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Bilderna i denna verksamhetsberättelse visar olika platser och företeelser runt om i världen. De är hämtade från PricewaterhouseCoopers internationella bildbank och är valda för att symbolisera vissa nyckelord som är förknippade med verksamheten.
LEDANDE
Fyrhuset – The Nuggets Lighthouse - balanserar på den branta klippan 75 meter ovanför vattnet i Nugget Point på Nya Zeeland.
Ljuset från fyren som syns hela 335 km varnar och leder sjöfararna i området.

Kort om
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande
revisions- och konsultföretag med 3 000 medarbetare på 130 kontor över hela landet. De 45 000
kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer samt mindre och
medelstora ägarledda – främst lokala – bolag.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers som är världens största
revisions- och konsultföretag med fler än 160 000 medarbetare. Därigenom kan koncernen
erbjuda kompetens och nätverk i mer än 150 länder världen över.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett heltäckande tjänsteutbud som förutom revision
omfattar redovisning, skatt, riskhantering, corporate finance och konsulttjänster.

En partner att växa med
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Utbyte av erfarenheter, kunskap och kapacitet mellan kontor, tjänster och länder.
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En ledande position
– nu och i framtiden Med 2000/2001 lägger vi inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers ännu ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss. Med en tillväxt på 12 procent
befäster vi vår ställning som det ledande, professionella serviceföretaget inom revisions- och
konsulttjänster i Sverige.

Den positiva tillväxten innefattar samtliga våra tjän-

I N N O VAT I O N S F Ö R M Å G A

steområden och bidrar därmed till att skapa både

OCH NYTÄNKANDE

slagkraft och stabilitet i vår verksamhet. På den

Grunden i vår framgång är förmågan att fokusera på

svenska marknaden har den förvärvs- och tillväxt-

såväl de stora, internationella företagen som på det

plan som fastställdes i slutet av 90-talet nu fullföljts.

regionala och lokala näringslivet. Vi är en integrerad

Det har resulterat i en unik marknadstäckning med

del av PricewaterhouseCoopers – det globala företa-

en kommersiell potential, som vi ska exploatera fullt

get med multinationell inriktning vad gäller kunder,

ut under kommande år. Vi har även lyckats väl i in-

projekt och kompetens. Till ägarledda och växande

ternationella jämförelser. Inom Pricewaterhouse-

företag levererar vi samtidigt konkurrenskraftiga och

Coopers ökade de globala intäkterna med nära 10

väl anpassade tjänster, som helt drivs utifrån våra

procent och med sina 160 000 medarbetare är kon-

nationella förutsättningar.

cernen idag störst i branschen.

Förmågan att kombinera dessa två inriktningar
bygger på en samsyn i den starkt sammanhållna kretsen av delägare. Tillsammans med övriga medarbetare har vi utvecklat former för hur kundernas behov
ska tillgodoses med tyngd och precision, oavsett storlek eller bransch. Det är samtidigt ett arbete som aldrig får stanna av. I vår företagskultur betonar vi ständigt vikten av entreprenörskap och innovationsförmåga, t ex i form av nya och förädlade tjänster. Denna
fokusering på nytänkande innefattar dels traditionella
tjänster som t ex revision, dels vårt utbud av övriga
tjänster. Tillsammans med de finansiella resurser vi
kan mobilisera skapas därmed mycket goda förutsättningar för att vidareutveckla våra redan starka positioner. Vi måste också bli bättre på att marknadsföra vårt
nytänkande så att kunder och andra intressenter vinner full insikt i vad vi åstadkommer inom detta betydelsefulla område. Ett bra exempel är vår verksamhet
inom riskhantering – Global Risk Management Solutions – som kan uppvisa en rad nya, innovativa tjänster inom högaktuella områden som bl a IT-säkerhet
och samhällsansvar/etik.
Göran Tidström,

2

Styrelseordförande

V Å R S A M H Ä L L S N Y T TA B E K R Ä F TA S

behov av rådgivning och nya tjänster påverkas. Vi

Under senare år har den roll vår bransch spelar i nä-

har en kundstock som rymmer en rad profilstarka fö-

ringsliv och samhälle kommit att uppmärksammas

retag och organisationer. Detta förpliktar, men ska-

internationellt. I Europa sker detta mot bakgrund av

par även stora möjligheter. Genom att kombinera

att en gemensam europeisk kapitalmarknad håller

våra kunskapsmässiga resurser med kundernas egna

på att ta form. Denna utveckling förutsätter en har-

utvecklingsambitioner kommer vi att kunna fördju-

monisering av regelverk och tjänster på det finansi-

pa samarbetet på ett sätt som är berikande för båda

ella området, vilket naturligen har en nära koppling

parter.

till vår verksamhet. I bl a USA har branschens ansvar
för kvalitet och tillförlitlighet i företagens och orga-

E N A R E N A AV M Ö J L I G H E T E R

nisationernas informationsgivning diskuterats. Den

Öhrlings PricewaterhouseCoopers attraherar allt fler

debatt som förts i Europa och USA är positiv och

nya, unga medarbetare. I ett vidare perspektiv fram-

glädjande eftersom den kastat ljus över den betydel-

står vi som ett växthus där unga talanger kan utveck-

se vår bransch har för samhällsutvecklingen. En

las, detta oavsett om de senare väljer att stanna hos

konkret effekt är att nyttan med revision och reviso-

oss eller går vidare till andra verksamheter. Mot den

rernas roll som rådgivare och avstämningspart be-

bakgrunden brukar vi beskriva vårt företag som möj-

kräftas på bred front.

ligheternas arena. För medarbetarna innebär detta
att vi alltid kan erbjuda spännande och resultatori-

NÄRINGSLIV I FÖRÄNDRING

enterade tjänster, som sammantaget ger ett stimule-

EU har slagit fast att högkvalitativ revision och Cor-

rande arbetsinnehåll. På arenan av möjligheter ska-

porate Governance samt rapportering enligt enhet-

pas därmed den kompetens och det engagemang

liga, internationella standarder är hörnstenar i arbetet

bland medarbetare och delägare, som är avgörande

för en gemensam europeisk kapitalmarknad. Vi inom

för vår fortsatta framgång.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers bidrar aktivt till

Eftersom vi är ett kunskapsföretag är det i slutän-

att dessa mål förverkligas. Inget annat svenskt företag

dan människorna som gör skillnaden. Genom att

i branschen kan idag matcha den insikt och det en-

lyfta fram betydelsen av delegering, proaktivitet och

gagemang vi har i det internationella utvecklingsar-

problemlösning i vardagen kan kraften och ambitio-

betet. Flera av våra medarbetare har nyckelpositio-

nen i varje medarbetare frigöras. Det är då möjlighe-

ner i de bransch- och intresseorganisationer där de

ternas arena förverkligas och ger skärpa åt vårt er-

nya riktlinjerna nu formas. Vår medverkan gör att vi

bjudande till kunder och marknad.

med kraft och trovärdighet kan hantera alla de frågor
som förändringar i regelverk och internationella
standarder för med sig i företag och organisationer.

Stockholm i november 2001

Parallellt med dessa förändringar ser vi också en
spännande utveckling i de stora, internationella företagen. Det handlar t ex om införande av nya former av styrning och kontroll, vilket kommer att få
stor påverkan på hur verksamheten bedrivs, både
internt och externt. Även detta arbete följer vi på

Göran Tidström

nära håll och med tydligt fokus på hur kundernas

Styrelseordförande
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Verksamhet och
inriktning Revisionen är grunden i Öhrlings PricewaterhouseCoopers verksamhet och kring
den har ett tjänsteutbud med naturlig koppling successivt växt fram. Utvecklingen från ett revisionsföretag till ett professionellt serviceföretag fortsätter med oförminskad kraft. Kundernas behov samt
kraven på tillit, trovärdighet och oberoende är utgångspunkter för tjänste- och produktutbudet.

AFFÄRSIDÉ OCH GRUNDER

de globalt nätverk som ger tillgång till en total service

För företag och organisationer i Sverige ska Öhrlings

världen över. Koncernen har kompetensen och bredden

PricewaterhouseCoopers erbjuda tjänster och produk-

även när kundernas behov och verksamhet växer.

ter inom revision, redovisning och rådgivning som skapar tillit till den information som lämnas och som syn-

MÅL OCH VISIONER

bart tillför värde i utvecklingen av verksamhet, riskbild

Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringslivet,

och konkurrenskraft.

både som expert och rådgivare åt företag och som garant
för att den finansiella informationen svarar mot de krav

Grunderna som verksamheten bygger på är:

på trovärdighet som en effektivt fungerande kapitalmark-

– Ett starkt varumärke

nad ställer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fram-

– Tillit och trygghet

gångsrikt breddat tjänsteutbudet och kombinerat exper-

– Närhet och tillgänglighet

tis på en mängd olika områden – utan att ge avkall på

– Ett komplett och brett tjänsteutbud

kraven om oberoende, objektivitet och integritet.

– Kreativitet och nyskapande

De styrande värderingarna i företaget är att skapa ex-

– Kvalitetstänkande i allt

cellence och överträffa förväntningarna. Samarbete med

– Ett omfattande internationellt nätverk

kunder och kollegor är en nödvändighet för att nå bästa
resultat. I en värld som alltmer präglas av globalisering
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett tjänsteutbud

och ökande komplexitet i näringslivet ska Öhrlings Price-

och en marknadsorienterad organisation som utgår från

waterhouseCoopers sträva efter att leda utvecklingen ge-

kundernas behov. Företaget erbjuder snabb tillgänglig-

nom nytänkande och handlingskraft. De långsiktiga må-

het, personligt engagemang och bästa kunskap om den

len innefattar en fortsatt ledande marknadsposition, lön-

lokala marknaden. Öhrlings PricewaterhouseCoopers

samhet, nöjda medarbetare, stark ställning i den offent-

är dessutom ett internationellt företag med ett omfattan-

liga sektorn samt internationellt välkoordinerade tjänster.

INNOVATIONSFÖRMÅGA OCH NYTÄNKANDE
Detta portvalv helt tillverkat i rostfritt stål är nära 200 meter högt. Observationsdäcket, som nås via en hiss med lutande plan,
ger åskådarna spektakulära vyer över staden St. Louis och Mississippi-floden i USA.
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers
En unik struktur Den operativa verksamheten i Sverige bedrivs i två enheter:
PricewaterhouseCoopers AB med inriktning framför allt på globala företag och större noterade
svenska företag samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som arbetar med svenska företag och
organisationer samt lokala företag. Mellan tjänsteområden, kontor och medarbetare sker ett ständigt utbyte av kompetens, erfarenhet och kapacitet. Sammantaget ger det en ledande ställning
både inom Sverige och internationellt.

PricewaterhouseCoopers AB

KUNDER

Globala
företag

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

Svenska större
företag och organisationer

Mindre och medelstora,
främst lokala, företag

TJÄNSTER

REVISION
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REDOVISNING

SKATT

RISKHANTERING

CORPORATE FINANCE

KONSULTTJÄNSTER

P R I C E WAT E R H O U S E C O O P E R S A B

ÖHRLINGS
P R I C E WAT E R H O U S E C O O P E R S A B

Spetskompetens till
näringslivet

Närhet och
bredd

Vi innehar en ledande position såväl i Sverige som interna-

Vi bedriver vår verksamhet nära våra kunder. Satsningen på

tionellt och har därmed en unik möjlighet – och skyldighet –

130 lokalkontor, från Kiruna i norr till Ystad i söder, gör oss

att driva branschens utveckling. Vår integration med Price-

unika inom den svenska revisionsbyråbranschen. Vårt omfat-

waterhouseCoopers globalt ger oss denna möjlighet. Våra

tande kontorsnät ger oss en bred och djup kunskap om den

kunder får ta del av utvecklingsarbete och specialistkompe-

lokala marknaden och dess speciella särdrag. Via den riks-

tens från 150 länder och teamen kan vara både två- och tre-

täckande organisationen garanteras kunderna hög tillgänglig-

språkiga.

het till konstruktiv rådgivning – en rådgivning som alltid sker i

Våra tjänster riktar sig till globala företag samt svenska
storföretag och organisationer. Efterfrågan ökar, både på området revision och inom revisionsnära rådgivningstjänster,

nära samklang med kundens verksamhet och verklighet, och
med sikte på ökad effektivitet och konkurrenskraft.
Förutom en närhet till bred kompetens vill vi också ska-

där bl a intresset ökat för frågor som rör etik, ekologi och

pa närhet i form av personligt engagemang och nära relatio-

samhällsansvar. En annan utvecklingstrend är det ökade in-

ner till våra kunder. Det betyder att vi – förutom strävan att

tresset för ekonomi och näringsverksamhet i samhället. En

stärka kundens lönsamhet och konkurrenskraft – t ex bidrar

konsekvens av detta är höjda krav på den ekonomiska infor-

till att hålla våra kunder uppdaterade med den kunskap de

mationen, som i allt större grad förväntas vara snabb, öppen

behöver för att utveckla sitt företag. Detta kan ske i form av

och transparent. Ökat aktieägarvärde har kommit att bli ett

utbildning och kunskapsdagar men också genom lokala nät-

nyckelbegrepp i denna utveckling – något som vi måste bi-

verksträffar. Ett personligt engagemang innebär även att vi be-

dra till i vårt arbete.
Vi vänder oss till ett näringsliv och samhälle som är föremål för en omvälvande förändringsprocess. Det är därför
väsentligt att vi är lyhörda och arbetar i en nära relation med

aktar företagarens totala livssituation och hjälper till med privatekonomisk rådgivning när så behövs.
Trots den decentraliserade organisationen är det av största vikt att vi agerar och därmed uppfattas som ett och samma

kunden för att kunna utveckla behovsenliga produkter och

företag på alla orter och i alla delar av Sverige. Vår styrka är

tjänster som ytterst bidrar till att kundernas konkurrensför-

den sammanlagda summan av både bred och nischad kom-

måga stärks. Vårt totala utbud ska kännetecknas av hög kva-

petens, utvecklad tillsammans med och anpassad efter våra

litet, idérikedom och handlingskraft.

kunders behov.

Peter Clemedtson

Wilhelm Geijer

VD, PricewaterhouseCoopers AB

VD, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Ekonomisk översikt
Verksamhetsåret 2000/2001 blev ytterligare ett framgångsrikt år för
koncernen. På den svenska marknaden är Öhrlings PricewaterhouseCoopers det största revisionsbyråföretaget mätt såväl i omsättning som i antal revisorer och antal anställda. Under året har marknadspositionen stärkts på de flesta delmarknader – och särskilt inom den nationella delen.

MARKNADEN
Den svenska revisionsmarknaden domineras av tre

antal revisorer och antal anställda. Företaget har en

stora byråer – Öhrlings PricewaterhouseCoopers,

stark ställning på alla delar av kundmarknaden. I an-

KPMG och Ernst & Young. Därutöver finns ett fåtal

tal räknat utgörs huvuddelen av kunderna av mindre

byråer med verksamhet över hela Sverige samt ett

och medelstora familjeföretag i olika branscher. Här

stort antal mindre och lokalt verksamma revisions-

har också kundtillväxten varit starkast under året,

företag.

med en ökning på drygt 10 procent, bland annat till

Den kraftiga konsolidering som präglade bran-

följd av fortsatta förvärv av lokala fristående revi-

schen under 1990-talet har planat ut. Av Sveriges

sions- och redovisningsbyråer. Även bland de natio-

totalt cirka 4 200 kvalificerade revisorer återfinns

nella storföretagen är marknadspositionen stark. Mer

idag drygt hälften inom de åtta största byråerna.

än hälften av alla noterade svenska bolag är kunder

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det största
revisionsbyråföretaget mätt såväl i omsättning som i

MARKNADSPOSITION

BDO, 3%
Lindebergs G.T., 6%
Andersen, 8%
Deloitte&
Touche, 8%

hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och cirka en
tredjedel av dem anlitar företaget för revision.

OMSÄTTNING PER TJÄNSTEOMRÅDE 2000/2001

SET, 2%
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, 27%

Konsulttjänster, 13%
Corporate
Finance, 8%

Revision &
Redovisning, 67%

Riskhantering, 3%
Skatt, 9%

KPMG, 21%

Ernst&Young, 25%

Källa: Konsultguiden 2001

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det största revisionsbyråföre-

Revision och Redovisning svarar för cirka två tredjedelar av den

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

totala omsättningen.

nas sammanlagda omsättning var drygt 27 procent under 2000.
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Samtliga uppgifter nedan avser koncernen proforma. Verksamheten bedrevs delvis i separata bolag till och med 2000-09-30
då samgåendet mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och verksamheten i tidigare PriceWaterhouse fullbordades. Proformaredovisningen syftar till att presentera koncernen som om verksamheterna sammanförts vid ingången av räkenskapsåret
1999/2000.

R E S U LTAT O C H T I L LV Ä X T
Koncernens intäkter för räkenskapsåret 2000/2001

flöde blev 53 (25) Mkr. De likvida medlen var vid

uppgick till 2 715 (2 424) Mkr, vilket är en ökning

årets slut 311 (261) Mkr och soliditeten uppgick till

med 12 procent. Volymökningen beror främst på

18 (19) procent.

förvärv av lokala revisions- och redovisningsbyråer.

Antalet anställda vid räkenskapsårets utgång var

Av samma skäl har även medelantal anställda ökat

2 988 (2 706). Betydande resurser satsas kontinuer-

med nära 12 procent till 2 838 (2 539).

ligt på utbildning och utveckling av medarbetarna.

Rörelseresultatet är stabilt och blev för året 155

Under året motsvarade deltagandet i olika utbild-

(151) Mkr. Det kalkylmässiga resultatet förbättrades

ningar drygt 5 procent av totalt tillgänglig tid. Öhr-

till 189 (168) Mkr, vilket motsvarar 7 procent av om-

lings PricewaterhouseCoopers har ett högt anseende

sättningen. Kalkylmässigt resultat beräknas som re-

bland högskolestuderande. Satsningar sker nu även

sultat före finansnetto justerat för delägarnas resul-

på ett omfattande förbättringsprogram för att ytterli-

tatberoende ersättningar. Resultatmåttet speglar

gare höja attraktionskraften som arbetsgivare.

bättre det ”verkliga ” resultatet då det visar förhållandet före de resultatberoende ersättningarna.
Under året investerades 72 (69) Mkr i inventari-

De senaste årens goda utveckling för koncernens tjänsteutbud väntas fortsätta även under de
närmaste åren.

er samt 119 (82) Mkr i företagsförvärv. Årets kassa-

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (PROFORMA)

OMSÄTTNING PER TJÄNSTEOMRÅDE (PROFORMA)
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Revision & Redovisning
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Riskhantering

De senaste fem åren har Öhrlings PricewaterhouseCoopers ökat

Under senare år har den kraftigaste organiska tillväxten noterats

omsättningen med i genomsnitt 12 procent varje år.

inom de revisionsnära rådgivningstjänsterna.
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Revision
Integritet och servicekänsla Granskare, rådgivare och affärsutvecklare är några av de funktioner som en revisor måste uppfylla. Inom området revision förenas också
integritet och servicekänsla med såväl internationell förankring som bred lokal närvaro på den
svenska marknaden

Revision står för trygghet och säkerhet. Det gäller

och trygghet måste en revision även innebära att

inte bara internt i de företag och organisationer som

företagen erbjuds hjälp med att identifiera problem

revideras, utan också gentemot leverantörer, kredit-

och hitta konstruktiva lösningar. Denna betydelse-

givare, aktieägare och myndigheter. Därmed bidrar

fulla dimension gör också revision till serviceyrke,

en väl genomförd revision även till att förstärka före-

vilket innebär att en kompetent revisor samtidigt är

tagens image. Men nyttan med revision är mer än så.

en duktig konsult och rådgivare. De olika rollerna

Företagen får tillgång till ny kunskap, effektivare eko-

innebär att en revisor alltid måste ha en absolut inte-

nomistyrning och kan även bevaka förändringar på

gritet, det innebär att rådgivningen aldrig får inkräk-

ett bättre sätt. Kunderna erbjuds nya möjligheter ge-

ta på revisionen och hindra att den genomförs på ett

nom ständig tillförsel av den senaste kompetensen,

korrekt sätt.

av tekniska lösningar samt de branschkunskaper som
byggs upp inom koncernen. Öhrlings Pricewater-

S K Ä R P TA K R AV I

houseCoopers står härigenom väl rustade för att

S T Ö R R E O R G A N I S AT I O N E R

möta kraven från alla typer av företag.

Även om kund- och samhällsnyttan med revision är
bestående så är revisorsrollen i större företag och

K O N S T E N AT T F Ö R E N A

organisationer stadd i förändring. Under de senaste

S E RV I C E M E D K O N T R O L L

tio åren har kraven på styrelser och företagsledning-

Förtroendet för finansiell information är en grund-

ar ökat väsentligt. Som en konsekvens har också kra-

förutsättning för att aktiemarknad och kreditgivning

ven på kontroll av företagens verksamheter skärpts,

ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Mot

vilket gjort kopplingen mellan styrelserum och revi-

den bakgrunden blir även revision en nyckelverk-

sion allt starkare. Revisionen ska inte bara tillgodose

samhet eftersom den bidrar till att ge omvärlden en

kraven från bolagsstämman. Styrelsen har också rätt

trygghet i att det reviderade företaget styrs enligt gäl-

att förvänta sig att en revisor hjälper ledningen med

lande lagar och förordningar samt att företaget till-

genomlysning och kontroll av företagets verksam-

lämpar god redovisningssed. Men förutom kontroll

het. Nya redovisningsregler är en annan drivkraft
som förändrar revisorernas roll. I detta arbete deltar
såväl det svenska näringslivet som svenska revisorer

REVISION &
REDOVISNING

Proforma
00/01 99/00

Omsättning, Mkr
– andel av total omsättning
Medelantal anställda
– andel av totalt anställda
Omsättning per anställd, tkr

1 814
67%
1 973
70%
919

1 648
68%
1 769
70%
931

aktivt. Målet är ökad likformighet mellan länder och
företag och denna strävan präglar också inriktningen på revisorernas arbete. När nu regelverket ges
ökad tyngd blir det viktigare att kontrollera att
reglerna verkligen efterföljs.
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MÅNGFALD OCH FOKUS
Denna trappa, the Yin/Yang stairway, som finns i spanska Barcelona, representerar den kinesiska yin och yangfilosofin.
Effekterna mellan ljus och skugga är metaforer för den kvinnliga och manliga sidan hos människan. Betraktad uppifrån
ser den runda konstruktionen ut som ett öga.

D E T L O K A L A A LT E R N AT I V E T

fatta flera olika kompetensområden inom vilka revi-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är marknadsledare

sorn måste kunna fungera som konsult, idégivare

i Sverige vad gäller revision i mindre och medelstora

och affärsutvecklare.

företag. Förutom tjänster inom revision och redovis-

Med närheten och det lokala perspektivet uppstår

ning erbjuds kunderna skatterådgivning och verksam-

den trygghet och det förtroende många kunder efter-

hetsutveckling. Kärnan i verksamheten är de 130

frågar. Enkelheten i samarbetet och möjligheterna till

kontoren runt om i Sverige, vilka skapar den lokala

spontana kontakter är andra fördelar som följer med

förankring som är ett viktigt konkurrensmedel.

den breda lokala förankringen. Att inriktningen på

I de mindre och medelstora företagen har revisorn ofta en mångsidig roll. Rådgivningen kan om-

bred marknadstäckning är framgångsrik visar den
höga kundlojalitet som tjänsteområdet kan uppvisa.
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Revision
Via revisionen inhämtas grundläggande information

införts. Kombinationen av förbättrad metodik och

om kundföretagets verksamhet. Med utgångspunkt

kvalitetsuppföljning innebär att både effektiviteten

i denna information kan en revisor sedan fungera

och kvaliteten förstärkts.

som en samtalspartner, som hjälper kunden hitta nya

Området Konsulting/Utbildning fokuserar på

möjligheter och förbättringar i dennes verksamhet.

ledarskap, verksamhetsstyrning, personal samt ut-

I denna roll måste revisorerna kunna uppvisa både

veckling & förnyelse. Sammanlagt erbjuds ett femtio-

initiativförmåga och affärsmannaskap. För att slå

tal olika tjänster, riktade mot alla nivåer och personal-

vakt om dessa viktiga egenskaper är affärsmanna-

kategorier i kundens organisation.

skap en del av kompetensutvecklingen. Tydlig åter-

För att bibehålla dess nuvarande styrka och

koppling, uppmuntran och kunskapsutbyte mellan

samtidigt förstärka kunderbjudandet kommer Kom-

kollegor och kompetensområden är andra hjälp-

rev under räkenskapsåret 2001/2002 successivt att

medel, som används för att utveckla en revisors

integreras med Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

initiativkraft och entreprenörskap.

Konkret innebär detta att Komrevs unika kompetens
och erfarenhet av offentlig verksamhet förenas med

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

de kunskaper som finns inom andra delar av koncer-

F Ö R O F F E N T L I G A O R G A N I S AT I O N E R

nen. Kort sagt kan kunderna härigenom erbjudas det

Enheten Komrev erbjuder kommuner, landsting

bästa från två världar.

och trossamfund ett professionellt utbud av tjänster
inom revision samt konsulting/utbildning. Målet är

KONSTRUKTIV RÅDGIVNING

att bidra till ökad effektivitet, säkerhet och styrning.

I arbetet med större företag och organisationer är till-

Komrev har idag personal på 40 orter runt om i lan-

gången till ett nätverk av specialister inom revision

det och är den klart dominerande aktören på områ-

och rådgivning en viktig konkurrensfördel. Oavsett

det. Unik kompetens om kundens verksamhet,

bransch eller geografisk marknad kan den kompe-

ständiga satsningar på förnyelse, personligt engage-

tens som kunden efterfrågar snabbt hämtas in. I

mang och geografisk närhet är några av de främsta

många fall fungerar revisorn då som en samordnare.

styrkorna. Det konsekventa arbetet med omvärlds-

I denna roll ger revisorn råd om vilken ny kompe-

bevakning säkerställer att förnyelsen av både kom-

tens som kan behöva knytas till ett visst projekt, men

petens och tjänster upprätthålls. Framsynt rekryte-

är även en projektledare, som leder och samordnar

ring av medarbetare med bred erfarenhet av kom-

de olika specialisternas arbete.

muner och landsting är en annan betydelsefull
framgångsfaktor.
Förvaltningsrevision är det största enskilda tjän-
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I vardagsarbetet är konstruktiv rådgivning en
ledstjärna. Det innebär att kunderna kan förvänta sig
att revisorerna bidrar till att utveckla deras kom-

steområdet, vilket bl a innebär att kundens verksam-

plexa internationella affärer. Det sker dels genom

het granskas med utgångspunkt från de politiska mål

den aktiva kontroll som utövas, dels via den fram-

som ställts upp. Komrev har börjat tillämpa en ny re-

tidsorienterade finansiella konsulting, som reviso-

visionsmetodik som anpassats till kommunallagens

rerna och deras kollegor inom företagsgruppen bi-

förändrade regler om revision. Samtidigt har ett nytt

drar med. Aktivt kunskapsutbyte och professionali-

arbetssätt för kvalitetsgranskning av revisionsarbetet

tet är viktiga ledord i detta arbete.

KUNSKAP
Biblioteket – samlingsplatsen för all världens kunskap och all känd information. Det tidigast kända biblioteket i historien är
från 2000-talet f. Kr. Bilden visar Stadsbiblioteket i Stockholm som är en välkänd silhuett i stadsbilden med sin runda form.
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Revision

Sedan mitten av 1990-talet ansvarar Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revisionsarbetet inom den svenska stålkoncernen SSAB. Detta revisionsuppdrag innefattar moderbolaget och koncernens svenska dotterbolag.

”Hjälp att lyfta blicken

Komrev har en bra bild av utvecklingstrenderna

i samhället, men vet också vad som är på gång inom den kommunala verksamheten runt om i landet. Dessa erfarenheter är till hjälp för oss när vi behöver utveckla en effektivare organisation,
göra bättre prioriteringar och få ett mera strukturerat arbetssätt. Komrev förmedlar också en djärvhet i det praktiska arbetet, som gör att vi kan lyfta blicken från vardagen och se nya möjligheter i
framtiden. Jag uppskattar dessutom att Komrevs konsulter har hög integritet, som gör att våra respektive roller i samarbetet alltid är tydliga.

”

Svante W Nordh, kommundirektör, Sandvikens Kommun

De senaste fem åren har IT- bolaget Kentor växt med i
genomsnitt 46 procent per år och detta med bibehållen
lönsamhet. Inför en framtida börsnotering ville företaget
ha en leverantör av revisionstjänster med bred kompetens.
Valet föll på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som bl a
hjälpt Kentor med ett optionsprogram, värderat bolaget
samt medverkat i den process mot börsfäighet, som påbörjades under 2000.
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”Sparar tid och resurser

När vi senast upphandlade revisionstjänsterna

fick vi ett intressant upplägg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det innebär att revisionen primärt
baseras på räkenskaperna i vår rapport för årets tre första kvartal. Numera slipper vi därför en del av den
stora arbetsbelastning, som annars uppstår när revisionen genomförs i samband med årsskiftet. Vi får
istället ett jämnare arbetsflöde som sparar tid och resurser. Tillgänglighet är en annan viktig egenskap.
Vi förväntar oss korta, snabba beslutsvägar. Genom att Öhrlings PricewaterhouseCoopers finns över
hela landet kan de även erbjuda tillgänglighet på de olika orter där våra dotterbolag finns.

”

Anders Ullberg, VD, SSAB Svenskt Stål AB

Sedan 1999 samarbetar Sandvikens Kommun med Komrev i två specifika
projekt. Det första projektet syftar till att utveckla en vision för kommunen,
som gör att bl a gemensamma mål och framtida prioriteringar i verksamheten kan fastställas. Det andra projektet ska resultera i att en ny organisation för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag etableras.

”Kunniga och erfarna idégivare

Vi sökte en fullservicebyrå

som snabbt kunde tillgodose vårt behov av ökad kvalitet i det löpande ekonomiska arbetet.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har arbetat nära vår ekonomiavdelning och fungerat som
idégivare, bollplank och fristående experter. Sedan samarbetet inleddes har vi lanserat ett optionsprogram samt även tagit fram en intern ekonomihandbok, där rutiner och arbetssätt finns dokumenterade. I båda dessa projekt har konsulterna bidragit med sin specialkompetens och sina
breda erfarenheter från olika branscher och företag.

Anssi Atterby, VD, Kentor AB

”
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Redovisning*
Närhet, engagemang och specialistkompetens
Hög kvalitet i redovisningen förbättrar den ekonomiska analysen och styrningen i kundernas verksamheter och säkerställer att informationen till kapitalmarknaden är tillförlitlig. Öhrlings PricewaterhouseCoopers redovisningsverksamhet bygger på närhet, engagemang och specialistkompetens. Genom konsulter som är pålästa, lyhörda och ständigt steget före erbjuds kunderna bästa möjliga service.

I mindre och medelstora företag är löpande redovisning

För att kunna leverera nytta till kunderna är kom-

samt upprättande av bokslut, årsredovisningar och de-

petens, lyhördhet och engagemang bärande delar i

klarationer de vanligaste redovisningstjänsterna. Andra

verksamheten. Kunderna ska alltid känna att rätt tjän-

områden är olika konsultuppdrag inom ekonomistyr-

ster levereras i rätt tid och till rätt pris. För att klara

ning. Konsulter kan även tillfälligt gå in och fungera som

dessa ambitioner genomförs ständigt breda satsningar

ekonomi- eller redovisningschef i kundens organisa-

på kompetensutveckling. En redovisningskonsult av-

tion. I stora företag hanteras det dagliga, rutinbetonade

sätter i genomsnitt två veckor per år i olika typer av ut-

redovisningsarbetet vanligtvis internt. Här finns istället

vecklingsprogram.

ofta behov av särskild rådgivning för att klara ut mera
komplexa redovisningsfrågor. Det kan t ex vara i sam-

K VA L I T E T S S Ä K R A D E T J Ä N S T E R

band med företagsförvärv, omstruktureringar, föreståen-

Under året har omfattande arbete bedrivits för att kva-

de börsnoteringar eller i samband med att företagen väl-

litetssäkra koncept, tjänster och arbetsmetoder. Beho-

jer att förändra sina interna redovisningsprinciper.

vet av anpassning och kvalitetssäkring har ökat i takt
med att allt fler redovisningsföretag förvärvats och in-

RIKSTÄCKANDE
REDOVISNINGSTJÄNSTER

tegrerats i verksamheten.
IT-baserade lösningar är ett annat område där sats-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har idag en rikstäck-

ningar görs. Målet är att successivt bygga upp ett distans-

ande organisation med redovisningskonsulter på samt-

oberoende IT-verktyg, som gör att både redovisnings-

liga kontor som arbetar med mindre och medelstora fö-

konsulter och kunder får direkt tillgång till relevant infor-

retag. Det välkända varumärket är en av de främsta

mation i varje uppdrag. Med dessa nya IT-lösningar ska

konkurrensfördelarna – ett varumärke som förknippas

flexibiliteten utvecklas ännu mer för framtida behov.

med pålitlighet och stabilitet. En annan styrka är den
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breda kompetens som kan erbjudas via koncernens

SPECIALISTER MED

stora interna nätverk. Den samlade nyttan av tjänsterna

I N T E R N AT I O N E L LT N Ä T V E R K

inom redovisning är att kundernas ekonomistyrning

Gentemot främst större företag och organisationer

förbättras. Med hjälp av redovisningskonsulterna kan

erbjuds expertkompetens från enheten Redovisnings-

siffermaterialet analyseras på ett effektivare sätt. Analy-

specialisterna. Vanligtvis handlar det om förändrings-

sen underlättar beslutsfattande och affärsplanering, vil-

processer som kräver fördjupande redovisningsstöd.

ket både kan öka intäkter och ge besparingar i kunder-

Härigenom kan dessa kunders externa redovisning

nas olika verksamheter.

förbättras, vilket i förlängningen också ökar kvaliteten

* Omsättning och antal anställda redovisas i tjänsteområde Revision.

NÄTVERK
Förbindelse och förgrening. Samband och kommunikationsvägar som möjliggör samverkan och gemensamma resurser.
Detta nätverk är en motorvägskorsning i Washington, DC, USA.

på informationen till kapitalmarknaden. Det inter-

även i den interna kompetensutvecklingen av kon-

nationella nätverket är en av Redovisningsspecialis-

cernens många revisorer.

ternas främsta konkurrensfördelar. Framsynt och utvecklingsorienterad kompetensutveckling är en an-

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

nan styrka. Detta sker bl a genom uppföljning och

ÖKAR BEHOVET

aktiv medverkan i det globala utvecklings- och för-

Under senare år har förändringar i det globala nä-

ändringsarbetet på redovisningsområdet.

ringslivet även skapat ett förändringstryck kring före-

Kompetensen omsätts snabbt i det praktiska råd-

tagens redovisningsregler. Det finns en tydlig strävan

givningsarbetet, t ex genom skräddarsydda kundut-

efter samordning av regelverken mellan olika länder

bildningar eller via projekt för utveckling och förny-

och verksamheter, vilket ska göra det enklare att jäm-

else av redovisningsmanualer. Ett annat konkret ex-

föra företag med varandra. International Accounting

empel är konceptet Value Reporting™. Det används

Standards (IAS) utgör plattformen i förändringsarbe-

för att redovisa de värdeskapande delar i ett företag

tet och dess regelverk blir obligatoriskt i Europa

som inte syns i en traditionell rapportering. Value

2005. Redovisningsspecialisterna spelar en viktig

Reporting™ bidrar till en bättre information och syf-

roll i förberedelsearbetet kring de omfattande förän-

tar till att göra företaget mera attraktivt för kapital-

dringarna. Det handlar dels om rådgivning direkt till

marknaden och, i förlängningen, därmed bidra till

kunderna, men också om en utökad satsning på in-

lägre kapitalkostnader.

ternutbildning. Målet är att hela tiden slussa specia-

Expertkompetensen och den internationella erfarenheten hos Redovisningsspecialisterna används

listkunskaper till den övriga organisationen för att
därigenom säkra den samlade kompetensbredden.
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Redovisning

”Tillgång till bred kompetens

Inför börsintroduktionen behöv-

de vi förbättra våra interna arbetsverktyg och öka kvaliteten på rapporteringsrutinerna. Eftersom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers sköter vår revision har de redan bred kunskap om koncernen. Därför kändes det naturligt att ta kontakt med Redovisningsspecialisterna. De har bl a
fungerat som projektledare, vilket gjort att samordningen i projektet fungerat bra. Våra medarbetare har erhållit ett aktivt stöd och vi har även fått tillgång till hela den kompetensbredd, som
Redovisningsspecialisterna kan uppvisa.

”

Bertil Persson, administrativ direktör, Intrum Justitia BV
Intrum Justitia siktar på en börsintroduktion. Som ett led i detta behövde kvaliteten i företagets redovisningsrutiner ses över. Tillsammans
med kunden tog Redovisningsspecialisterna fram en s k ”Financial Hand Book”, som lanserades under våren 2001. Förutom en beskrivning av koncernen och dess produkter, innehåller boken alla de styrprinciper och administrativa rutiner som ska tillämpas i det dagliga
arbetet.
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”Tryggt samarbete

Affibody är ett bolag finansierat med riskkapital. Det

gör att kraven på tillförlitlig ekonomisk kontroll är höga. Vi tog därför tidigt hjälp av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers så att vi redan i etableringsfasen kunde tillförsäkra oss om en professionell ekonomifunktion. De är en del av ett internationellt och välrenommerat företag, vilket
var viktigt för oss när vi valde samarbetspartner. Den starka profilen och den höga kompetensen
har också skapat en trygghet för oss i det löpande arbetet.

Eugen Steiner, VD, Affibody AB

”

Affibody är ett forskningsföretag inom området bioteknik. Företaget startade sin verksamhet 1999 och finansieras av svenska och internationella riskkapitalfonder. För att snabbt bygga upp en fungerande ekonomifunktion inleddes ett samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Uppdraget har inneburit en kraftig resursförstärkning för ekonomifunktionen och dess arbetsuppgifter under Affibodys
två första verksamhetsår. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har även bistått med specialistkompetens inom ekonomistyrning och
systemstöd samt värderings- och skattefrågor.
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Skatt
Rådgivning med många mervärden Kunskap, trygghet och
kreativa lösningar är de viktigaste inslagen i den kundnytta som experterna inom skatterådgivning
levererar. Bland kunderna återfinns många av Sveriges största och mest internationella företag,
men också ett stort antal mindre och medelstora företag och organisationer.

En optimal skattesituation. Det är en av grundstenar-

fensiva och transaktionsinriktade riskkapitalbolag är

na i de tjänster som skatterådgivarna inom Öhrlings

ytterligare inslag som präglar marknaden.

PricewaterhouseCoopers levererar. Det innebär att

Den nära kopplingen till högaktuella och kom-

rådgivningen resulterar i att kunden betalar rätt

plexa affärstransaktioner gör att skatterådgivarna

skatt, alltså varken för mycket eller för lite. Via den

varje år genomför en rad spännande och mångfacet-

internationella förankringen – och den breda, lokala

terade uppdrag. En stor del av uppdragen genomförs

marknadsnärvaron i Sverige – erbjuder rådgivarna

som ett lagarbete, där medarbetare från olika delar

hög tillgänglighet. Denna tillgänglighet kombineras

av koncernen och den internationella organisatio-

dessutom med breda branschkunskaper, vilket gör

nen bidrar med sina expertkunskaper.

att kunderna sammantaget får en mycket konkurrenskraftig skatterådgivning.

Tillväxten i verksamheten är kraftig, både vad gäller medarbetare och tjänster. Ett område som expanderat är Transfer Pricing, som arbetar med de skatte-

D E N I N T E R N AT I O N E L L A M A R K N A D E N

mässiga konsekvenserna av företagens interna trans-

Bland de större kunderna uppstår behoven ofta i

aktioner över nationsgränserna. Vidare har Göteborgs-

samband med de affärer som kännetecknar interna-

företaget VAT Advisor förvärvats. Det är specialiserat

tionellt företagande, t ex förvärv, fusioner och andra

på återvinning av moms och tull. Human Resource

strukturaffärer. Även interna organisationsförän-

Consulting (HRC) är ett annat område som växer och

dringar ökar behoven av effektiv rådgivning inom

utvecklas. Via HRC erbjuds kundföretagen hjälp med

områden som skatt och juridik. Det kan t ex gälla

de många frågor inom ekonomi och human resource,

vid införandet av en ny affärsmodell eller en annor-

som berör utlandsanställd personal. Tjänsten bygger

lunda koncernstruktur. En annan drivkraft i mark-

på att bl a utarbeta internpolicys för dessa frågor, men

nadsutvecklingen är att andelen utländska investe-

innefattar även hjälp med den praktiska hanteringen i

ringar i Sverige successivt ökar. En stigande andel

respektive land.

utländska fastighetsförvärv samt framväxten av ofBREDD, SPECIALISERING OCH
I N T E R N AT I O N E L L A P E R S P E K T I V
I den internationella verksamheten är koncernens
SKATT

Proforma
00/01 99/00

Omsättning, Mkr
– andel av total omsättning
Medelantal anställda
– andel av totalt anställda
Omsättning per anställd, tkr

251
9%
166
6%
1 513

227
9%
156
6%
1 457

starka varumärke samt kompetensbredden i den
egna organisationen viktiga framgångsfaktorer. Den
breda kompetensen skapar förutsättningar för att
hantera de många komplexa projekten på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt förväntas kraven på specia-
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TEAMWORK
DNA-kedjan är bärare av arvsanlagen. Dess primära funktion är att föra generna vidare från generation till generation.

lisering öka ännu mer i framtiden. Att kunna erbjuda

NÄRHETEN VIKTIG

spjutspetskompetens inom många olika områden

FÖR LOKALA AKTÖRER

blir alltmer betydelsefullt. Affärsmässiga insikter och

På den lokala svenska marknaden består kunderna

kunskap om kundernas olika verksamheter blir allt

av företagare, företag, organisationer och offentlig

viktigare. Särskilt som dessa kunskaper är grunden

sektor. Många kunder är ägarledda företag, vilket

för skräddarsydda kundlösningar.

gör att rådgivningen omfattar såväl företag som före-

Den internationella erfarenheten är ytterligare ett

tagare. Skattefrågor i samband med generationsskif-

område som växer i betydelse. Det är genom att ut-

ten i fåmansföretag är ett område, där rådgivarna har

veckla alla dessa framgångsfaktorer – spetskompetens,

bred kompetens. Moms är ett annat område där en-

verksamhetsbredd och internationell erfarenhet – som

heten kan erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Oav-

slagkraften i verksamheten bibehålls och utvecklas.

sett kundkategori eller tjänst ska rådgivningen resul-
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Skatt

tera i ett värdeskapande hos kunden, som består i att

Skattelagstiftningen och dess förändringar är en

skattesituationen blir den bästa tänkbara.

stark drivkraft i rådgivarnas arbete. Att kommunicera

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en bred

nya regler till kunderna och sedan omsätta detta re-

geografisk närvaro. Det finns idag skatterådgivare

gelverk i varje kunds verksamhet är en av de vikti-

som arbetar vid ett tiotal olika kontor runt om i

gaste uppgifterna. Det hör även till bilden att flera

Sverige. Denna marknadstäckning gör enheten till

transaktioner i marknaden ökar behovet av framsynt

den ledande i landet. Under senare år har verksam-

skatterådgivning.

heten präglats av tillväxt, både vad gäller affärsvolym och antal medarbetare. Det innebär att kunder-

E N G A G E M A N G E T Ä R AV G Ö R A N D E

na alltid erbjuds en hög tillgänglighet, vilket är ett

Professionella medarbetare är och förblir det viktigaste

betydelsefullt konkurrensmedel. Breda branschkun-

konkurrensmedlet och därför läggs mycket kraft på att

skaper och god insikt i kundernas olika verksamhe-

rekrytera rätt människor. I området kompetens ingår

ter är ytterligare framgångsfaktorer. Det gäller att för-

även branschkunskap samt i växande grad också kom-

stå vilka styrkor och svagheter som präglar kundens

petens kring tekniska arbetsverktyg och hjälpmedel.

affärer och hur skattesituationen sedan bör anpassas

Personligt engagemang är ytterligare en egenskap som

efter dessa förutsättningar.

krävs för att kunden ska känna den trygghet och det
förtroende som är så viktigt i vardagsarbetet.

TILLVÄXT
Denna tropiska växt är en av världens största ormbunkar. Den används i såväl byggnadskonstruktioner
som för medicinskt ändamål.
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Lennart, Ulla-Britt och Per Cederberg

”Smidigt generationsskifte

Vi hade haft Öhrlings Pricewater-

houseCoopers som revisorer i många år. De har alltid varit noggranna och gjort ett bra arbete
och därför var det naturligt att de också fick ta hand om vårt generationsskifte. Vi deltog först
i en informationsträff om generationsskifte och fick då kontakt med en expert på området. Han
hjälpte oss sedan med det praktiska upplägget. Som en konsekvens av detta kunde vi genomföra generationsskiftet på ett sätt som inte innebar någon skatteeffekt för vår son, vilket vi är
mycket nöjda med.

”

Ulla-Britt och Lennart Cederberg
I slutet av 1990-talet ville makarna Cederberg genomföra ett generationsskifte i det fastighetsföretag, som de drivit sedan mitten av 1960talet. Målet var att växla över en betydande del av ägandet till sonen Per Cederberg. Öhrlings PricewaterhouseCoopers fungerade bl a
som skatterådgivare i denna process, som framgångsrikt kunde genomföras.
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Riskhantering
Vänd hot till möjligheter Nyttan av framgångsrik riskhantering kan mätas på
många sätt. Kvaliteten och effektiviteten i organisationers interna processer kan öka. Kundernas förtroende
för både företag och varumärken kan stärkas. Skydd mot obehöriga intrång i systemen kan etableras.
Sammantaget bidrar framsynt riskhantering till att öka värdet på verksamheten.
Behovet av effektiv riskhantering ökar. Det beror bl a på

hantering och internrevision, finans, EMU-förberedelser,

att de tekniska, ekonomiska och politiska omvärldsförän-

miljö, etik och samhällsansvar samt ekonomiska utredning-

dringarna gör riskbilden alltmer komplex och snabb-

ar. Under det gångna året har en ny tjänst inom säkerhets-

rörlig. Samtidigt har regelverket kring styrelsers och

området lanserats – Security Penetration Testing. På upp-

företagsledningars ansvar successivt skärpts.

drag av kunden undersöks säkerheten i nätverkslösningar
genom planerade intrång i systemen.

STÖRST I SVERIGE
Riskhantering i olika former är ett naturligt inslag i alla ty-

ETT VIDARE MILJÖPERSPEKTIV

per av uppdrag och något som revisorer och konsulter

Miljöansvar har länge varit en profilfråga i många organi-

handskas med dagligen. Global Risk Management Solu-

sationer. Detta område har successivt utökats. Idag är

tions (GRMS) är en särskild enhet inom Öhrlings Pricewa-

hållbarhet det samlade begreppet som också omfattar

terhouseCoopers med specialister inom riskhantering.

ekonomi, etik och samhällsfrågor. Det är främst konsu-

Verksamheten är den största samlade enheten i branschen

menter och andra intressegrupper som är drivkraften i

med drygt 100 medarbetare, vilket är en fördubbling från

denna utveckling.

starten 1999. GRMS arbetar i huvudsak inom två verk-

GRMS bistår kunderna med en helhetssyn inom om-

samhetsområden – revisionsstöd och konsultation. Kun-

rådet hållbarhet. Det är en process som kan innefatta stora

derna består av såväl företag som offentliga organisatio-

förändringar i arbetssätt. Det är också av yttersta vikt att

ner. Revisionsstödet bidrar till en effektivare revision och

kunna förvalta och kommunicera sitt förhållningssätt. En

syftar främst till att identifiera och bedöma risker som rör

organisation som uppvisar trovärdighet inom områdena

kundernas affärsprocesser, IT-säkerhet, informationssys-

miljö, etik och samhällsansvar vinner fördelar både i den

tem samt miljö- och finansverksamheter. Konsultationer

interna och externa kommunikationen, vilket stärker dess

erbjuds kunder som vill förbättra sin riskhantering. Det

profil, anseende och varumärke.

handlar dels om s k reaktiva tjänster där GRMS anlitas för

Ett område där GRMS har en ledande ställning är hur

att i efterhand utvärdera händelser som inträffat, dels om

företagen affärsmässigt ska hantera klimatfrågan på ett

proaktiva tjänster som syftar till att förebygga risker.

framgångsrikt sätt.

GRMS har bred kompetens och erbjuder i dagsläget
mellan 60 och 70 definierade tjänster, bl a inom e-business,

R I S K E R B L I R S T R AT E G I S K A F Ö R D E L A R

IT-säkerhet, affärsprocesser och affärssystem, strategisk risk-

Oavsett vilken tjänst som tillhandahålls så är utgångspunkten alltid de affärs- och verksamhetsmål som kunden fastställt. Med hjälp av GRMS erfarenheter och väl beprövade

RISKHANTERING
Omsättning, Mkr
– andel av total omsättning
Medelantal anställda
– andel av totalt anställda
Omsättning per anställd, tkr

Proforma
00/01 99/00
85
3%
97
3%
876

65
3%
67
3%
976

metodik kan kunden agera förutseende och bygga upp en
strukturerad riskhantering, som ger ökad trygghet och effektivitet och bidrar till att nå fastställda mål. GRMS grundsyn
är att betrakta hot och risker som möjligheter, vilka rätt hanterade skapar strategiska fördelar.
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”Metoder och resurser

Resultatet av samarbetet är att PPM idag har en

väl fungerande internrevision, där behovet av metoder och resurser tillgodoses på ett effektivt sätt.
Med en kontaktperson, som hjälper mig att hitta den kompetens jag för tillfället behöver, minskar
dessutom det administrativa arbetet. Vi valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers av två skäl: Dels
var priset konkurrenskraftigt, dels arbetar de med processorienterad revision, vilket passar våra arbetsprocesser. Konsulterna har fungerat både som lärare och bollplank. Det känns extra värdefullt
eftersom jag är ensam om att arbeta med internrevision här på PPM.

Annelie Hedegård, chef för internrevision, PPM

”

När statliga Premiepensionsmyndigheten (PPM) skulle bygga upp en funktion för internrevision gick uppdraget till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Samarbetet inleddes senhösten 2000 och har bl a gått ut på att genomföra riskanalyser i verksamheten för att identifiera och
prioritera granskningsinsatser, genomföra specifika granskningsuppdrag för att bedöma hur riskerna hanteras samt lämna förslag på förbättringar med avseende på intern styrning och kontroll.

Annelie Hedegård, PPM, och Cecilia Nilsson, GRMS.
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Corporate Finance
Stöd i hela transaktionskedjan Samverkande specialister. Så kan
verksamheten inom Corporate Finance sammanfattas. Den gemensamma nämnaren är strävan att
stödja kunderna vid komplexa affärstransaktioner, t ex i samband med förvärv, försäljningar, omstruktureringar, fusioner eller finansieringslösningar. Corporate Finance kan erbjuda stöd i hela transaktionskedjan, vilket ger en snabb och målinriktad koordinering av olika specialister.

Ett övergripande mål inom Corporate Finance är att

Verksamheten utvecklas även i takt med att nya specia-

identifiera värden i samband med att strukturförändring-

listgrupper etableras och nya produkter lanseras. Det

ar genomförs. Dessa värden ska i nästa steg realiseras

största området idag är tjänster relaterade till företagsför-

och utvecklas ännu mer.

värv, bl a olika typer av finansiell analys, due diligence
samt strukturering och rådgivning. Kapitalanskaffning,

V E R K S A M H E T M E D H Ö G T I L LV Ä X T

företagsförsäljningar, företagsvärdering och aktieägarvär-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet Corporate

de är andra områden inom corporate finance. Kraven på

Finance har en marknadsledande position och totalt

branschkompetens ökar ständigt och enheten har satsat

finns 160 medarbetare som arbetar över hela landet.

på att bygga upp särskilt starka positioner inom fastighets-

Både omsättning och antal medarbetare har ökat med

sektorn, den offentliga sektorn samt inom telekom, IT,

i genomsnitt 20 procent per år de senaste tio åren.

media, energi och hälsovård. Under det gångna året har

Trots att marknaden försvagats under året finns fort-

även ett helt nytt kompetensområde formerats, som arbe-

satta tillväxtmöjligheter, främst genom en konsekvent

tar med att bedöma och validera strategier och mark-

utveckling av tjänster och ökad marknadspenetration

nadsförutsättningar i samband med affärstransaktioner.

samt genom att användningen av rådgivare blir allt van-

Förmågan att sätta samman effektiva och skräd-

ligare. Traditionellt kommer uppdragen från koncernens

darsydda team med hög specialistkompetens och bred

revisionskunder och från det internationella nätverket.

branschkunskap är en av de främsta styrkorna.

En stor och växande andel uppdrag kommer också från
enhetens egen försäljning, bland annat från riskkapital-

GREPP OM HELA TRANSAKTIONSKEDJAN

bolag. Eftersom även mindre företag allt mer utnyttjar

Att kunna stödja kunden genom hela transaktionsked-

tjänster inom corporate finance sker nu också utökade

jan – från strategi till genomförande – är en viktig strä-

lokala satsningar på den svenska marknaden.

van. Eftersom genomförandefasen är särskilt viktig har
också extra mycket kraft lagts på att utveckla processer
och metoder inom detta område. Arbetet med hela
transaktionskedjan ger ett heltäckande och integrerat
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CORPORATE FINANCE

Proforma
00/01 99/00

Omsättning, Mkr
– andel av total omsättning
Medelantal anställda
– andel av totalt anställda
Omsättning per anställd, tkr

214
8%
150
5%
1 425

192
8%
134
5%
1 433

processflöde. Koordineringen förenklas och det blir lättare att samla och strukturera de stora mängder information som kännetecknar komplexa affärstransaktioner.
För kunden innebär det att resultaten kan nås på ett
snabbare, effektivare och mera målinriktat sätt.

”Framgångsrikt samgående

Vi var överens om att ett samgående

mellan bolagen var en industriellt riktig affär. Vi anlitade gemensamt Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att som oberoende rådgivare hjälpa oss med värdering av verksamheterna. De kvalificerade rådgivarna satte sig snabbt in i våra respektive verksamheter och kom med kreativa
förslag till hantering av de specifika problemen. De värderingar som presenterades med förutsättningar och känslighetsanalyser var en mycket värdefull grund för den slutliga förhandlingsuppgörelsen. Vi är redan igång med nya strukturaffärer och ser också där kostnaden för värderingsrådgivning som en värdefull investering.

Jan Eriksson, VD ÖSB AB
Gerth Palm, vice VD, SÅAB

”

SÅAB och ÖSB AB är två av landets större transportsäljande företag med sammanlagt ca 700 fordon. Verksamheterna är i första hand förlagda till Stockholmsområdet och Södermanland. Transportverksamheten bedrivs dock över hela landet. Efter samgåendet, som skedde
sommaren 2001, drivs bolagen vidare under sina respektive varumärken.

”Objektivitet och tyngd i processen

Corporate Finance

gjorde en omfattande insats i det finansiella analysarbetet, vilket totalt sett innebar kostnadsbesparingar för oss. De var samtidigt en neutral part, som bidrog med objektivitet och tyngd i kontakterna med vår motpart i försäljningsprocessen. Konsulterna fungerade även som moderatorer
och såg till att vår interna dagordning hölls samman på ett effektivt sätt. Eftersom vi förhandlade
med en utländsk köpare behövde vi dessutom utnyttja PricewaterhouseCoopers internationella
nätverk, t ex när det gällde att översätta och tolka svenska respektive amerikanska redovisningsprinciper.

”

Jan Söderberg, ekonomichef, SaabTech Electronics AB
SaabTech Electronics AB ingår i Saabs affärsområde Systems & Electronics. Under 2001 sålde SaabTech Electronics sin verksamhet inom
optronik till ett amerikanskt bolag. Försäljningen var ett led i strävan att öka fokuseringen på kärnverksamheten. I försäljningsprocessen
anlitades Corporate Finance för att bl a genomföra finansiella analyser samt för att ta fram informationsunderlag och prospekt.
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Konsulttjänster
Förverkligar framgångsrik förändring Företag och organisationer
i förändring är utgångspunkten för denna verksamhet. PwC Consulting – en av världens största aktörer
inom management consulting – arbetar med större företag både internationellt och nationellt. På den
nationella marknaden erbjuds liknande tjänster även av Verksamhetskonsulterna. Gemensamt för de två
enheterna är att de hjälper kunderna med allt från strategiutveckling till genomförande och praktisk förankring av nya arbets- och tänkesätt.
Bred marknadsnärvaro, djupa branschkunskaper, väl be-

omvärldsförändringar. Slutmålet är att förändringarna all-

prövad metodik, förståelse och social intelligens är några

tid ska hanteras på ett framgångsrikt sätt, så att kundföreta-

av de styrkor som verksamheten inom Konsulttjänster

gens konkurrensförmåga utvecklas ännu mer och ännu

bygger på. Förståelse och social intelligens är inte minst

starkare. Genom en ny indelning i fyra industrigrupper för-

viktigt eftersom kunskap om de mänskliga perspektiven

bättras fokuseringen på kunder och uppdrag. Kring varje

ofta är avgörande för att en förändringsprocess ska bli

industrigrupp har PwC Consulting formerat konsultteam

verkligt framgångsrik.

med bred branschkompetens. Med utgångspunkt i branschens och kundernas villkor kan dessa team bidra med

I N T E R N AT I O N E L L I N T E G R AT I O N

enkla, tydliga och effektiva vägar till problemlösning.

Den svenska delen av PwC Consulting omfattar ca 240
medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under

N AT I O N E L LT P E R S P E K T I V

en följd av år har verksamheten utvecklats starkt. Volym-

Med fokus på den svenska marknaden arbetar Öhrlings

tillväxten för det gångna verksamhetsåret var 25 procent.

PricewaterhouseCoopers Verksamhetskonsulter med för-

Konsultverksamheten i Sverige är numera helt integrerad

ändringsprocesser och verksamhetsstyrning i nationella

i den internationella organisationen som i Nordeuropa

företag, organisationer och offentlig förvaltning. Syftet är

har sammanlagt 2 500 medarbetare.

att etablera ett långsiktigt samarbete med kunderna, som
kännetecknas av kompetens om deras verksamhet. Kon-

ÖKA KONKURRENSFÖRMÅGAN

sulterna arbetar efter tre ledord – att förstå, förändra och

Integrationen över nationsgränserna är en förutsättning för

styra. Det innebär att kunderna erbjuds ett heltäckande

de gränsöverskridande uppdrag som PwC Consulting ofta

stöd, som innefattar allt från analys och marknadspositio-

arbetar med. Förmågan att erbjuda kvalificerade tjänster

nering till utvärdering av t ex styrmodeller och affärspla-

på global nivå är en konkurrensfördel som få andra aktörer

ner. Kompetensmässigt är verksamhetsstyrning ett kärn-

idag kan uppvisa. Uppdragen har en gemensam nämnare

område, som kombineras med ett brett och djupt kunnan-

– de innefattar alltid någon form av förändring i kundföre-

de inom affärsutveckling, logistik, affärssystem och affärs-

tagets verksamhet. Det kan t ex gälla upprättande och ut-

kommunikation.

värdering av nya affärsstrategier, rationaliseringsprojekt,
lansering av ny teknologi eller hantering av andra typer av

Verksamhetskonsulterna har idag 50 medarbetare på
nio olika orter i landet. Drivkrafterna i den fortsatta utvecklingen är marknadstrender som ökad internationalisering,
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KONSULTTJÄNSTER

Proforma
00/01 99/00

Omsättning, Mkr
– andel av total omsättning
Medelantal anställda
– andel av totalt anställda
Omsättning per anställd, tkr

351
13%
301
11%
1 166

292
12%
265
10%
1 101

IT, den nya ekonomin, men även företagens ökade fokusering på strukturrationaliseringar. Bred lokal förankring samt
tydliga tjänster är betydelsefulla framgångsfaktorer i Verksamhetskonsulternas arbete – ett arbete som alltid ska ge
tydlig effekt i form av t ex kostnadsrationaliseringar eller
ökad lönsamhet och konkurrensförmåga hos kunderna.

”Stöd i kvalitetsarbetet

Via Öhrlings PricewaterhouseCoopers får vi en

regelbunden och opartisk kvalitetsmätning av våra brevströmmar. Genom dessa mätningar kan vi
t ex snabbt se om det finns brister i vår befordran av försändelser någonstans i landet. Resultaten
fungerar därmed som riktningsgivare i vårt interna kvalitetsarbete och bidrar till att säkerställa vår
position som en leverantör i absolut världsklass. PwC Consulting har bred internationell erfarenhet av postal verksamhet och det var ett viktigt skäl till att samarbetet inleddes. Denna erfarenhet
säkerställer att vi kan få hjälp med metodik och analys som håller hög klass.

Bo Alerfeldt, produktionsdirektör, Posten

”

Posten gör regelbundna kvalitetsmätningar för att se hur den s k övernattsbefordran av brev fungerar landet runt. Sedan 1998 svarar PwC
Consulting för bl a metodik, tekniska lösningar samt medverkar även vid analyser och utvärderingar av resultaten. Varje månad skickas
13 000 – 14 000 testbrev till olika adressater. Resultaten från mätningarna redovisas på årsbasis till Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet för postverksamheten.

Isac Abramovitz, PwC Consulting, och Bo Alerfeldt, Posten.
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Medarbetarna
Att skapa Sveriges bästa arbetsplats Det är ett viktigt mål för
Öhrlings PricewaterhouseCoopers – ett mål med stark förankring i hela organisationen. Arbetet inriktas på att stimulera varje medarbetare i hans eller hennes individuella utveckling. Praktiskt sker
detta bl a genom riktade utbildningsinsatser samt genom vidareutveckling av en företagskultur som
präglas av trivsel, kommunikation, teamwork och ömsesidig respekt.

De 3 000 medarbetarna gör Öhrlings Pricewaterhouse-

bland partnerkretsen och operativa chefer som hos

Coopers till ett av Sveriges största kunskapsföretag, dvs

medarbetarna.

ett företag där konkurrensförmågan i organisationen

30

Förutom externa undersökningar används nume-

framför allt bygger på medarbetarnas kompetens och

ra också interna medarbetarenkäter som hjälpmedel i

engagemang. Självklart måste denna kompetens och

uppföljningen av synen på företaget. Resultaten av

detta engagemang ständigt utvecklas på ett sätt som

dessa bekräftar att företaget är på god väg mot de

gynnar både företaget och människorna.

uppsatta målen.

B R E D F Ö R A N K R I N G AV M Å L E N

FEEDBACK, COACHING OCH BALANS

Öhrlings PricewaterhouseCoopers formulerade 1999

Det ständiga förbättringsarbetet sker nu med utgångs-

målet att företaget skulle vara och uppfattas som bran-

punkt i medarbetarundersökningen. Bättre feedback

schens bästa arbetsgivare. Arbetet mot detta mål har

och coaching är ett prioriterat område. Inom flertalet

varit framgångsrikt. Det framgår bl a av de attitydun-

av företagets tjänsteområden är målet att varje med-

dersökningar, där svenska ekonomistudenter rankar

arbetare ska ha en egen personlig coach/mentor.

vilka företag de helst skulle vilja arbeta i. Under 2000

Dessa personer har en stödjande roll med ansvar för

rankades Öhrlings PricewaterhouseCoopers som Sve-

att bidra till en eller flera medarbetares personliga

riges tredje och branschens näst mest attraktiva arbets-

och professionella utveckling. De har också ansvar

givare. Mot denna bakgrund har ribban höjts och må-

för att det upprättas individuella utvecklingsplaner

let är att bli Sveriges bästa arbetsplats. Målsättningen

och ska även fungera som ”dörröppnare” både i inter-

har en stark förankring i hela organisationen, såväl

na och externa sammanhang.

Ett annat område som prioriteras alltmer är balansen

Under det gångna året uppgick deltagandet i intern

mellan arbete och privatliv. Denna balans är viktig för

och extern utbildning till totalt 230 000 timmar, mot-

att medarbetarna ska få en mångsidig stimulans, som

svarande drygt 5 procent av tillgänglig tid.

bidrar till en bred personlig utveckling. I praktiken
handlar det om att balansera engagemanget i kunder

F Ö R E TA G S K U LT U R E N S O M D R I V K R A F T

och uppdrag gentemot återhämtning och stimulans

Företagskulturen är helt avgörande för medarbetarnas

utanför arbetet.

utvecklingsmöjligheter. Öhrlings Pricewaterhouse-

Andra, mer praktiska, beståndsdelar i det särskilda

Coopers strävar efter att tillvarata och utveckla varje

förbättringsprogrammet för 2000-talet är bl a möjlig-

enskild medarbetares potential. Företagskulturen är

heten till fördelaktigt pensionssparande via företaget,

en viktig drivkraft i detta arbete – en kultur som prä-

stöd till vidareutbildning på högskolenivå, sjukvårds-

glas av trivsel, kommunikation, öppenhet, lagarbete

kostnadsförsäkring samt förstärkt föräldrapenning.

och respekt för varje individ. På sikt ska detta leda
till att huvudmålet nås och att Öhrlings Pricewater-

MÖJLIGHETERNAS ARENA

houseCoopers blir och uppfattas som Sveriges mest

För medarbetarna uppstår utvecklingsmöjligheter via

attraktiva arbetsplats.

stimulerande kunduppdrag och aktiv kompetensutveckling. Möjligheterna till karriärutveckling är stora,
dels på de enskilda kontoren, dels via koncernens

MEDELTAL ANSTÄLLDA (PROFORMA)

olika tjänsteområden – både i Sverige och internationellt. Mycket kraft läggs ned på att slå vakt om dessa
attraktiva utvecklingsmöjligheter också i framtiden.

3 000
2 500
2 000

Möjligheternas Arena bygger på att också morgonda-

1 500

gens medarbetare erbjuds en rörlig karriärutveckling,

1 000

där kunduppdrag och kompetensutveckling alltid
kombineras på ett optimalt sätt.
Betydande resurser satsas varje år på kompetenshöjande utbildning – huvudsakligen i intern regi.

500
0
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Under den senaste femårsperioden har medeltal anställda ökat
med i genomsnitt 12 procent årligen.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB (org.nr. 556129-7853) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2000-07-01 – 2001-06-30.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

likvida medlen i koncernen var 279 (226) Mkr vid

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB är

årets slut. Soliditeten uppgick till 18 (22) procent.

moderbolag i Öhrlings PricewaterhouseCoopers-

Antalet anställda i koncernen var vid räken-

koncernen. Bolaget ägs av 206 partners, samtliga

skapsårets utgång 2 988 (2 706 inklusive den med

verksamma inom koncernen.

Price Waterhouse sammanslagna verksamheten).

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges

Koncernen har under året gjort investeringar i

ledande revisions- och konsultföretag med ett tjän-

inventarier med 72 (69) Mkr och i företagsförvärv

steutbud som omfattar revision, redovisning, skatt,

med 119 (82) Mkr, varav goodwill om 99 (61) Mkr.

riskhantering, corporate finance och konsulttjänster.

Under året har 14 (18) mindre revisions- och redo-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i Pricewa-

visningsbyråer förvärvats, vilket stärkt Öhrlings

terhouseCoopers som är världens största revisions-

PricewaterhouseCoopers marknadsandelar lokalt

och konsultföretag. Förutom kvalificerade revisions-

(se även not 28).

tjänster ligger tyngdpunkten på att ge specialistkunnande till den svenska marknaden samtidigt som

O R G A N I S AT I O N

kunderna erbjuds kompetensen från organisatio-

Den 1 september 2000 införde Öhrlings Pricewater-

nens globala nätverk i 150 länder.

houseCoopers en ny marknadsorienterad organisa-

Antalet kunder uppgår till över 45 000. Revi-

tion. Genom den nya organisationsstrukturen ska-

sionskunderna återfinns inom alla marknadssegment.

pas förutsättningar för fokusering på tillväxt inom

I antal räknat utgörs huvuddelen av mindre och me-

olika marknadssegment samt bättre utnyttjande och

delstora familjeföretag i olika branscher. Ungefär en

utveckling av resurser och kompetens. Organisatio-

tredjedel av de börsnoterade företagen i Sverige revi-

nen hålls samman och vidareutvecklas genom en

deras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

stark företagskultur med gemensamma värden.

Under året har Öhrlings PricewaterhouseCoopers fortsatt att stärka marknadspositionerna

bolagen PricewaterhouseCoopers AB, vars verksam-

på de flesta av koncernens delmarknader och sär-

het i huvudsak är inriktad mot de globala och större

skilt inom den nationella delen av verksamheten.

företagen, och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Koncernens intäkter uppgick till 2 698 (2 079)
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Den operativa verksamheten bedrivs i de båda

AB som har en mer nationell och lokal inriktning

Mkr och medelantalet anställda var 2 838 (2 272).

med fokus på mindre samt ägarledda företag. I den

Ökningarna är en effekt av fusionen med Price

nationella rörelsen finns även de separata bolagen

Waterhouse, organisk tillväxt samt förvärv av lokala

Komrev AB, med inriktning på kommuner, landsting

revisions- och redovisningsbyråer. Koncernens re-

och trossamfund, samt LOTS AB som arbetar med

sultat efter finansiella poster uppgick till 112 (77)

ledarskapsutveckling. Verksamheten i Komrev kom-

Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 53 (25) Mkr. De

mer under 2001/2002 att integreras med Öhrlings

PricewaterhouseCoopers medan LOTS fortsätter

av tjänster till familjeföretag är ett annat prioriterat

som separat bolag. Under året har delar av konsult-

område, liksom den fortgående specialiseringen

tjänstverksamheten brutits ut i ett separat bolag.

inom olika branscher och marknadssegment.

I den nya organisationen är Göran Tidström ord-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers deltar aktivt i

förande, Peter Clemedtson är verkställande direktör

utvecklingen av revision och redovisning genom

för PricewaterhouseCoopers AB och Wilhelm Geijer

omfattande engagemang i FAR, Svenska Revisor-

är verkställande direktör för Öhrlings Pricewater-

samfundet (SRS), International Accounting Stan-

houseCoopers AB.

dards Board (IASB), Fédération des Experts Compta-

Inom PricewaterhouseCoopers AB är verksamheten organiserad i fyra affärs- eller tjänsteområden;
Revision och Rådgivning (ABAS), Skatt (TLS), Corpora-

bles Européens (FEE), Redovisningsrådet och Näringslivets Börskommitté (NBK).
Betydande investeringar görs i utrustning, pro-

te Finance (CFR) samt Management Consulting (MCS,

gramvaror och utbildning och datamognaden i kon-

i oktober 2001 namnändrat till PwC Consulting). Öhr-

cernen är hög. Samtliga medarbetare använder

lings PricewaterhouseCoopers AB har en liknande in-

avancerad informationsteknik i det dagliga arbetet.

delning men med större tyngd på geografiska mark-

Databaser med professionell och affärsmässig infor-

nadsområden med utgångspunkt från strategin att vara

mation finns tillgängliga.

rikstäckande och ha närhet till kunden. För affärsom-

PricewaterhouseCoopers arbetar och utvecklar

rådet Revision och Rådgivning indelas Sverige i 19

kontinuerligt en affärs- och verksamhetsinriktad revi-

marknadsområden med självständigt operativt ansvar.

sionsmetodik. Revisionsmetodiken stöds av en rad

De två bolagen fokuserar på skilda marknader,

datorbaserade verktyg bl a för elektronisk dokumen-

men är i övrigt integrerade med gemensamma staber

tation, analyser, kommunikation/koordination vid

och affärsstödjande funktioner.

revision samt en mängd databaser för gränsöverskridande kunskaps- och informationsöverföring.

UTVECKLING
Varje år avsätter koncernen betydande resurser för ut-

PERSONAL

veckling inom alla verksamhetsområden. Utvecklings-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett kunskapsföre-

arbetet sker i första hand i den decentraliserade opera-

tag och konkurrensförmågan är därmed beroende av

tiva organisationen men även genom särskilda sats-

medarbetarnas kompetens och engagemang. Betydan-

ningar i gemensamma projekt.

de resurser satsas därför kontinuerligt på utbildning och

Genom PricewaterhouseCoopers globala orga-

utveckling av medarbetarna. Deltagandet i intern och

nisation har koncernen tillgång till omfattande ut-

extern utbildning under det gångna året uppgick totalt

vecklingsresurser och satsningen på att utveckla den

till ca 230 000 (170 000) kurstimmar, motsvarande

internationella kompetensen fortsätter. Utveckling

drygt 5 (5) procent av totalt tillgänglig tid.
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Förvaltningsberättelse

Huvuddelen av utbildningen sker internt. Flera

MILJÖ

medarbetare arbetar också under kortare och längre

Koncernen bedriver ingen tillstånds- eller anmäl-

tid utomlands som ett led i kompetensutvecklingen.

ningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. En mil-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett högt anse-

jöpolicy finns upprättad.

ende bland högskolestuderande. Svenska ekonomistudenter rankade företaget som den tredje mest

FINANSIERING

attraktiva arbetsgivaren i Sverige under 2000. Nu

Finansiering sker primärt genom kvarhållna vinstme-

gör koncernen stora satsningar i ett särskilt förbätt-

del och automatiska skulder. För särskilda satsningar

ringsprogram för 2000-talet för att ytterligare höja

har ägarna bidragit med medelfristig finansiering.

attraktionskraften. Bland programmets beståndsdelar finns bl a möjlighet till ett fördelaktigt pensions-

FRAMTIDA UTVECKLING

sparande via företaget, stöd till vidareutbildning på

De senaste årens goda utveckling för koncernens

bl a högskolenivå, sjukvårdskostnadsförsäkring för

tjänsteutbud förväntas fortsätta även under de när-

alla medarbetare samt förstärkt föräldrapenning.

maste åren.

Koncernen har en livlig verksamhet i olika personalföreningar, bl a idrottsföreningar och konstför-

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

eningar. Det årliga idrottsutbytet, TUR-spelen, lock-

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinst-

ade cirka 1 800 deltagare i Örebro i augusti 2000

medel:

och cirka 2 000 deltagare i Åre augusti 2001.

Balanserad vinst

40 519

Årets resultat

81 499

Uppgifter om medelantal anställda samt löner
och ersättningar lämnas i not 3.

(tkr)

122 018

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
MODERBOLAGET

att till aktieägarna utdelas

95 975

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB till-

att i ny räkning överföres

26 043

handahåller tjänster till andra företag inom koncer-

(tkr)

nen. Administrationen sköts av dotterbolaget Öhr-

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalans-

lings PricewaterhouseCoopers AB. Medelantalet an-

räkningen uppgår till 250 315 tkr.

ställda i moderbolaget uppgick till 206 (175).
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122 018

Någon avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Resultaträkning
(tkr)

Not 1

Koncernen
2000/01
1999/00

Not 2

2 710 026 2 026 573

Moderbolaget
2000/01
1999/00

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

–52 360

16 675

39 997

384 247

471 630

–

–

35 349

–

–

2 697 663 2 078 597

384 247

471 630

–1 796 470 –1 382 735

–359 241

–262 555

–

–

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

Not 3

Övriga externa kostnader

Not 4

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Jämförelsestörande poster

Not 5

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

–668 650

–499 219

–91 309

–64 799

–

–

–

–49 431

–

–202 227

–2 556 429 –1 996 184

–359 241

–464 782

82 413

25 006

6 848

141 234

Resultat från finansiella investeringar
Utdelning från dotterbolag

–

–

78 102

65 000

11 215

5 937

1 457

8

Räntekostnader

–40 387

–11 843

–24 126

–149

Summa resultat från finansiella investeringar

–29 172

–5 906

55 433

64 859

Resultat efter finansiella poster

112 062

76 507

80 439

71 707

Ränteintäkter

Not 6

Bokslutsdispositioner

Not 7

–

–

1 720

5 614

Skatt på årets resultat

Not 8

–37 228

–32 985

–660

–3 312

74 834

43 522

81 499

74 009

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
(tkr)

Not 1

Koncernen
01-06-30 00-06-30

Moderbolaget
01-06-30 00-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter
Goodwill

Not 9

998

1 863

–

–

Not 10

133 721

68 139

–

–

134 719

70 002

–

–

Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Not 11

3 760

3 867

–

–

Inventarier

Not 12

134 323

117 811

–

–

138 083

121 678

–

–

Summa materiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Not 13

–

–

168 616

168 616

Andelar i andra bolag

Not 14

1 310

1 300

505

505

Andra långfristiga fordringar

142 116

155 462

6 966

6 966

Summa finansiella anläggningstillgångar

Not 15,16

143 426

156 762

176 087

176 087

Summa anläggningstillgångar

416 228

348 442

176 087

176 087

210 729

263 089

–

–

723 930

590 529

–

–

–

–

384 601

219 656

Omsättningstillgångar
Ej fakturerade arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar

–

1 487

5 832

6 541

Övriga fordringar

Not 16

72 449

113 584

11 902

3 409

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 17

276 804

73 204

836

–

1 073 183

778 804

403 171

229 606

278 919

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

36

225 596

37 231

59 453

Summa omsättningstillgångar

1 562 831 1 267 489

440 402

289 059

SUMMA TILLGÅNGAR

1 979 059 1 615 931

616 489

465 146

(tkr)

Not 1

Koncernen
01-06-30 00-06-30

Moderbolaget
01-06-30 00-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not 18

Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 443

1 443

1 443

Bundna reserver/Reservfond

106 437

131 143

289

1 443
282

Summa bundet eget kapital

107 880

132 586

1 732

1 725

175 481

176 493

40 519

35 757

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst
Årets resultat

74 834

43 522

81 499

74 009

Summa fritt eget kapital

250 315

220 015

122 018

109 766

Summa eget kapital

358 195

352 601

123 750

111 491

Minoritetsintresse

48

–

–

–

–

–

15 519

17 239

Avsättningar för pensioner

266 369

235 126

–

–

Avsättningar för skatter

105 873

109 006

–

–

Summa avsättningar

372 242

344 132

–

–

Obeskattade reserver

Not 19

Avsättningar

Not 20

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 21

–

35 073

–

–

Förlagslån från aktieägare

Not 22

361 692

224 674

361 692

224 674

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

53 119

38 328

51 197

38 153

414 811

298 075

412 889

262 827

17 092

17 151

–

–

107 561

80 272

–

–

1 104

–

–

–

177 472

118 974

17 388

8 765

530 534

404 726

46 943

64 824

833 763

621 123

64 331

73 589

1 979 059 1 615 931

616 489

465 146

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 23

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

Not 24

61 200

66 600

–

–

Ansvarsförbindelser

Not 25

–

8 013

242 419

214 763
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Kassaflödesanalys
Koncernen
01-06-30 00-06-30

(tkr)

Moderbolaget
01-06-30 00-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

141 234

82 413

25 006

Avskrivningar

91 309

64 799

–

–

Övriga ej likviditetspåverkande poster

23 462

–66 327

–1 830

–677

256 005

80 885

23 176

6 171

10 151

12 739

1 092

8

–

–

73 102

65 000

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar

6 848

Erlagd ränta

–33 492

–11 843

–24 126

–149

Betald inkomstskatt

–43 219

–47 749

49

–4 619

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

189 445

34 032

73 293

66 411

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Minskning/ökning ej fakturerade arbeten

55 472

–16 675

–

–

Ökning kundfordringar

–120 130

–65 083

–

–

Ökning övriga kortfristiga fordringar

–133 526

–128 681

–149 171

–208 871

26 130

23 909

–

–

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

167 060

74 360

–9 258

40 145

Kassaflöde från den löpande verksamheten

184 451

–78 138

–85 136

–102 315

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Not 26

–48 984

–22 898

–

–

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–71 757

–68 590

–

–

2 379

129 219

–

–

Ökning leverantörskulder

Investeringsverksamheten
Not 27

Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

Not 28

–59 972

–38 496

–

–

Sålda dotterbolag

Not 29

–

73 933

–

–

–1 358

–5 277

–

–2 142

Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

19 689

340

–

–

–160 003

68 231

–

–2 142

Finansieringsverksamheten
Nyemission

–

35

–

35

Upptagna lån

132 154

254 769

132 154

224 920

Amortering av skuld

–34 039

–155 000

–

–

Utbetald utdelning

–69 240

–64 745

–69 240

–64 745

28 875

35 059

62 914

160 210
55 753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

38

53 323

25 152

–22 222

Likvida medel vid årets början

225 596

200 444

59 453

3 700

Likvida medel vid årets slut

278 919

225 596

37 231

59 453

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

Noter
NOT 1 Redovisnings– och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Byte av
redovisningsprincip har skett under 2000/01 för resultatavräkning av ej fakturerade arbeten i koncernredovisningen.
Tidigare år har avräkning skett vid utfakturering. Från och
med 2000/01 sker resultatavräkning löpande och ej fakturerade arbeten upptas i bokslutet till utfaktureringsvärde. Förändringen av redovisningsprincipen har påverkat balansposterna ej fakturerade arbeten, goodwill, avsättning till
skatt samt eget kapital. Räkenskapsåret 1999/2000 har omräknats för att få jämförbarhet. Effekten på balansposterna
framgår av respektive not. Härutöver har vissa omklassificeringar i resultaträkningen gjorts av föregående års siffror för
att uppnå jämförelse mellan åren.

NOT 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget har under året fakturerat koncernbolag med
384 247 (471 630) tkr och inköpt tjänster från koncernbolag för 0 (0) tkr.

FORDRINGAR
Fordringar värderas individuellt varvid erforderliga reserveringar görs.

Styrelse och verkställande direktör

FORDRINGAR OCH SKULDER
I UTLÄNDSK VALUTA
Kortfristiga fordringar och skulder har omräknats efter balansdagens kurs. Kursdifferenser på finansiella fordringar
och skulder redovisas i resultaträkningen bland finansiella
poster medan övriga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde
(normalt 0) och ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan baseras på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningar sker baserat på tillgångarnas nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Immateriella rättigheter
5 år
Goodwill
5 år
Byggnader
50 år
Inventarier
10 år
Kontorsmaskiner och bilar
5 år
Datorutrustning
3 år
Avskrivning sker med skattemässigt högsta tillåtna belopp
enligt regeln för räkenskapsenlig avskrivning.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.

NOT 3 Medelantal anställda, löner,
andra ersättningar och sociala avgifter
Koncernen
Moderbolaget
00/01
99/00 00/01
99/00
Medelantal anställda
Kvinnor

1 566

1 085

18

16

Män

1 272

1 187

188

159

Totalt medelantal
anställda

2 838

2 272

206

175

2 329

Löner och ersättningar
4 816

2 285

Övriga anställda 1 105 898

772 812 166 994

68 971

Totala löner och
ersättningar
1 112 068

775 141 171 810

71 256

Sociala avgifter
enligt lag och avtal 417 351 260 595 85 184

35 998

Pensionskostnader 206 630

116 773 102 058

41 696

(347) (1 194)

(347)

Totala löner,
ersättningar,
sociala avgifter
och pensionskostnader
1 736 049 1 152 509 359 052

148 950

(Varav för styrelse
och verkställande
direktör)

6 170

(1 417)

I ersättningarna ingår resultatbaserade partnerersättningar.
Från och med år 2000 är delägarnas pensionsålder 60
år. Kompletterande pensionsförsäkringar tecknades
2000/2001 med 74 (202) Mkr (inklusive särskild löneskatt).
Se även not 5.
Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader, ingår
i koncernens totala personalkostnader, kostnader för avsättning till vinstandelsstiftelse (inklusive särskild löneskatt)
med 0 (4 205) tkr.
Per 2001-06-30 var medelåldern 43 (39) år.
NOT 4 Ersättning till revisorerna
Koncernen
00/01
99/00
SET Revisionsbyrå AB
Revision

UTVECKLINGSARBETE
Kostnader för utvecklingsarbete belastar resultatet löpande
i den takt de uppkommer.

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
OCH ANDRA BOLAG
Andelar i koncernföretag och andra bolag värderas till anskaffningskostnad med avdrag för erforderliga nedskrivningar.

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

761

653

–

–

Övriga revisorer
Revision
Summa

82

–

–

–

843

653

39
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forts. NOT 4 Ersättning till revisorerna
Moderbolagets revisionskostnad belastar dotterbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kostnaden har beräknats till
25 (25) tkr.

forts. NOT 10 Goodwill

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning

NOT 5 Jämförelsestörande poster
Koncernen
00/01
99/00

Moderbolaget
00/01
99/00

Avyttring av fastighet

–

38 681

–

–

Återbäring av överskottsmedel i SPP

–

114 115

–

–

Kompletterande pensionsförsäkringsprogram

– –202 227

– –202 227

Summa

–

– –202 227

–49 431

Upplösning av periodiseringsfond

2 500

4 121

Årets avsättning till periodiseringsfond

–780

–

–

1 493

1 720

5 614

Summa
NOT 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Summa

Moderbolaget
00/01
99/00

–42 237

–27 521

–660

–3 312

5 009

–5 464

–

–

Uppskjuten skatt

–37 228

–32 985

NOT 9 Immateriella rättigheter

Ingående anskaffningsvärde

–660

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–22 461

–3 312

5 255

– –233 294

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 611
Ingående avskrivningar

–

–1 577

– Försäljningar

–

26 331

– Avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Byggnader
Mark
Summa

24 324

–865

–3 578
–22 461

998

1 863

–107

–107

–1 851

–1 744

3 760

3 867

2 105

1 862

Taxeringsvärden

Årets förändringar

–23 326

–26 391

– Avskrivningar i förvärvade bolag

Ingående anskaffningsvärde

–18 883

–1 744

5 611

Årets förändring

– Anskaffningsvärde i förvärvade bolag
– Inköp

437

396

2 542

2 258

Koncernen
01-06-30 00-06-30
397 678

340 966

10 625

14 864

71 757

68 590

–19 765

–26 742

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 460 295

397 678

– Försäljningar och utrangeringar

Ingående avskrivningar

–279 867 –246 051

Årets förändringar
Koncernen
01-06-30 00-06-30

– Avskrivningar i förvärvade bolag
– Försäljningar och utrangeringar

99 343

60 940

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 335

–3 900

Utgående planenligt restvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 201 655

103 647

Ingående avskrivningar

–27 468

Utrangeringar
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–

– Avskrivningar

Utrangeringar

Koncernen
01-06-30 00-06-30

– Försäljningar

46 607

Investeringar

–
68 139

– Anskaffningsvärde i förvärvade bolag

103 647

Ingående anskaffningsvärde

–944
133 721

233 650

24 324

Immateriella rättigheter avser förvärvade varumärken.
NOT 10 Goodwill

–

5 611

NOT 12 Inventarier

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 324

Utgående planenligt restvärde

NOT 11 Byggnader och mark

Koncernen
01-06-30 00-06-30
24 324

–

Utgående bokfört värde enligt föregående års årsredovisning uppgick till 162 236 tkr. Byte av redovisningsprincip, se not 1, har
medfört att ingående goodwillvärde reducerats med 94 097 tkr.

Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncernen
00/01
99/00

–
–944

Årets förändringar

Moderbolaget
00/01
99/00

Återföring av skatteutjämningsreserv

Utgående bokfört värde

Ingående anskaffningsvärde

NOT 6 Ränteintäkter
Ränteintäkter från koncernbolag uppgår till 0 (354) tkr.
NOT 7 Bokslutsdispositioner

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Koncernen
01-06-30 00-06-30

–35 508
1 335

3 900

Årets avskrivningar

–32 817

–11 940

Utgående ackumulerade
avskrivningar

–66 990

–35 508

–5 971

–9 124

17 386

24 482

–57 520

–49 174

–325 972 –279 867
134 323

117 811

Förutom ovanstående inventarier disponeras viss utrustning i
form av bilar, tele- och kopieringsutrustning genom leasingavtal.
Anskaffningsvärdet för de leasade tillgångarna uppgår till 84 700
(75 500) tkr. De årliga leasingavgifterna uppgår för närvarande till
16 700 (15 900) tkr. Inget enskilt kontrakt har en löptid på fem år
eller mer.
Hyreskontrakt för lokaler är tecknade på varierande
avtalstider upp till 10 år. Årets hyreskostnad uppgick till 123 600
(95 500) tkr.

NOT 13 Andelar i koncernföretag

NOT 18 Förändring av eget kapital
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30

Ingående anskaffningsvärde

168 616

166 474

–

2 142

Investeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 168 616

168 616

Utgående bokfört värde

168 616

168 616

01-06-30

Antal

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Komrev AB

5 000
10 000

Nom.
värde

Bokf. Antal
värde röster

500 144 136 100 %
10 000

23 867 100 %

Koncernen

Summa
Aktie- Bundna Fritt eget
eget
kapital reserver
kapital kapital

Ingående eget kapital enligt
fastställd årsredovisning
föregående år
1 443

71 439

Effekt av byte av redovisningsprincip avseende intäktsredovisning enligt not 1

59 704

35 623 95 327

1 443 131 143

220 015 352 601

Belopp vid årets ingång
Förskjutningar mellan
bundet och fritt eget kapital

–24 706

24 706

Utdelning

100

110 100 %

PricewaterhouseCoopers AB 5 000

100

503 100 %
168 616

Belopp vid årets utgång

Moderbolaget

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:
Org nr
Säte

Belopp vid årets ingång

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Stockholm

Avsättning till reservfond

Komrev AB

556030-3827

Stockholm

PricewaterhouseCoopers
Management Consulting AB

556130-4337

Stockholm

PricewaterhouseCoopers AB

556067-4276

Stockholm

NOT 14 Andelar i andra bolag
Koncernen
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30 01-06-30 00-06-30

1 443 106 437
Aktiekapital
1 443

250 315 358 195

Summa
Reserv Fritt eget
eget
fond
kapital kapital
282

109 766 111 491
–69 240 –69 240

7

Årets resultat

–7

0

81 499 81 499
1 443

289

122 018 123 750

Det registrerade aktiekapitalet vid räkenskapsårets utgång består
av 14 425 aktier á nominellt 100 kronor. Beslut har fattats att nyemittera 3 025 aktier á nominellt 100 kronor. Samtliga 17 450
aktier är berättigade till utdelning för räkenskapsåret 2000/2001.
NOT 19 Obeskattade reserver

55

55

Brf Garnisonen

735

735

–

–

Periodiseringsfond vid 1996 års taxering

–

2 500

Ullna Golf

505

505

505

505

Periodiseringsfond vid 1997 års taxering

5 000

5 000

15

5

–

–

Periodiseringsfond vid 1998 års taxering

6 000

6 000

1 310

1 300

505

505

Periodiseringsfond vid 1999 års taxering

2 539

2 539

Periodiseringsfond vid 2000 års taxering

1 200

1 200

NOT 15 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30 01-06-30 00-06-30

Periodiseringsfond vid 2002 års taxering

780

–

15 519

17 239

Ingående balans

NOT 20 Avsättningar

Summa

Årets investeringar

–

Moderbolaget
01-06-30 00-06-30

Brf Fjällvattnet

Övriga andelar

–

74 834 74 834

Utdelning

Belopp vid årets utgång

0

–69 240 –69 240

Årets resultat

PricewaterhouseCoopers
Management Consulting AB 1 000

184 392 257 274

155 462

57 680

6 966

6 966

6 343

97 782

–

–

Årets amorteringar

–19 689

–

–

–

Utgående balans

142 116

155 462

6 966

6 966

Summa

Avsättningar för pensioner, PRI
Avsättningar för pensioner, övriga

NOT 16 Övriga fordringar
I posten övriga fordringar ingår fordran avseende Alecta-medel
med 85 187 (114 115) tkr i koncernen varav 76 887 (91 022) tkr
redovisas som långfristig fordran.
NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30 01-06-30 00-06-30
Förutbetalda hyror

29 719

14 521

–

–

Upplupna ränteintäkter 3 298

2 234

365

–

Övriga poster

243 787

56 449

471

–

Summa

276 804

73 204

836

–

Koncernen
01-06-30 00-06-30
242 419

209 325

23 950

25 801

Avsättning för uppskjuten skatt

105 873

109 006

Summa

372 242

344 132

Avsättning för uppskjuten skatt enligt föregående års årsredovisning uppgick till 35 341 tkr. Byte av redovisningsprincip, se not
1, har medfört att ingående avsättning för uppskjuten skatt ökat
med 73 665 tkr.
NOT 21 Skulder till kreditinstitut
Inga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 150 050 (154 700) tkr.
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Noter
NOT 22 Förlagslån
Avser medelfristig inlåning från delägarna. Marknadsmässig
ränta utgår på utestående lånebelopp.

NOT 27 Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande:
Koncernen
01-06-30 00-06-30

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30 01-06-30 00-06-30

Årets investeringar (not 11 och 12)

Upplupna löner och
semesterlöner
258 425

Koncernmässigt värde på anläggningar
i nya dotterföretag

Upplupna sociala
avgifter

144 743

199 441
135 204

8 705
37 379

8 705
56 119

Övriga poster

127 366

70 081

859

–

Summa

530 534

404 726

46 943

64 824

NOT 24 Ställda säkerheter
Koncernen
01-06-30 00-06-30
Avseende skuld till
kreditinstitut
Fastighetsinteckningar

–

2 100

11 200

14 500

Företagsinteckningar

50 000

50 000

Summa

61 200

66 600

Företagsinteckningar

Påverkan på likvida medel från årets
investeringar
Betalning av skulder hänförliga till
tidigare investeringar
Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten

För dotterbolag, FPG

–

–

242 419

209 325

Övriga ansvarsförbindelser

–

8 013

–

5 438

Summa

–

8 013

242 419

214 763

Skadeståndsanspråk riktas från tid till annan mot revisorer och
revisionsbyråer. Nu aktuella fall bedöms inte förorsaka koncernen någon väsentlig belastning.
NOT 26 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Årets totala investeringar i immateriella anläggningstillgångar
fördelar sig enligt följande:
Koncernen
01-06-30 00-06-30
Årets investeringar (not 9 och 10)
Koncernmässigt värde på anläggningar
i nya dotterföretag
Tillkommande koncernmässigt värde
vid ökat ägande i befintliga dotterföretag
Påverkan på likvida medel från årets
investeringar
Betalning av skulder hänförliga till
tidigare investeringar
Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten
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–99 343

–60 940

44 030

37 942

6 329

100

–48 984

–22 898

–

–

–48 984

–22 898

–78 008

4 654

9 418

–71 757

–68 590

–

–

–71 757

–68 590

NOT 28 Förvärv av dotterföretag
Under året förvärvades via Öhrlings PricewaterhouseCoopers
14 (18) mindre revisions- och redovisningsbyråer. Totala värdet
av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel var enligt följande:
Koncernen
01-06-30 00-06-30

Avseende avsättningar för pensioner

NOT 25 Ansvarsförbindelser
Koncernen
Moderbolaget
01-06-30 00-06-30 01-06-30 00-06-30

–76 411

Immateriella anläggningstillgångar

50 359

38 042

Materiella anläggningstillgångar

4 654

9 418

Finansiella anläggningstillgångar

7 028

873

34 331

42 363

–48

–

Övriga omsättningstillgångar
Minoritetsandelar
Avsättningar

–1 876

–1 119

Långfristiga skulder

–713

–5 198

Kortfristiga skulder

–22 998

–24 311

Total köpeskilling

70 737

60 068

Likvida medel i de förvärvade bolagen

–11 578

–13 806

Påverkan på koncernens likvida medel
från årets förvärv

59 159

46 262

Ej utbetald del av köpeskilling

–2 868

–7 766

Amortering av skulder avseende
tidigare års förvärv

3 681

–

Totalt kassaflöde hänförligt till
investeringar i dotterbolag

59 972

38 496

NOT 29 Sålda dotterbolag
Koncernen
01-06-30 00-06-30
Materiella anläggningstillgångar

–

77 744

Kortfristiga skulder

–

–3 811

Totalt kassaflöde hänförligt till
avyttringar av dotterföretag

–

73 933

Stockholm den 5 december 2001
Göran Tidström
Ordförande

Peter Clemedtson

Wilhelm Geijer

Carl-Eric Bohlin

Per Eric Carlsson

Lars W Hemmingsson

Håkan Jarkvist

Anders Landelius

Per Larsson

Jan Olof Lindberg

Ingvar Pramhäll

Kenneth Stjernström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 december 2001
SET Revisionsbyrå AB
Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB
org nr: 556129-7853
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB för räkenskapsåret 2000-07-01–2001-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10 december 2001
SET Revisionsbyrå AB
Bo Jonsson
Auktoriserad revisor
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Flerårsöversikt
Samtliga uppgifter nedan avser koncernen proforma. Verksamheten bedrevs delvis i separata bolag till och med 2000-09-30
då samgåendet mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och verksamheten i tidigare PriceWaterhouse fullbordades. Proformaredovisningen syftar till att presentera koncernen som om verksamheterna sammanförts vid ingången av räkenskapsåret
1999/2000. Jämförelsesiffrorna har omräknats med hänsyn tagen till de förändrade redovisningsprinciper som beskrivs på
sidan 39.

R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
MKR

2000/2001

1999/2000

Rörelsens intäkter

2 715

2 424

Personalkostnader

–1 788

–1 552

–680

–610

–92

–74

Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

–

–37

155

151

Finansnetto

–30

–7

Resultat efter finansnetto

125

144

Skatt på årets resultat

–37

–33

88

111

2001-06-30

2000-06-30

Årets resultat

BALANSRÄKNINGEN
MKR
Immateriella anläggningstillgångar

122

78

Materiella anläggningstillgångar

138

131

Finansiella anläggningstillgångar

147

160

Fordringar på ej fakturerade arbeten

211

437

Kundfordringar

734

690

Övriga kortfristiga fordringar

375

232

Likvida medel

311

261

2 038

1 989

377

390

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

424

378

Långfristiga skulder

373

273

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

864

948

2 038

1 989

2000/2001

1999/2000

12%

15%

N Y C K E LTA L

Omsättningstillväxt
Kalkylmässigt resultat, Mkr

189

168

Kalkylmässigt resultat/omsättning

7,0%

6,9%

Personalkostnader/omsättning

66%

64%

Soliditet
Medeltal anställda
Omsättning/anställd, tkr

44

19%

20%

2 838

2 539

957

955

Rörelseresultat/anställd, tkr

55

59

Förädlingsvärde/anställd, tkr

593

542

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
i Sverige
130 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder

H U V U D K O N TO R
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
113 97 Stockholm
Besöksadress: Torsgatan 21
Telefon: 08-555 330 00
Telefax: 08-555 330 01

För närmaste lokalkontor
se vår hemsida:
www.pwcglobal.com/se
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En unik struktur Grunden för Öhrlings PricewaterhouseCoopers framgång är förmågan att fokusera på såväl de stora,
internationella företagen som på det regionala och lokala näringslivet. Genom innovationsförmåga och nytänkande ska företaget
bibehålla sin ledande position.

www.pwcglobal.com/se

