diligence och carve 
outs samt integrationstjänster efter ett 
förvärv. 

Förutom transaktionsrelaterade tjänster 
arbetar Deals med rådgivning i specifika 
situationer och vi ser en tydligt ökad 
efterfrågan på tjänster inom Forensic 
Services och Business Recovery Services. 

Marknaden 2013/14
Efter en svag höst tog efterfrågan på 
våra tjänster ordentlig fart såväl vad 
avser våra transaktionsrelaterade råd-
givningstjänster som våra verksamhets-
relaterade konsulttjänster.

Vi var under året finansiell rådgivare 
vid några av de största transaktionerna 
såsom till exempel SSAB:s förvärv av 
Rautaruukki och Alfa Lavals förvärv 
av Frank Mohn. Vidare var vi säljråd-
givare när det privatägda bolaget Logent 
köptes av Adelis samt när Didriksson 
förvärvades av Herkules. I vår konsult-
verksamhet erhöll vi också förtroendet 
som rådgivare för några större transfor-
mationsprojekt.

Den närmaste framtiden
Marknaden för våra rådgivningstjänster 
stärktes avsevärt under året och vi ser en 
mycket gynnsam marknad för våra råd-
givningstjänster framöver. Avseende vår 
transaktionsrådgivning beror detta på 
flera samverkande faktorer, bland annat 
att finansieringsmöjligheterna fortsät-
ter att förbättras samtidigt som såväl 
riskkapitalbolagen som storföretagen 
har medel för investeringar. Vi tror sam-
mantaget på en fortsatt positiv marknad 
som kommer att ge oss möjlighet till god 
tillväxt inom alla våra tjänsteområden.

Advisory 
Reino Johansson

Vi ser goda tillväxt-
möjligheter på stora 
företag och organisa-
tioner som står inför 
allt mer komplexa 
utmaningar.

I Sverige omfattar vår 
verksamhet cirka 300 konsulter/ 
rådgivare och vi är en del av 
PwC:s globala nätverk med 
drygt 42 000 medarbetare 
inom Advisory Services. 
Vi erbjuder tjänster inom 
transaktionsrådgivning och 
Management Consulting. 

Intäkter: 473 mkr
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Tax erbjuder tjänster till såväl stora 
noterade bolag som mindre familjeägda 
företag. Våra tjänster omfattar bland an-
nat inhemsk och internationell företags-
beskattning, indirekt skatt, internpris-
sättning, personbeskattning, M&A samt 
beskattning av ägarledda företag och 
deras ägare. Vi har dessutom specialist-
kompetens inom ett antal branscher så-
som private equity, fastighetsbranschen 
och den finansiella sektorn. 

En viktig aspekt för att kunna erbjuda 
våra kunder tjänster av högsta kvalitet 
är vårt stora globala nätverk. Med de 
förändringar som pågår inom skatteom-
rådet ställer det ännu högre krav på oss 
och det är extra viktigt att delta i och 
följa utvecklingen på nära håll, både i 
Sverige och globalt.  

Förtroende och kvalitet
Skatt är en betydande kostnad för 
företag och privatpersoner. Vår roll är 
att hjälpa företag och privatpersoner att 
förstå komplicerade skatteregler utifrån 
deras specifika situation och samtidigt  
beakta olika intressenters behov. Vi har 
en global uppförandekod där vi tydligt 
beskriver att vi alltid tar hänsyn både 
till kundens tekniska krav och förutsätt-
ningar samt till förtroendefrågan. 

Vi arbetar utifrån ledorden specialise-
ring, medarbetare och kundfokus och 
strävar kontinuerligt efter att förbättra 
kvaliteten på våra tjänster. Tack vare vår 
breda kunskapsbas och vår storlek har 
vi möjlighet att specialisera oss inom 
olika tjänsteområden och branscher. 
Möjligheten till fokus på både stora och 
internationella företag samt mindre och 
medelstora företag i hela landet gör oss 
unika på marknaden. 

Ökad efterfrågan av våra tjänster
Vi ser en ökad efterfrågan på våra skat-
tetjänster bland annat på grund av nya 
regleringar inom Sverige och EU, den 
fortsatta globaliseringen och att skatt 
har flyttats högre upp på agendan hos 
företagen. 

Med de regelförändringar och det nya 
synsättet på skatt ser vi att företag ten-
derar att köpa mer risk- och processrela-
terade skattetjänster. OECD:s uppdrag 

Tax 
Magnus Johnsson

Affärsområde – Tax 
kring Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) samt debatten kring fair share 
of taxes och frågan om vad som är rätt 
skatt påverkar också företagen i deras 
hantering av skatt. 

För de mindre och ägarledda företagen 
har de nya 3:12-reglerna spelat en stor 
roll. Diskussionen kring reglerna fortsät-
ter och mycket talar för att ytterligare 
förändringar kommer att påverka berör-
da företag. Förändringarna kommer att 
utgöra fokusområden för oss under kom-
mande år och vi fortsätter att utveckla 
och erbjuda våra kunder tjänster som 
svarar upp mot den här utvecklingen.

Vi kommer även att fortsätta driva dis-
kussionerna om framtidens skatter dels 
för att stärka kunskapen hos våra kunder 
och dels för att bidra till ett långsiktigt 
hållbart skattesystem. Ett sätt där vi dri-
ver debatten är Sveriges skatteblogg  
Tax matters där vi bidrar med vår kun-
skap och våra erfarenheter till markna-
den.

Enligt oberoende undersökningar är vi 
den ledande skatterådgivaren i Sverige 
idag och det är en position som vi ska 
behålla även i framtiden. 

Kundfokus

Sp
ec

ia

lis
ering                   Medarbetare

Vi arbetar utifrån 
ledorden specialise-
ring, medarbetare och 
kundfokus.

Vi är idag drygt 300 skatteråd-
givare och finns representerade 
på runt 30 kontor i hela landet. 
Vårt globala nätverk består idag 
av 37 250 skatterådgivare i 157 
länder.

Intäkter: 586 mkr
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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om Pricewaterhouse-
Coopers i Sverige AB
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB är 
moderbolag och ägs av i bolaget verk-
samma partners. Affärsverksamheten 
bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Moderbolaget samt dotterbolagen 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
och PricewaterhouseCoopers AB 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 policys samt 
upprätthålla gällande standarder, vilka 
följs upp genom kvalitetskontroller.

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 
med tillhörande dotterbolag är verksam-
ma på marknaden under det internatio-
nellt gemensamma varumärket PwC.

PwC är ett av de ledande revisions- och 
rådgivningsföretagen i världen med 
184 000 medarbetare i 157 länder. I 
Sverige har PwC en marknadsledande 
ställning inom affärsområdena revision, 
redovisning, skatt och rådgivning. 

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 m.m. 

Under verksamhetsåret har konjunktu-
ren successivt stärkts, vilket varit gynn-
samt för efterfrågan på tjänsterna inom 
samtliga affärsområden. Inom finansiell 
revision har dock marknaden för revision 
av små företag fortsatt att minska till 
följd av den slopade revisionsplikten.

I augusti 2013 avgav hovrätten i Västra 
Sverige sin dom i Prosolvia-målet. PwC 
träffade i september 2013 förlikning 
med Prosolvias konkursbo och avstod 
därmed från att överklaga domen till 
högsta domstolen. Förlikningslikviden, 
vilken uppgick till 742,5 Mkr, erlades i 
nära anslutning till förlikningstidpunk-
ten. Förlikningsuppgörelsen beaktades i 
årsbokslutet för 2012/2013.

Medarbetare
Medelantalet anställda var 3 451 
(3 676). 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 tillstånds- eller 
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 sam-
hälle i stort. Vi har under verksamhets-
året förtydligat vår målbild och priori-
terat aktiviteter inom de områden där vi 
bedömer att vi kan göra mest nytta. PwC 
avger en separat Hållbarhetsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören för PricewaterhouseCoopers i Sverige 
AB, organisationsnummer 556126-4259, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01 – 2014-06-30.  

Intäkter från den egna verksamheten 1)

Assurance 2 402
Business Services 823
Tax 586
Advisory 473
Övrigt och eliminering 38

Summa 4 322

1)
 Hänvisning not 2
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Risker och riskhantering
Inom ramen för PwC:s affärsplanearbete 
görs årligen en bedömning av de mest 
väsentliga riskerna för verksamheten. 

För räkenskapsåret 2014/15 utgörs dessa 
bland annat av risker relaterade till nya 
externa regelverk och lagstiftning, risk 
att förlora partners och andra nyckelper-
soner kritiska för framgång samt risk för 
kvalitetsbrister i utförda uppdrag. Base-
rat på riskanalysen upprättas en plan för 
proaktiv riskhantering.

PwC har omfattande system, policys och 
processer för kvalitetssäkring, säkerstäl-
lande av opartiskhet och självständig-
het för PwC och dess revisorer samt för 
riskhantering. Utvärderingar av dessa 
system och processer görs såväl internt 
av bland annat PwC:s internationella 
nätverk samt externt av tillsynsorganet 
Revisorsnämnden.

Förutom försäkringsavtal för att uppfylla 
lagkrav för ansvarsförsäkringar, har PwC 
ett kompletterande försäkringsskydd 

tecknat hos ett försäkringsbolag uppsatt 
av PwC:s internationella nätverk.

Det föreligger inga ärenden med ska-
deståndsanspråk som bedöms kunna 
medföra väsentlig påverkan på PwC:s 
framtida resultat.

Skatteverket har i samband med en taxe-
ringsrevision prövat den prissättning 
som tillämpas vid överlåtelser av aktier 
i PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. 
Med anledning av denna prövning läm-
nade Skatteverket ett omprövningsbeslut 
enligt vilket man höjde underlaget för 
arbetsgivaravgifter i Pricewaterhouse-
Coopers i Sverige AB för räkenskapsåret 
2010/11 med 48,3 mkr. PwC överklaga-
de Skatteverkets beslut till Förvaltnings-
rätten och Förvaltningsrätten meddelade 
i dom den 3 december 2013 att man, i 
enlighet med PwC:s klagan, upphävde 
Skatteverkets beslut. Skatteverket har 
överklagat Förvaltningsrättens dom 
till Kammarrätten. Kammarrätten har 
ännu inte avgivit sin dom. Eftersom 
PwC menar att Förvaltningsrättens dom 
är korrekt, har det inte gjorts någon 
reservering för kostnader relaterat till 
det ändringsbelopp som Skatteverket 
hävdar.

Koncentrations- och kreditriskerna i 
PwC:s verksamhet är begränsade. Ingen 
kund svarar för mer än två procent av 
intäkterna.

Framtida utveckling
Efter flera år av svag ekonomisk utveck-
ling har konjunkturen i Europa börjat 
stärkas, vilket även ger positiva effekter 
för den svenska ekonomin. Vi förväntar 

Flera kontor har införskaffat cyklar med  
tillhörande hjälmar som används frekvent vid 
besök i närområdet. 
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en fortsatt god efterfrågan på tjänster 
inom alla våra affärsområden. Revisions-
pliktens avskaffande fortsätter att ha ne-
gativ inverkan på marknaden för finan-
siell revision relaterat till småföretagen. 
Samtidigt ser vi stor potential att öka vår 
försäljning av redovisningstjänster och 
rådgivningstjänster till detta segment. 
Den kontinuerliga förändring som sker 
avseende skatteregler förväntas fortsätta 
att gynna efterfrågan på skatterådgiv-
ning. Marknaden för företagstransaktio-
ner påverkas positivt av konjunkturen 
och vi förväntar fortsatt god efterfrågan 
på våra tjänster relaterat till sådana 
transaktioner. Vår Consulting-affär, som 
nådde god tillväxt under första halvåret 
2014, förväntas fortsätta att nå god till-
växt inom erbjudanden under konceptet 
Strategy through execution.  

Efterfrågan på bolagets tjänsteutbud be-
döms även bli god på längre sikt även om 
det kommer att ställas krav på anpass-
ning av våra affärer mot det så kallad 
PIE-segmentet (d.v.s. främst noterade 
bolag och vissa finansiella bolag) till de 
regelverk som EU-parlamentet beslutade 
om under våren 2014, och som kommer 
att träda i kraft från och med 1 juli 2016.

Resultat och ställning
Koncernens intäkter uppgick till 4 633 
(4 648) Mkr. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till 484 (253) Mkr.

Koncernen har under året totalt inves-
terat 8 (46) Mkr. De likvida medlen var 
435 (364) Mkr vid årets slut. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick 
till 278 (334) Mkr.

Förvaltningsberättelse, forts.

Finansiering
Förutom genom rörelseskulder, finan-
sieras verksamheten med eget kapital 
samt inlåning från delägarna. Därutöver 
har koncernen två checkkrediter på 
sammanlagt 650 Mkr, vilka båda var 
outnyttjade per bokslutsdagen.  

Moderbolaget
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 
tillhandahåller tjänster till andra företag 
inom koncernen och administrerar lån 
från partners. 

Förslag till vinstdisposition  
Till årsstämmans förfogande står  
följande vinstmedel (tkr):
Balanserade vinstmedel 132 459 
Årets vinst 309 007
Summa  441 466 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att 
till aktieägarna (A-aktier) utdelas  
15 000 kr per aktie, totalt  312 750
i ny räkning överförs 128 716  
Summa 441 466

Styrelsens yttrande över den  
föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen anser att den föreslagna vinst-
utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som verksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt bolagets konso-
lideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den 
information som framgår av årsredovis-
ningen. Företagsledningen planerar inga 
väsentliga förändringar av befintlig verk-
samhet så som väsentliga investeringar, 
försäljningar eller avveckling.

Styrelsen föreslår att årsstämman 
bemyndigar styrelsen att besluta om 
betalningsdag.
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Koncernresultaträkning Not 2013-07-01 2012-07-01

-2014-06-30 -2013-06-30

Rörelsens intäkter

Fakturerade arvoden 4 146 198 4 204 012

Förändring av ej fakturerade arbeten -1 676 -19 982

Övriga rörelseintäkter 487 995 463 700

Summa rörelsens intäkter 2 4 632 517 4 647 730

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 3 -2 822 662 -2 892 090

Övriga rörelsekostnader 4, 5 -1 259 496 -1 423 214

Avskrivningar 6, 7 -43 600 -59 954

Summa rörelsens kostnader -4 125 758 -4 375 258

Rörelseresultat 506 759 272 472

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 6 883 8 278

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -29 480 -27 472

Summa resultat från finansiella poster -22 597 -19 194

Resultat efter finansiella poster 484 162 253 278

Skatt på årets resultat 10, 11 -114 909 -55 459

Årets vinst 369 253 197 819

Koncernbalansräkning Not 2014-06-30 2013-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 6 8 730 14 088

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 119 565 150 678

 
Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 2 833 2 833

Andra långfristiga fordringar 13 54 201 21 187

Summa anläggningstillgångar 185 329 188 786

Omsättningstillgångar

Upparbetade men ej fakturerade arbeten 257 195 258 871

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 067 504 1 082 534

Skattefordringar 90 126 47 016

Övriga kortfristiga fordringar 8 228 586 829

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 121 428 140 620

Kassa och bank 15 435 305 363 501

Summa omsättningstillgångar 1 979 786 2 479 371

Summa tillgångar 2 165 115 2 668 157
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Koncernbalansräkning Not 2014-06-30 2013-06-30

Eget kapital och skulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 294 294

Fritt eget kapital

Fria reserver 79 121 31 902

Årets vinst 369 253 197 819

448 374 229 721

Summa eget kapital 448 668 230 015

Avsättningar

Avsättning för pensioner 17 315 887 309 220

Övrig avsättning för ej kreditförsäkrade pensioner 18 60 982 65 829

Uppskjutna skatteskulder 19 85 764 113 654

Summa avsättningar 462 633 488 703

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 6 221 6 248

Förlagslån från aktieägare 20 198 450 212 850

Summa långfristiga skulder 204 671 219 098

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 115 471 116 411

Övriga kortfristiga skulder 197 719 940 293

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 735 953 673 637

Summa kortfristiga skulder 1 049 143 1 730 341

Summa eget kapital och skulder 2 165 115 2 668 157

Ställda säkerheter 22 79 293 61 508

Ansvarsförbindelser 23 6 197 6 122
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Kassaflödesanalys för koncernen Not 2013-07-01 2012-07-01

-2014-06-30 -2013-06-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 506 759 272 471

Avskrivningar 43 600 59 954

Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 -11 711 -26 300

Erhållen ränta 6 636 9 657

Erlagd ränta -14 594 -15 535

Betald inkomstskatt -185 913 -187 874

344 777 112 373

Ökning/minskning ej fakturerade arbeten 1 676 19 983

Ökning/minskning kundfordringar 15 030 100 931

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 597 688 -582 415

Ökning/minskning leverantörsskulder -940 -23 630

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -680 256 706 827

Kassaflöde från den löpande verksamheten 277 975 334 069

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -945 -4 890

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 185 -40 791

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -33 013 -4 901

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 143 -50 582

Finansieringsverksamheten

Förändring av aktiekapital -1 -1

Upptagna lån 17 700 16 500

Amortering av skuld -32 127 -13 831

Utbetald utdelning -150 600 -395 325

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -165 028 -392 657

Årets kassaflöde 71 804 -109 170

Likvida medel vid årets början 363 501 472 671

Likvida medel vid årets slut 435 305 363 501
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Moderbolagets balansräkning Not 2014-06-30 2013-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 395 726 395 726

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 705 705

Uppskjutna skattefordringar 7 3 730

Andra långfristiga fordringar 13 25 193 6 966

Summa anläggningstillgångar 421 631 407 127

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 214 585 98 640

Aktuella skattefordringar 28 109 -

Övriga kortfristiga fordringar 103 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 139 2 968

Kassa och bank 15 67 422 89 010

Summa omsättningstillgångar 313 358 190 621

Summa tillgångar 734 989 597 748

Moderbolagets resultaträkning 2013-07-01 2012-07-01

-2014-06-30 -2013-06-30

Rörelsens intäkter

Fakturerade arvoden 456 333 437 268

Övriga rörelseintäkter 787 5 062

Summa rörelsens intäkter 2, 25 457 120 442 330

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 3 -351 832 -329 866

Övriga externa kostnader 5 -25 -1 801

Summa rörelsens kostnader -351 857 -331 667

Rörelseresultat 105 263 110 663

Finansiella poster

Anteciperad utdelning från dotterföretag 240 000 200 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 421 564

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -13 082 -12 773

Summa resultat från finansiella poster 227 339 187 791

Resultat efter finansiella poster 332 602 298 454

Skatt på årets resultat 10, 11 -23 595 -26 518

Årets vinst 309 007 271 936
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Moderbolagets balansräkning Not 2014-06-30 2013-06-30

Eget kapital och skulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 294 294

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 132 459 11 123

Årets vinst 309 007 271 936

441 466 283 059

Summa eget kapital 441 760 283 353

Avsättningar

Övrig avsättning för ej kreditförsäkrade pensioner 18 39 517 38 956

Summa avsättningar 39 517 38 956

Långfristiga skulder

Förlagslån från aktieägare 20 198 450 212 850

Summa långfristiga skulder 198 450 212 850

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 327 4 729

Skatteskulder - 4 947

Övriga kortfristiga skulder 18 004 18 035

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 35 931 34 878

Summa kortfristiga skulder 55 262 62 589

Summa eget kapital och skulder 734 989 597 748

Ställda säkerheter 22 18 227 Inga

Ansvarsförbindelser 23 316 045 309 220
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Kassaflödesanalys för moderbolaget Not 2013-07-01 2012-07-01

-2014-06-30 -2013-06-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 105 263 110 664

Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 562 -297

Erhållen ränta 421 564

Erhållna utdelningar 240 000 200 000

Erlagd ränta -12 608 -12 773

Betald inkomstskatt -36 423 -38 937

297 215 259 221

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -116 209 122 528

Ökning/minskning leverantörsskulder -3 403 4 697

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -15 963 3 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten 161 640 389 592

Investeringsverksamheten

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -18 228 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 228 0

Finansieringsverksamheten

Förändring aktiekapital - -1

Upptagna lån 17 700 16 500

Amortering av skuld -32 100 -13 800

Utbetald utdelning -150 600 -395 325

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -165 000 -392 626

Årets kassaflöde -21 588 -3 034

Likvida medel vid årets början 89 010 92 044

Likvida medel vid årets slut 67 422 89 010
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Flerårsöversikt – koncernen

Resultaträkningen, Mkr 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Rörelsens intäkter 4 633 4 648 4 603 4 439 4 175

Personalkostnader -2 823 -2 892 -2 769 -2 660 -2 501

Övriga externa kostnader -1 259 -1 424 -1 207 -1 074 -992

Avskrivningar -44 -60 -66 -78 -83

Rörelseresultat 507 272 561 627 598

Finansnetto -23 -19 -22 -20 -25

Resultat efter finansnetto 484 253 539 607 573

Skatt på årets resultat -115 -55 -151 -174 -162

Årets resultat 369 198 388 433 412

Balansräkningen, Mkr 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Anläggningstillgångar 185 189 198 192 286

Ej fakturerade arbeten 257 259 279 268 222

Kundfordringar 1 068 1 082 1 184 1 093 935

Aktuella skattefordringar 90 47 - - -

Övriga kortfristiga fordringar 129 727 146 127 122

Likvida medel och kortfristiga placeringar 435 364 473 575 588

Summa tillgångar 2 165 2 668 2 280 2 255 2 152

Eget kapital 449 230 427 430 436

Avsättningar 463 489 527 507 478

Långfristiga skulder 205 219 216 219 226

Kortfristiga skulder 1 049 1 730 1 110 1 099 1 013

Summa eget kapital och skulder 2 165 2 668 2 280 2 255 2 152

Nyckeltal 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Omsättningsförändringar, % -0,3% 1,0% 3,7% 6,3% -3,2%

Rörelsemarginal, % 10,9% 5,9% 12,2% 14,1% 14,3%

Personalkostnader/omsättning, % 61% 62% 60% 60% 60%

Soliditet, % 21% 9% 19% 19% 20%

Medeltal anställda 3 451 3 676 3 711 3 443 3 402

Omsättning/anställd, tkr 1 343 1 264 1 240 1 289 1 227

Rörelseresultat/anställd, tkr 147 74 151 182 176

Förädlingsvärde/anställd, tkr 978 877 915 977 935

Nyckeltalsdefinitioner
Omsättningsförändring, % ........Årets omsättning i förhållande till föregående års omsättning
Rörelsemarginal, % ...................Rörelseresultat i förhållande till omsättning
Förädlingsvärde/anställd, tkr ....Rörelseresultat före avskrivningar med tillägg för personalkostnader fördelat på medeltal anställda
Soliditet, % ................................Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen



32   Årsredovisning 2013/2014

Noter
gemensamma för moderbolag  
och koncern
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmän-
na råd. På områden där redovisningen dessutom följer Redovisningsrådets rekommendationer 
(RR) anges dessa under respektive rubrik nedan. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. Avvikelse föreligger mellan redovisningsprinciperna 
för koncernen och moderbolaget vad gäller avsättningar till ej kreditförsäkrade pensioner.

Koncernredovisning  RR 1:00
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 i koncernen och t o m 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 vär-
den, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dot-
terbolagens 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 nettotillångar 
redovisas som goodwill. Koncerninterna transaktioner, saldon och orealiserade vinster på trans-
aktioner mellan koncernföretag elimineras.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden ef-
ter 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 utdel-
ning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Fusioner  BFNAR 1999:1
Fusion som utgör en koncernintern omstrukturering redovisas enligt koncernvärdemetoden, vil-
ket 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  RR 8
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
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Intäkter  BFNAR 2003:3
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  BFNAR 2001:1
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 skat-
teeffekter 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 upp-
kommer 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 och genom avsättningar till obeskat-
tade reserver.

I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den 
uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Immateriella tillgångar  RR 15
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på  
koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda  
nyttjandeperiod. 

Goodwill 5 år
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Materiella anläggningstillgångar  BFNAR 2001:3
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 systematiskt över tillgångens bedömda  
nyttjandeperiod. 

Inventarier, exkl konst 10 år
Kontorsmaskiner och bilar 5 år
Datorutrustning 3 år
Ombyggnation hyrd fastighet enligt hyresavtal

Nedskrivningar  RR 15, BFNAR 2001:3
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  BFNAR 2000:4
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal 
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument  RR 27 utgör vägledning
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra  
finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. 
Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på 
balansdagen. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där 
marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

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

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 läg-
sta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Alla transaktioner 
med värdepapper redovisas på likviddagen.

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

Noter
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balans-
räkningen 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 anläggnings-
tillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalt. 

Avsättningar  RR 16 utgör vägledning
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. 

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

Ersättningar till anställda  FAR RedR 4
Huvuddelen av koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos för-
säkringsföretag. Vissa pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet 
redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovi-
sas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.

Kassaflödesanalys  RR 7 utgör vägledning
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 finan-
siella 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.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsområden
 
 2013-07-01 2012-07-01
 -2014-06-30 -2013-06-30

Revision och redovisning 3 261 870 3 270 229

Skattetjänster 586 237 568 005

Rådgivning       473 440    466 407

Rörelsens intäkter från egna verksamheten 4 321 547 4 304 641

Fakturerade intäkter för underkonsulter och utlägg     310 970     343 089

Summa 4 632 517 4 647 730
  

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.
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Not 3 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
 
 Koncernen Moderbolaget 
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01  
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 021 2 128 47 45

Män 1 430 1 548 205 211

Totalt 3 451 3 676 252 256

Löner, ersättningar, sociala  
avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till verk-
ställande och vice verkställande 
direktörer

3 780 3 610 3 780 3 610

Löner och ersättningar till övriga 
anställda

1 821 240 1 816 823 190 889 170 747

1 825 020 1 820 433 194 669 174 357

Sociala avgifter enligt lag och avtal 605 099 631 650 84 236 83 304

Pensionskostnader för verkstäl-
lande och vice verkställande 
direktörer

541 1 039 541 1 039

Pensionskostnader för övriga 
anställda

283 662 281 140 70 841 69 462

Summa 2 714 322 2 734 262 350 287 328 162

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.
Något vinstandelssystem föreligger inte inom företaget, varför inga ersättningar har utgått i 
detta avseende.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 6 6 6 6

Män 10 10 10 10

Totalt 16 16 16 16

Antal verkställande och vice verkställande direktörer

Kvinnor 1 1 1 1

Män 3 2 3 2

Totalt 4 3 4 3

 

Noter
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Not 4 Ersättning till revisorerna 
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30

Revision

Mazars SET Revisionsbyrå AB 364 243

Summa 364 243

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

Not 5 Operationella leasingkostnader
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30

I operationell leasing ingår hyresavtal för lokaler.

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar:

• Förfaller till betalning inom ett år 230 352 212 207

• Förfaller till betalning senare än ett men inom 
fem år

515 766 283 784

• Förfaller till betalning senare än fem år 517 356 16 923

Summa 1 263 474 512 914
  

Leasingavgifter under året:

• Lokaler 207 519 212 207

• Övrigt 58 593 21 099

Summa 266 112 233 306
  

Not 6 Goodwill 
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30

Ingående anskaffningsvärden 199 659 194 769

Årets förändringar:

• Aktiverade utgifter, inköp 945 4 890

• Försäljningar och utrangeringar -109 722 -

• Omklassificeringar -18 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 864 199 659

Ingående avskrivningar -185 571 -164 439

Årets förändringar:

• Försäljningar och utrangeringar 109 723 -

• Avskrivningar -6 304 -21 132

• Omklassificeringar 18 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -82 134 -185 571

Utgående restvärde enligt plan 8 730 14 088
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
 
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30

Ingående anskaffningsvärden 315 585 276 676

Årets förändringar:

• Inköp 7 185 40 791

• Försäljningar och utrangeringar -18 060 -1 882

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 304 710 315 585

Ingående avskrivningar -164 907 -127 967

Årets förändringar:

• Försäljningar och utrangeringar 17 076 1 882

• Årets avskrivningar -37 314 -38 822

Utgående ackumulerade avskrivningar -185 145 -164 907

Utgående restvärde enligt plan 119 565 150 678

Konst ingår i anskaffningsvärdet med 3 755 (3 825) tkr
 
 
Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter  

 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30 
  

Ränteintäkter 6 509 7 989 421 564

Kursdifferenser 374 289 - -

Summa 6 883 8 278 421 564
 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 

 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30
 

Räntekostnader -29 480 -27 472 -13 082 -12 773

Summa -29 480 -27 472 -13 082 -12 773
 

Noter
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Not 10   Skatt på årets resultat 
 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30 
    

Aktuell skatt för året -142 799 -79 021 -20 832 -26 453

Uppskjuten skatt 27 890 23 562 -2 763 -65

Summa -114 909 -55 459 -23 595 -26 518

Skillnad mellan bolagets skattekost-
nad och skattekostnad baserad på 
gällande skattesats

Redovisat resultat före skatt 484 161 253 277 332 602 298 455

Skatt enligt gällande skattesats -106 516 -66 612 -73 172 -78 493

Skatt hänförlig till tidigare år -497 430 2 18

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader

-7 338 -14 807 -3 292 -941

Skatteeffekt på ej avdragsgill av-
skrivning på goodwill

-116 -1 933 - -

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter

601 356 67 298

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter, utdelning

- - 52 800 52 600

Skatteeffekt av ränta på periodise-
ringsfond

-1 043 -892 - -

Skatteeffekt av ändrad skattesats 
uppskjuten skatt

- 27 999 - -

Skatt på årets resultat -114 909 -55 459 -23 595 -26 518

Temporära skillnader     
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skatte-
mässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende investeringar i dotterbolag redovisas 
ej, då bolaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna. 

    
Not 11 Uppskjuten skatt
 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30

Uppskjuten skatteintäkt avseende 
temporära skillnader

-27 890 -23 562 - -

Uppskjuten skattekostnad avseende 
temporära skillnader

- 2 763 65

Summa -27 890 -23 562 2 763 65
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Koncernen Moderbolaget 
 2014-06-30 2013-06-30 2014-06-30 2013-06-30
       

Brf Fjällvattnet 55 55 - -

Brf Garnisonen 735 735 - -

Brf Surbrunn 9 1 244 1 244 - -

Ullna Golf AB 705 705 705 705

PwC Eurofirm Cooperative 94 94 - -

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde

2 833 2 833 705 705

 

Not 13 Andra långfristiga fordringar
 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30
     

Ingående anskaffningsvärden 21 187 16 286 6 966 6 966

Årets investeringar 33 014 4 901 18 227 -

Summa 54 201 21 187 25 193 6 966

 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen Moderbolaget 
 2014-06-30 2013-06-30 2014-06-30 2013-06-30
     

Förutbetalda hyror 46 522 49 429 - -

Förutbetalda försäkringar 39 014 43 018 3 133 2 785

Upplupna ränteintäkter 759 886 - -

Övriga poster 35 133 47 287 6 183

Summa 121 428 140 620 3 139 2 968

Not 15 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 650 (650) Mkr, varav 400 (400) 
Mkr i moderbolaget. Krediterna var outnyttjade per balansdagen.

Noter
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Not 16 Förändring av eget kapital

Aktie-  
kapital

Fritt eget 
kapital

Totalt eget 
kaptial

Koncernen

Eget kapital 2013-06-30 294 229 721 230 015

Utdelning - -150 600 -150 600

Årets resultat - 369 253 369 253

Eget kapital 2014-06-30 294 448 374 448 668

Moderbolaget

Eget kapital 2013-06-30 294 283 059 283 353

Utdelning - -150 600 -150 600

Årets resultat - 309 007 309 007

Eget kapital 2014-06-30 294 441 466 441 760

Antal aktier uppgår till 29 415 stycken, varav A-aktier 20 850, samt C-aktier 8 565, med ett kvot-
värde på 10 kr. Samtliga aktier är fullt betalda.

Not 17 Avsättning för pensioner
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01
 -2014-06-30 -2013-06-30
  

Avsättningar vid periodens ingång 309 220 305 557

Årets förändringar:

• Avsättningar 7 381 4 177

• Ianspråktaget under perioden -714 -514

Summa 315 887 309 220

Not 18 Övrig avsättning för ej kreditförsäkrade pensioner 

 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 2014-06-30 -2013-06-30
        

Avsättning vid periodens ingång 65 829 83 851 38 956 39 252

Årets förändringar:

• Avsättningar 5 064 52 2 664 -

• Ianspråktaget under perioden -9 911 -18 074 -2 103 -296

Summa 60 982 65 829 39 517 38 956
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Not 19 Avsättning för uppskjutna skatter
 Koncernen
 2013-07-01 2012-07-01
 -2014-06-30 -2013-06-30
  

Avsättning vid periodens ingång 113 654 137 216

Årets förändringar:

• Förändring av uppskjuten skatt i 
resultaträkningen

-27 890 -23 562

Summa 85 764 113 654
   

Not 20 Förlagslån från aktieägare
Avser långfristig inlåning från delägarna. Marknadsmässig ränta utgår på utestående  
lånebelopp.

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Moderbolaget
 2014-06-30 2013-06-30 2014-06-30 2013-06-30
     
     

Upplupna löner och semesterlöner 456 659 439 206 13 495 13 685

Upplupna sociala avgifter 200 899 205 837 21 584 21 114

Övriga poster 78 395 28 594 852 79

Summa 735 953 673 637 35 931 34 878
 

Not 22 Ställda säkerheter
 Koncernen Moderbolaget
 2014-06-30 2013-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
    

För egna avsättningar och skulder

• Företagsinteckningar 50 000 50 000 - -

• Kapitalförsäkringar 29 293 11 508 18 227 -

Summa 79 293 61 508 18 227 0
 

Not 23 Ansvarsförbindelser
 Koncernen Moderbolaget
 2014-06-30 2013-06-30 2014-06-30 2013-06-30
     

För dotterföretags pensionsskuld - - 316 045 309 220

Pensionsgaranti 6 197 6 122 - -

Summa 6 197 6 122 316 045 309 220
 

Noter
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Not 24 Övriga ej likviditetspåverkande poster
 Koncernen Moderbolaget
 2013-07-01 2012-07-01 2013-07-01 2012-07-01 
 -2014-06-30 -2013-06-30 -2014-06-30 -2013-06-30
        

Pensionsavsättningar 1 817 -26 300 562 -297

Räntedelen i årets pensionskostnad -14 511 - - -

Realisationsresultat materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

983 - - -

Summa -11 711 -26 300 562 -297

 
Not 25 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget har under året fakturerat koncernbolag med 456 (437) Mkr och inköpt tjänster 
från koncernbolag för 0 (0) Mkr.

Not 26 Andelar i koncernföretag
 2013-07-01 2012-07-01
 -2014-06-30 -2013-06-30
  

Ingående anskaffningsvärden 395 726 395 726

Utgående bokfört värde 395 726 395 726
 

Moderbolaget Kapital-  
andel %

Rösträtts-  
andel %

Antal aktier Bokfört värde  
2014-06-30

Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB

100 100 5 000 395 123

PricewaterhouseCoopers AB 100 100 5 000 503

ÖPWC Holding AB 100 100 1 000 100

Summa 395 726
 
Org nr och säte Org nr Säte
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 556029-6740 Stockholm
PricewaterhouseCoopers AB 556067-4276 Stockholm
ÖPWC Holding AB 556509-4298 Stockholm
  
Därutöver har dotterbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ägande av MyBusiness  
Solutions AB till 100 procent.  
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