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Kort om
2006/2007

•  Nettoomsättningen uppgick till 3 756 Mkr,  

vilket motsvarar en tillväxt på 13 procent.

•  Ökad tillväxt inom Affärsservice, där också  

flera transaktionscentra tillkommit som stärker 

 erbjudandet.

•  Utökad branschsatsning som därmed omfattar  

specialkompetens inom mer än 20 olika branscher. 

•  Förstärkt marknadsposition inom bland annat börs

noterade företag, där antalet revisionsklienter ökat 

från 87 till 99.

•  Genombrott för hållbarhetsredovisningen som en allt 

viktigare värdeskapande faktor i företagen. 

•  Fortsättning på den externa satsningen ”Women on the 

board”, som syftar till att öka antalet kvinnor i svenska 

bolagsstyrelser.



Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
på 30 sekunder

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

är Sveriges ledande företag inom revision  

och rådgivning med drygt 3 100 medarbetare och  

kontor på 125 orter över hela landet. Kunder och klienter  

utgörs av cirka 60 000 företag och organisationer  

inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers erbjuder 

branschorienterade tjänster inom revision, redovisning,  

skatt, corporate finance, riskhantering och annan revisions

nära rådgivning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i Pricewaterhouse

Coopers som är världens största nätverk inom revision och 

rådgivning med mer än 146 000 medarbetare i 150 länder 

 världen över.



� Kommentar | Styrelseordföranden och VD

Framgångar på flera plan
�006/07 blev ännu ett spännande och fram
gångsrikt år för Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers. Vi arbetar i en global ekonomi 
med god tillväxt där internationalisering och 
avreglering skapar bra möjligheter för det 
svenska näringslivet. Den svenska ekono
min har varit mycket stark under året. Stark 
har också den politiska viljan varit att stödja 
både marknadsekonomiskt drivna föränd
ringar i näringslivet och effektiviseringar av 
den offentliga sektorn.

Samtidigt ökar kraven från en allt mer globalise
rad kapitalmarknad på tillförlitlighet i den ekono
miska informationen. Det leder i sin tur till ökat 
fokus på att revisionsstandarder och det praktiska 
revisionsarbetet håller hög kvalitet. Vikten av 
samverkan mellan professionen och tillsynsmyn
digheter i dessa frågor blir därför allt viktigare. 
Den avancerade rådgivningskompetens som finns 
i branschen får en allt tyngre roll för samhällets 
och näringslivets förändringsprocesser och blir 
allt mer efterfrågad. PricewaterhouseCoopers 
globala nätverk har därför en unik roll i den pågå
ende globaliseringen av näringslivet. 

Fortsatta initiativ har tagits av såväl EU 
som den svenska regeringen för att förenkla och 
minska de administrativa kostnaderna för de 
mindre företagen. Ett sådant exempel gäller 
avskaffandet av revisionsplikten för de minsta 
företagen, där ett förslag väntas under våren 
2008. Var storleksgränsen kan komma att gå är 
ännu oklart. Vid en omsättningsgräns på 5 mil
joner kronor berörs dock upp till 200 000 av 
Sveriges drygt 300 000 aktiebolag. Om gränsen 
sätts vid denna nivå kommer ungefär 20 000 av 
våra 45 000 mindre kunder och klienter att 
påverkas. Även om revisionen inte blir obliga
torisk väntas ändå merparten av företagen att 
fortsätta att låta revidera sina räkenskaper. 

Dessutom söker alltfler mindre företag externt 
stöd i form av kvalificerad ekonomisk rådgiv
ning och i effektivisering av de ekonomiadmi
nistrativa processerna. 

Den här utvecklingen innebär både stora 
möjligheter och utmaningar. Under 2006/07 
ökade vår omsättning med 13 procent, varav 
2 procent genom förvärv i främst marknadsseg
mentet Local Business. Resultatet ökade i takt 
med tillväxten och rörelsemarginalen uppgick 
till 10,1 procent. I samtliga våra service lines 
steg både intäkter och resultat.

Inom Global Assurance – revision av de 
allra största företagen i Sverige med global 
räckvidd – var marknadsandelen cirka 50 pro
cent. Året kännetecknades av omfattande arbete 
med SOX 404 för de SECregistrerade företa
gen. Även för övriga klienter stod frågor om 
intern kontroll i centrum. SOXgranskningarna 
ledde till betydande extra arbete och innebar 
samtidigt resursmässiga ansträngningar och 
omprioriteringar.

Under året har stor kraft lagts på att med
verka i översynen av PricewaterhouseCoopers 
europeiska och internationella organisation. 
Målet är att ytterligare stärka vårt globala servi
cekoncept till dessa klienter så att det i alla 
avseenden fungerar gränslöst. Formerna för vår 
kommunikation med styrelser och revisionsut
skott har setts över. En gemensam modell – som 
baseras på vad klienterna anser vara global 
spetskompetens – har dessutom skapats.

Börsföretag Det är glädjande att vi 2006/07 
också stärkte vår position som den ledande 
byrån i segmentet börsnoterade företag. Vi vann 
16 nya revisionsklienter och tappade endast två. 
Det gör att antalet börsklienter nu uppgår till 99 
uppdrag. Om även våra rådgivningstjänster 
adderas engageras vi av ännu fler företag. Som 

exempel kan nämnas att vi idag utför tjänster åt 
alla de 100 största företagen i Sverige. Tillväx
ten inom rådgivningstjänster gäller såväl corpo
rate finance, transaction services som effektivi
sering av finansiella processer. Närvaron i 
Stockholm, Göteborg och Malmö ger oss en 
stark position. Till utmaningarna hör att även 
fortsatt klara de rekryteringar som följer med 
tillväxt och utveckling.

Tax Inom skatter har vi flyttat fram positionerna 
inom alla kompetensområden och geografier och 
utvecklat vårt erbjudande till marknaden inom 
både företags och individbeskattningsområdet. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är idag en av 
de största arbetsgivarna för jurister inom den pri
vata sektorn. Vi har lyckats bli ännu mer proak
tiva i vår rådgivning med utgångspunkt i klien
ternas egna affärsbehov.

Local Business Tillväxten inom marknads
segmentet mindre och medelstora företag var 
god – närmare 12 procent, varav 3 procentenhe
ter via förvärv. Antalet kunder ökade från cirka 
50 000 till 55 000. Vår fleråriga satsning på mer 
förädlade rådgivningstjänster – inklusive en 
expanderande skatte och corporate finance
verksamhet – ger tydliga resultat. Genom för
värvet av Svefak stärks basen för vår satsning 
på affärsservice till mindre och medelstora 
företag – en verksamhet som nu sysselsätter 
cirka 600 av våra 1 800 årsanställda medarbe
tare inom Local Business. Vi ska även i fortsätt
ningen engagera oss i konsolideringen av denna 
del av vår bransch. Fördelningen av intäkter 
från revision, kvalificerad rådgivning och 
affärsservice utvecklas enligt plan.

Dynamisk organisation En viktig framgångs
faktor i vår bransch är dynamik i ledning och 
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organisation. Med få undantag är våra ledare 
också engagerade med klient och kundarbete 
vid sidan av de interna uppgifterna. För att led
ningsarbetet ska fungera i praktiken – och för att 
ta tillvara ledarkompetensen hos många av 
byråns partners – tillämpas tidsbegränsade man
datperioder för de interna uppgifterna. Under 
året utsågs ny VD, ny vVD samt nya ledare för 
Global Assurance, Assurance och Advisory. 
Därigenom både föryngras och förnyas en stor 
del av vårt ledarskap. Samtidigt frigör vi seniora 
resurser för klientarbete, men också för uppgif
ter inom PricewaterhouseCoopers internatio
nellt och för arbete med revisorsprofessionen. 

Peter Clemedtson, tidigare VD, har vid 
sidan av rollen som Territory Senior Partner 
utsetts till ordförande i PricewaterhouseCoopers 
Europaorganisation och efter räkenskapsårets 
utgång även till ledamot av Pricewaterhouse
Coopers Global Board. Vi har samtidigt en stark 
förankring i våra branschorganisationer och 
olika partners i vår byrå fungerar just nu som 
ordförande i branschorganisationen FAR SRS, 
styrelseordförande i Europeiska redovisnings
rådet EFRAG respektive styrelseledamot i den 
globala revisorsorganisationen IFAC.

Särskilt glädjande är att flera yngre partners fått 
förtroende som huvudansvariga revisorer och 
uppdragsledare i större publika företag . Det 
bådar gott för de successionsfrågor som numera 
följer av tidsbegränsade mandatperioder för 
revisorer och för vår fortsatta tillväxt.

Vår roll i samhället – bidra med kompetens 
Vi har fortsatt på den sedan tidigare inslagna 
vägen att visa ett brett samhällsengagemang. 
Genom bredden och djupet i vår kompetens har 
vi bidragit i många frågor som är viktiga för 
Sverige – såväl på kommersiell som på ideell 
grund. Som exempel kan nämnas omfattande 
utredningsarbeten för regeringskansliet, 
omstruktureringar och bolagsförsäljningar 
inom den kommunala sektorn, ett genombrott 
för vårt långsiktiga arbete med högsta kompe
tens inom hållbarhetsfrågor, kraftfullt engage
mang för den ideella sektorn men också stöd till 
universitet och högskolor samt till kultur och 
idrott. Ledande medarbetare från byrån har 
aktivt deltagit i debatten och utvecklingen av 
bolagsstyrning, utformningen av den framtida 
rapporteringen från företag samt kring kapital
marknadens effektivitet.

Medarbetarna – gemensam konkurrens
kraft Dynamik i ledning och organisation är 
som nämnts framgångsfaktorer för oss. Lika 
viktigt är det att vi har kunniga, intresserade 
och drivande medarbetare, som kan vidareut
veckla vår kompetens, våra tjänster och kund
relationer. Den starka ekonomin gör dock att 
konkurrensen om de bästa medarbetarna hård
nar. Det har vi märkt under det gångna året. 
Rekryteringstakten har ändå varit hög och cirka 
600 nya medarbetare har knutits till byrån. Vi 
lägger mycket kraft på att vara ett attraktivt 
företag, som man gärna söker sig till och sedan 
stannar kvar och utvecklas i. Utmanande pro
jekt, spännande kunder och klienter, intressanta 
karriärmöjligheter, attraktiva villkor och bra 
kompetenssatsningar hjälper oss förverkliga 
den här ambitionen.

Den fina utvecklingen i vår byrå under 
2006/07 är först och sist ett lagarbete och vi vill 
tacka nya och gamla medarbetare för att ni till
sammans gör Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers till Sveriges ledande företag inom 
revision och rådgivning.

Göran Tidström  Mikael Eriksson
Styrelseordförande  VD

Mikael Eriksson och Göran Tidström summerar ett framgångsrikt år 2006/07.
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Revisionen är grunden i Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers verksamhet. Med 
utgångspunkt i revisionen och klienternas 
behov utvecklas ett tjänsteutbud med 
naturlig koppling till kärnverksamheten. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett 
professionellt kunskapsföretag där kraven 
på tillit, trovärdighet, integritet och långsik
tig hållbar värdeutveckling är utgångspunk
ter för tjänste och produktutbudet.

Affärsidé och framgångsfaktorer Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers utvecklar, tillhandahål
ler och genomför revision, redovisning och kva
lificerad rådgivning inom finansiella och 
angränsande områden så att internationella och 
svenska företag och dess ägare, företagare, orga
nisationer samt samhällssektorn uppnår värde
tillväxt, trygghet och hållbar utveckling.

Verksamhetens främsta framgångsfaktorer är:
– Personligt engagemang och förtroende
– Fokus på kvalitet och professionalism
– Proaktivt och affärsmässigt agerande
– Förståelse för kundernas kultur och affärer
– Närhet till bred kompetens

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett tjäns
teutbud och en marknadsorienterad organisa
tion som utgår från kundernas behov och efter
frågan, allt för att bidra till kundernas utveck
ling och stärkta konkurrenskraft. Företaget 
erbjuder snabb tillgänglighet, personligt enga
gemang och bästa kunskap om den lokala 
marknaden. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
har ett omfattande globalt nätverk som ger till
gång till service världen över. Koncernen har 
kompetensen och bredden även när kundernas 
behov, verksamhet och ansvarstagande växer.

Vision och mål Revisionsbyråbranschen har en 
nyckelroll i näringslivet, både som expert och 
rådgivare åt företag och som garant för att den 
finansiella informationen och hållbarhetsupplys
ningen svarar mot de krav på trovärdighet som en 
effektivt fungerande kapitalmarknad ställer. 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers ambition är att 
medverka till ett väl fungerande privat, offentligt 
och ideellt näringsliv och ett samhälle som inger 
förtroende. Detta arbete sker i första hand genom 
utförandet av en bra revision och professionell 
rådgivning men även genom att driva utveck
lingen av branschfrågor och engagemang i sam

hällsfrågor i ett vidare perspektiv. Genom visio
nen verkar Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
också för att de egna insatserna bidrar till en håll
bar värdeutveckling. De långsiktiga målen inne
fattar en förstärkt ledande marknadsposition, att 
vara den fortsatt ledande aktören när det gäller 
professionens roll i samhället och i branschfrå
gor, anses som branschens bästa arbetsplats samt 
upprätthålla tillväxt med bibehållen lönsamhet.

Värderingar I samarbetet med kunderna är 
Code of Conduct grundläggande. Det är kon
cerngemensamma riktlinjer som ska säkerställa 
att revisions och rådgivningstjänsterna har 
samma etiska grund, oavsett var i världen de 
levereras. Code of Conduct är skapat kring vär
deringarna Leadership, Teamwork och Excel
lence och är gemensamma för hela den globala 
organisationen. Leadership innebär att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers leder utvecklingen 
genom nytänkande och handlingskraft. Team
work står för att komma fram till de bästa lös
ningarna i samarbete med kollegor och kunder. 
Detta samarbete är en förutsättning för att kunna 
leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån 
ett specifikt behov. Excellence, slutligen, bety
der att hålla vad som utlovats och överträffa de 
förväntningar som ställs. I värdegrunden ingår 
också en koncerngemensam policy om hållbar 
affärsutveckling. Policyn ger riktlinjer kring 
dessa frågor, men betonar också vikten av tydlig 
uppföljning och redovisning, vilket ska säker
ställa att byrån lever som den lär.

Affärsidé, vision och värderingar

FOKUS | Samhällsnyttan i professionen

Företag tenderar att mäta sin framgång i termer av lön
samhet eller storlek på den egna verksamheten. Det 
behöver inte vara fel, men verklig framgång är så 
mycket mer. Inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers är 
framgången även kopplad till den samhällsnytta som 
företagets tjänster bidrar till. Den viktigaste nyttan i 
detta sammanhang är ett väl fungerande näringsliv – ett 
näringsliv som bidrar till välfärd och positiv utveckling 

för samhället och medborgarna i stort. I denna nytta 
ingår också att bidra till att skapa ett hållbart samhälle, 
t ex genom att driva frågor om transparens och ansvar 
på ett aktivt och tydligt sätt.

Agera långsiktigt Den här nyttan ska ses som en 
del av företagets vision. I visionen betonas vikten av ett 
privat, offentligt och ideellt företagande som inger för

troende och säkrar hållbar utveckling. Att ha en sådan 
vision innebär att den egna verksamheten ses i ett 
större perspektiv – i ett utifrånochin perspektiv, där 
rollen som en aktiv samhällsaktör är viktigare att fram
hålla än rollen som framgångsrik aktör i termer av 
marknadsandelar och lönsamhet. Den starka beto
ningen på samhällsnyttan är självklart ingen slump, 
utan syftar till att ge en djupare mening åt den verk
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samhet Öhrlings PricewaterhouseCoopers driver i var
dagen. Målet är att denna djupare mening ska inspirera 
och stimulera medarbetarna att känna att de är del i 
något stort och viktigt – någonting meningsfullt, lång
siktigt och värdeskapande.

Ökad tillväxt och trygghet Till sin hjälp har med
arbetarna värderingar och framgångsfaktorer som 

underlättar att förverkliga budskapen i visionen. Bland 
framgångsfaktorerna återfinns begrepp som entrepre
nörsanda, ledarskap, engagemang, professionalism, 
kompetensbredd och innovation. Genom att dra maxi
mal nytta av de här egenskaperna kan mycket uppnås. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers tjänster inom revi
sion, redovisning och rådgivning blir efterfrågade och 
bidrar till att förvandla kunskap till värde i klienternas 

olika verksamheter. Samtidigt blir företaget en attraktiv 
arbetsplats, som många gärna söker sig till och där 
man väljer att stanna kvar för att utvecklas vidare. Med 
detta som bas skapas förutsättningar för att bidra till 
samhällsnyttan på ett sätt som dels känns menings
fullt, dels banar väg för ökad tillväxt, trygghet och lång
siktig värdeutveckling.

FOKUS | Samhällsnyttan i professionen

Kompetens och spetserbjudande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har uti
från kundernas behov successivt byggt 
upp ett tjänsteutbud med naturlig koppling 
till revision. Varje uppdrag utförs av ett 
skräddarsytt team med den särskilda kom
petens som krävs. Vid behov ingår även 
specialister från PricewaterhouseCoopers 
globala nätverk.

Revision Revisionstjänster som kännetecknas 
av stora resurser, bred expertis och lokal när
varo med en unik geografisk täckning både i 
Sverige och globalt. Verksamheten erbjuder 
förstklassig kompetens och rådgivning till alla 
typer av företag och organisationer.

Redovisning Servicetjänster inom redovisning 
och annan ekonomisk administration som fram
för allt möter behoven hos mindre och medel
stora företag och organisationer runt om i Sve
rige. Dessutom en grupp redovisningsspecialis
ter som hanterar komplexa redovisningsfrågor i 
revisionsuppdragen.

Skatt Framsynt och kvalificerad skatterådgiv
ning till både mindre och större företag samt 
dess ägare. Verksamheten tar sikte på säkra och 
effektiva lösningar och kännetecknas av såväl 
internationell spetskompetens som bred natio
nell förankring.

Riskhantering Specialanpassade tjänster inom 
riskhantering som främst riktar sig till medel
stora och större företag och organisationer. 
Noggranna riskanalyser resulterar i en effektiv 
hantering av risker som leder till bättre plane
ring och resursutnyttjande samt säkrare verk
samhetsstyrning. 

Corporate Finance Rådgivning som syftar till 
effektiv problemlösning och effektiva processer 
vid bland annat företagsförvärv och försälj

ningar. Verksamheten kännetecknas av bred 
kompetens, utpräglat kvalitetstänkande, ett 
starkt internationellt nätverk samt lokal när
varo. 

Affärsservice är rikstäckande specialtjänster 
till mindre och medelstora företag, till exempel 
löner, kund och leverantörsreskontra, men 
också redovisning, bokslut och deklarationer 
samt analys och styrning. 

Offentliga sektorn

Globala
företag

Svenska större
företag 

Finansiell sektor 

Samhällssektorn 

Ideell sektor
 

Mindre och medelstora företag

INTERNATIONELLT

NATIONELLT 

REVISION    REDOVISNING    SKATT    RISKHANTERING    CORPORATE FINANCE    AFFÄRSSERVICE

Uppdragsgivare

Tjänster

LOKALT



6 Verksamheten | Ekonomisk översikt 2006–2007

Efterfrågan på revisions, redovisnings 
och rådgivningstjänster har varit fortsatt 
stark under 2006/2007. Den pågående 
högkonjunkturen ger en dynamisk utveck
ling med allt fler omstruktureringar, börs
noteringar, fusioner och avknoppningar. 
Därmed ökar också efterfrågan på de 
tjänster revisionsbyråerna erbjuder.

 Inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers ökade 
omsättningen med 13 procent under året. Ett av 
de områden som visar störst tillväxt är Corpo
rate Finance, där transaktioner inom särskilt 
private equity och fastighetssektorn bidragit till 
stigande volymer. Den ökade globaliseringen 

stärker också koncernens tillväxt och gör dess
utom att de internationella uppdragen blir fler. I 
dessa så kallade cross borderprojekt involveras 
specialister från olika delar av den globala verk
samheten. Skatteverksamheten har befäst sin 
tidigare starka marknadsposition. Här har även 
kraftfulla satsningar gjorts i nätverk och infra
struktur, vilket beräknas få effekt under kom
mande år.

Störst på revision Den svenska revisions
marknaden domineras av några stora byråer 
som tillsammans har en marknadsandel på nära 
75 procent. Därutöver finns ett fåtal byråer med 
verksamhet över hela Sverige samt ett stort 

antal mindre och lokalt verksamma revisionsfö
retag. Av Sveriges totalt drygt 4 200 kvalifice
rade revisorer återfinns drygt hälften inom de 
sju största byråerna. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det 
största revisionsföretaget i Sverige mätt såväl i 
omsättning som i antal revisorer och antal 
anställda. Totalt anlitar cirka 15 procent av alla 
företag i Sverige idag Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers för revision. I antal räknat utgörs 
huvuddelen av kunderna – cirka 90 procent – 
av mindre och medelstora företag i olika bran
scher. Samtliga Sveriges 100 största företag 
anlitar Öhrlings PricewaterhouseCoopers för 
någon typ av uppdrag.

Förstärkta marknadspositioner

Revision1) Affärsservice Corporate Finance Skatt
06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06

Omsättning, Mkr 1 989 1 860  668 588  375 284  379 348
– andel av total omsättning 58% 60%  20% 19%  11% 9%  11% 11%
Medelantal anställda 1 631 1 532  677 601  185 149  211 201
– andel av totalt anställda 57% 58%  24% 23%  6% 6%  7% 8%
Omsättning per anställd, tkr 1 219 1 214  987 978  2 027 1 906  1 796 1 731

1) Inklusive revisionsrådgivning.
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers har haft en stabil tillväxt den senaste femårsperioden. 
Det senaste året ökade omsättningen med 13 procent.

Efterfrågan på revisions, redovisnings och rådgivningstjänster är fortsatt stark. Samtliga 
tjänsteområden har haft en positiv utveckling under 2006/2007.
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Verksamheten bedrivs vid 140 kontor på 125 
orter över hela Sverige. Under 2006/2007 har 
marknadspositionen förstärkts inom alla kund
kategorier och över hela landet. Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers marknadsandel bland 
bolagen på Stockholmsbörsen uppgår till 35 
(33) procent, vilket också stämmer väl överens 
även med positionen bland de största bolagen 
på Veckans Affärers Top 500lista. Antalet revi
sionsuppdrag bland börsbolagen har totalt ökat 
till 99 (87). 

Ekonomiadministration ökar Koncernens 
intäkter för räkenskapsåret 2006/2007 uppgick 
till 3 756 (3 318) Mkr, vilket motsvarar en 
ökning med 13 procent. Rörelseresultatet upp
gick till 382 (335) Mkr. Resultatförbättringen är 
en effekt av den ökade nettoomsättningen men 
också en följd av fortsatt effektivisering av upp
dragshanteringen.

Omsättningen per anställd har ökat med 
4 procent. Nettoomsättningen har ökat för samt
liga tjänsteområden. Tillväxten är en kombina
tion av organisk utveckling och förvärv. Den 
organiska tillväxten är resultatet av fortgående 
bransch och segmentsvisa satsningar. Under 
året genomfördes 16 (18) förvärv, dels av revi
sions och redovisningsbyråer, dels av företag 
inom ekonomiadministration. Inriktningen på 
ekonomiadministration är ett led i utbyggnaden 
av breda, rikstäckande tjänster inom Affärsser
vice. Via dessa förvärv – som omfattar cirka 360 
nya kunder – stärker Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers sin position på den växande marknaden 
för outsourcing inom ekonomiadministration 
och relaterade tjänster. 

MARKNADSANDELAR*

Källa: Konsultguiden
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en fortsatt stark marknadsposition i Sverige.
Andelen av de sju största byråernas sammanlagda omsättning var 33 procent under 
2006. De tre största byråerna har tillsammans en andel på nära 75 procent.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ökat sin marknadsandel bland börsbolagen 
under året. Antalet uppdrag ökade med 14 procent. 

*Avser Sveriges sju största revisionsbyråer.



I det alltmer globaliserade näringslivet ökar 
kraven på specialiserad revision. För att 
möta dessa krav leds revisionsarbetet för 
stora, multinationella företag numera av 
expertområdet Global Assurance. Att 
kraftsamla på detta sätt utvecklar tjäns
terna och ökar effektiviteten, kvaliteten 
och nyttan för klientföretagen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är mark
nadsledande inom revision av multinationella 
företag. Under det gångna året har positionen 
förstärkts ytterligare, vilket bekräftar att specia
liseringen fungerar och att satsningen fått 
accept i det viktiga marknadssegmentet. 

I de globala revisionsprojekten ansvarar 
experterna inom Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers för klientrelationerna och styr och 
samordnar de revisionsinsatser som görs runt 
om i världen. Specialiseringen är viktig efter
som den gör att kundkraven kan mötas med 
större anpassning, effektivitet och kvalitet. Den 
stärker samtidigt konkurrensförmågan eftersom 
andra aktörer inte har tillräcklig kundvolym för 
att klara av motsvarande.

Intern kontroll De multinationella företagen 
blir allt mer specialiserade i sin verksamhet och 
organisation. Regelverken är omfattande och en 

effektiv styrning och kontroll är avgörande för 
både företagsförvaltningen och de kommersi
ella framgångarna. På senare år har kraven på 
just bolagsstyrning skärpts väsentligt. Därmed 
har de olika bolagsorganens – bolagsstämma, 
styrelse, styrelseutskott, ledning – roll och 
ansvar kommit mer i fokus, vilket också påver
kar revisionsarbetet och synen på revisorsrol
len. Denna utveckling ökar kraven på revisio
nen, men tydliggör även nyttan med revision, 
vilket är positivt. 

En annan tendens är företagens insatser för 
att centralisera system och processer samt 
utveckla sin interna kontroll. Centraliseringen 
minskar risken för att väsentliga fel uppstår i 
den finansiella rapporteringen och effektivise
rar dessutom verksamheten. 

Den ändrade revisionsinriktningen gör 
samtidigt att rekommendationer lämnas om hur 
klienterna kan utveckla både den interna kon
trollen och finansiella rapporteringen än mer. 
På så sätt skapas en positiv spiral där företagens 
ambitioner om successiva förbättringar och 
revisorns granskning av den finansiella rappor
teringen kan samverka. 

Unik kompetens Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers har lång erfarenhet av att revidera mul
tionationella företag. Internt läggs mycket kraft 

på erfarenhetsutbyte, avstämningar i principfrå
gor och den laganda, som gör att kollegor kan 
stötta, komplettera och utveckla varandra i det 
ofta komplexa och krävande arbetet. Härige
nom säkerställs också att det finns en naturlig 
ersättare med samma kompetens som kan ta 
över när någon i gruppen måste lämna en klient 
på grund av de rotationsregler som finns för 
huvudansvariga revisorer i publika bolag. 

Revisionsteamet i ett multinationellt före
tag kan bestå av flera hundra medarbetare i en 
mängd länder. Detta ställer höga krav på den 
som leder revisionen. Mycket goda ledaregen
skaper och en internationell profil är nödvän
digt. Det är ett måste att skapa personliga rela
tioner till både klienter och kollegor ute i värl
den och att ha respekt och förståelse för de kul
turella skillnader som finns.

Kompetensbredden i revisionsteamen är en 
annan styrka. Här samverkar branschspecialis
ter med experter inom skatterådgivning, ITfrå
gor, risk management, corporate finance och 
redovisning. Branschsatsningen är unik för 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som idag 
erbjuder spetskompetens inom mer än 20 olika 
branscher. Genom att kombinera dessa olika 
specialister kan teamen nå längre i sina revi
sionsuppdrag och leverera bättre tjänster till 
 klienterna.

Specialisering bidrar till ökad klientnytta

Klienterna | Globala företag

Bland våra klienter finns Ericsson, Electrolux, Volvo, Telia Sonera, Securitas, ASSA ABLOY, Industrivärden, Gambro, SEB, 
Husqvarna, SCA, Trelleborg, OMx, SSAB. 
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FOKUS | ITrevision – 
ökad säkerhet och 
effektivitet

9

En jury under Tor Marthins ordförandeskap utsåg SEB till vinnare i tävlingen om bästa bolagsstyrningsrapport. 
SEB:s koncernchef Annika Falkengren ses här tillsammans med Peter Nyllinge, auktoriserad revisor och 
ansvarig för Global Assurance.

En affärskritisk möjliggörare, som stärker effektiviteten 
och konkurrensförmågan. Men också ett sårbart riskom-
råde, som måste omges av styrning och kontroll. Det 
handlar om företagets IT-stöd, där skräddarsydd revision 
kan säkra lämpliga affärsprocesser – från verkstadsgol-
vet till redovisningen.

ITstöd av olika slag är en självklarhet i dagens företag. Bra IT
stöd skapar möjligheter till nya och bättre affärer. Samtidigt är 
det ett kritiskt område, där hanteringen av system, processer 
och informationsflöden måste vara effektiv, säker och rimligt 
lätt att överblicka. Via området ITrevision erbjuder Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kunderna stöd i detta arbete. 

Förbättrad intern kontroll De här speciella revisions
insatserna – som är en del av den traditionella revisionspro
cessen – bidrar till en kontrollerad system och processhan
tering. Genomlysningen hjälper kunden att ”ta temperatu
ren” på – och i förlängningen få bättre kontroll över – de pro
cesser, system och ITplattformar, som påverkar den finan
siella rapporteringen. Men även om det kallas ITrevision så 
är det inte tekniken som i första hand granskas.

– Vi utvärderar snarare processer och system, där IT
plattformarna och dess kontroller är en nödvändighet för att 
man ska kunna förlita sig på dem över tiden, betonar Peter 
Hermanson, verksam inom Risk Management Services, där 
ITrevision ingår. Det bidrar till att revisionsteamet får en för
ståelse för – och kan dra nytta av – den interna kontrollen i 
revisionen. Dessutom kan den interna kontrollen förbättras 
eftersom vi också kommunicerar förbättringsåtgärder till 
företagen. 

– IT förknippas ju med många risker, fortsätter han. 
Genom att analysera, förstå och hantera dessa specifika 
risker hjälper vi kunden att förstå sitt ITstöd relaterat till 
den finansiella rapporteringen, vilket länkar in till kunder
nas affärsstrategi.

I dagsläget har Öhrlings PricewaterhouseCoopers ett 
sjuttiotal specialister inom ITrelaterad revision. Till styrkorna 
hör den höga revisionskompetensen, den omfattande erfa
renheten av olika branscher och det internationella nätver
ket. Därmed kan breda och verksamhetsanpassade lös
ningar levereras till kunden.

Ökad effektivisering Arbetssättet som Peter och hans 
kollegor använder för att fokusera på ”rätt” saker kallas på 
fackspråk för Risk Based och Top Down Approach. Förenk
lat tar processen avstamp i affärsstrategi, mål och styrande 
dokument från ledningen. Sedan följer man hur de opera
tionaliseras i – och påverkas av – affärsprocesser, affärs
system och ITmiljöer i organisationen.

Den ITkontrollmiljö som granskas måste kunna hantera 
informationsöverföring och spårbarhet av data, säkerhet och 
systemförändringar. just förändringar och åtkomst är cen
trala eftersom det gäller att veta vem som kan göra föränd
ringar i systemen och hur de görs utan att kvaliteten eller 
funktionaliteten äventyras. 

– Slutresultatet för kunden är ett ”kvitto” på att säker
heten och tillförlitligheten är hög, alltså att den information 
som passerar genom systemet inte förändras eller förvan
skas, säger Peter Hermanson. Lika viktigt är det att vi i revi
sionen fångar upp alla de effektiviseringsmöjligheter, som 
kan dölja sig i företagens processer, system och ITmiljöer. 
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Värdeskapande revision och rådgivning
Ökad specialisering kännetecknar revi
sionsarbetet gentemot svenska större 
företag. Det handlar om att erbjuda hög 
branschkompetens, men också möta kra
ven från de börsnoterade företagen. 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en 
stark position i detta segment, där begrep
pet värdeskapande revision får allt större 
genomslag.

Under 2006/2007 har Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers stärkt sin ställning bland de svenska 
större företagen, bland annat i gruppen noterade 
företag där antalet revisionsklienter ökat jäm
fört med året innan. Verksamheten omfattar 
cirka 500 revisorer och specialister i Stock
holm, Göteborg och Malmö. 

Trend mot specialisering En tydlig trend i 
revisionsarbetet på senare år är den fortgående 
specialiseringen. Kunderna förväntar sig i 
ökande utsträckning att tjänsterna anpassas till 
det som särpräglar deras verksamhet, till exem
pel vad gäller branschunika utmaningar eller 
hantering av specifika regelverk. Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers svarar upp till dessa 
förändringar på flera olika sätt. Den egna 
branschkompetensen – där revisorerna erbjuder 
specialkunskaper inom branscher som bland 
annat fastigheter, verkstad och Life Sciences – 
är ett sådant exempel. Ett annat exempel gäller 
specialkraven från noterade bolag, som gör att 
frågor om intern kontroll, skatt, risk manage
ment, redovisning och revision måste kunna 
hanteras på ett anpassat sätt. Vassare kompetens 
inom dessa områden handlar ofta om en väl 
fungerande intern kunskapsöverföring, där spe

cialister inom olika områden samverkar. Under 
det gångna året har Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers ökat fokuseringen på noterade bolag 
via denna form av kompetensnätverk. 

Intern kontroll – stark drivkraft Effektivare 
intern kontroll är alltjämt en stark drivkraft som 
präglar agendan för både kunder och revisorer. 
Regelverk som IFRS, SOX och den svenska 
koden för bolagsstyrning är exempel på detta  
– och alla större svenska företag berörs, direkt 
eller indirekt. Under de senaste åren har många 
revisionsuppdrag i de större företagen präglats 
av kraftigt utökade granskningar med bäring på 
intern kontroll. Den här trenden väntas hålla i 
sig också under kommande år. En orsak är att 
fler företag kommer att omfattas av den svenska 
koden för bolagsstyrning. Från och med halvårs
skiftet 2008 handlar det om ytterligare cirka 
225 börsbolag. Det innebär att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers breda erfarenhet från 
tidigare revisionsuppdrag – där fokuseringen på 
just intern kontroll varit stark – kommer väl till 
pass. Hos kunder med en väl utbyggd intern 
kontroll – där uppföljning av policies, riktlinjer 
och processer fungerar – kan revisionen mer 
inriktas på att stödja den interna effektiviteten i 
kundernas organisation. Riskhantering blir ett 
tydligare inslag och som en konsekvens av detta 
innebär värdeskapande revision även att styrel
ser och ledningsgrupper blir självklara målgrup
per för den här typen av bredare rapportering.

Rådgivning i centrum I detta kundsegment är 
också behovet av rådgivningstjänster stort, till 
exempel med koppling till transaktioner, inves
teringar, verksamhetsstyrning samt till företa

gens incitaments och pensionsprogram. Andra 
aktuella områden är effektiviseringar och ratio
naliseringar av interna processer samt översyn 
av företagens finansfunktioner. Slutmålet i 
många av utvecklingsprojekten är varaktiga 
förändringar som på ett konkret sätt förbättrar 
kundens resultat. Insatserna bygger på de väl 
beprövade metoder och modeller för rådgivning 
och verksamhetsutveckling som Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers erbjuder. De rikstäck
ande tjänsterna präglas av kompetensbredd, 
tydlig branschfokusering och – via de interna
tionella nätverken – närhet till global spetskom
petens. Till konkurrensfördelarna hör dessutom 
förmågan att snabbt analysera och anpassa frå
geställningar till kundens specifika förutsätt
ningar. Rådgivningsverksamheten omfattar 
idag cirka 200 medarbetare i Stockholm, Göte
borg och Malmö. Den bedrivs inom flera olika 
avdelningar, som formerats för att erbjuda hel
täckande tjänster, bland annat inom företags
transaktioner. 

Transaction Services (TS) – ledande position 
TS marknadsför och genomför Finansiell Due 
Diligence (företagsbesiktningar) i två huvud
segment – Private Equity och Corporate. Dessa 
företagsbesiktningar ger ett effektivare besluts
underlag inför komplexa transaktioner i både 
börsbolag och onoterade bolag. Normalt breddas 
analysen och involverar även interna specialister 
på områden som skatt, pensioner, IT, operatio
nella och kommersiella frågor, miljö samt 
human resource. Private Equitysegmentet 
omfattar främst större och medelstora private 
equityfonder i Sverige och övriga Norden. Inom 
segmentet Corporate är kunderna i första hand 

Klienterna | Svenska större företag10

Bland våra klienter finns Bonniers, Eniro, Gunnebo, Sweco, Riksbyggen, Know IT, Invik.
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förvärvsintensiva medelstora och större företag, 
som gör affärer i och utanför Sverige. Förutom 
finansiell due diligence är en av de största tjäns
terna också Vendor Due Diligence, som riktas till 
säljare i samband med företagsförsäljningar. 
Efterfrågan på just Vendor Due Diligence har 
ökat under det senaste verksamhetsåret och 
denna utveckling väntas fortsätta.

Stöd i hela M&Aprocessen Mergers & 
Acqusitions (M&A) avser fusioner, förvärv och 
avyttringar i ett företag, ett dotterbolag eller en 
division. Många gånger innefattar sådana trans
aktioner även aktörer och objekt i andra länder. 
Oavsett inriktning erbjuds kunden stöd i hela 
transaktionsprocessen – från identifiering av 
möjliga köpare till utformning av försäljnings
prospekt, strategiskt vägval, utvärdering av bud 
och slutförhandling. Ofta knyts också sektor

specialisterna inom Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers till projekten, vilket säkrar att arbetssätt 
och processer skräddarsys efter de unika förut
sättningarna i respektive bransch. Nödvändig 
kompetens inom exempelvis skatt och revision 
kan också kopplas till transaktionsprojekten på 
ett enkelt sätt. 

Vägledande värdering Värdering är ett annat 
specialområde som kan omfatta allt från en 
fastighet till immateriella tillgångar såsom 
varumärken, eller hela företag. I de nära kon
takterna med näringsliv och offentlig verksam
het anlitas Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
vid exempelvis strategiska investeringsbeslut, 
omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Ett 
annat exempel gäller företag som genomfört 
förvärv och som erbjuds stöd med förvärvsana
lyser och nedskrivningstester. Erfarenhet och 

kunskap är avgörande för kvaliteten och tillför
litligheten i det utförda arbetet. Inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers finns såväl bransch
specialister som finansanalytiker med en 
 gedigen erfarenhet på värderingsområdet. 

Effektiv verksamhetsutveckling Vid sidan av 
transaktionsrelaterade tjänster är också verk
samhetsutveckling ett kärnområde för specia
listerna inom Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers. Här kan det handla om att genomföra 
kostnadsbesparande åtgärder, förbättra styrning 
och kontroll, identifiera och hantera risker eller 
förbättra kvaliteten i en verksamhet. De erfarna 
rådgivarna kan då hjälpa till att hitta möjliga 
effektiviseringar, dra nytta av beprövade system 
för uppföljning, eller att ta fram en strukturerad 
process för att uppfylla nya verksamhetsmål.



Klienterna | Svenska större företag

Skatter är ett av flera riskområden i ett företag. För att 
hantera dessa frågor på ett optimalt sätt krävs en 
analys av vilka skatter företaget träffas av, vilka risker 
de är förknippade med samt konkreta åtgärdsplaner. I 
större företag talas det i ökande omfattning om han-
tering av skatterisker – Tax Risk Management – och 
då avses alla risker med koppling till skatteområdet.

Ytterst är det företagens diskussion om intern kontroll 
som satt fokus på skattefrågorna. ändå är det få före
tag som har en genomtänkt strategi på området, vilket 
också framgår av en undersökning som Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers genomfört.

– Vi frågade finansdirektörer och skatteansvariga i 
300 av Sveriges 600 största företag. Det visade sig att 
färre än hälften hade en dokumenterad strategi för sin 

skattehantering, berättar Roger Gavelin, ansvarig för 
skatteavdelningen vid Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers.

– Som vi ser det borde skattefrågan ha större 
tyngd i företaget och till och med vara en styrelsefråga. 
Orsaken är dels att skatter har bäring på företagets 
samlade risktagande, dels att framtagandet av en 
skattestrategi och en policy för hantering av skatte
risker kan bli en värdeskapande process om det sköts 
på rätt sätt. Med det menar jag att t ex kostnadskon
trollen kan förbättras, men också att man ser över 
skattefunktionens roll och ansvar.

Fyra typer av risker Tax Risk Management bru
kar delas in i fyra olika delar. Den första är transaktio
ner, där skatteaspekterna kring förvärv, avyttringar 

och andra transaktioner beaktas. Operationell risk är 
en annan del, som tar sikte på tillämpningen av skat
teregler i den löpande verksamheten, till exempel 
moms, inkomstskatt eller transfer pricing.

– Vi brukar också tala om efterlevnadsrisken och 
syftar då på de krav som finns kring rapportering av 
skatter till myndigheterna. Här uppmärksammas 
interna roller, rutiner och processer, berättar Roger 
Gavelin. Det fjärde området är redovisningsrisken, där 
det gäller att ha kontroll på vilka poster i redovisningen 
som har betydelse ur skattesynpunkt.

En samlad och genomtänkt skattestrategi – samt 
en riskpolicy för skatter – kan således öka möjlighe
terna att hantera alla dessa risker. Men hur går det till i 
praktiken och vad bidrar Roger Gavelin och hans kol
legor med?

FOKUS | Insikter sätter skatt i ett större perspektiv
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Rådgivningstjänsterna är centrala i arbetet med svenska större företag. Här ses auktoriserade revisorn Lars Wennberg i samtal med Anders Nilsson på Know IT.



FOKUS | Nätverk – nyckeln till  
framgångsrik försäljning

Försäljningen av Centrumkompaniet var en av Euro-
pas största fastighetsaffärer inom handel och köp-
centra 2007. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
fungerade som rådgivare till säljaren Stockholms 
Stad. I processen var hög branschkompetens och 
starka globala nätverk avgörande framgångsfaktorer.

Fastighetsbolaget Centrumkompaniet äger, förvaltar 
och utvecklar köpcentra i Stockholmsområdet och i 
portföljen finns tio centra av olika storlek och karaktär. 
Här ingår exempelvis Skärholmens centrum som är 
ett av Nordens största köpcentra.

Kompetens och erfarenhet Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers har tidigare hjälpt Stock
holm Stad med rådgivning och analys avseende 
investeringsprojekt i Centrumkompaniet. Bolaget 
 bildades 2001 och här samlade Stockholm Stad de 
olika köpcentra, som tidigare ägdes av de kommu
nala bostadsfastighetsbolagen. Genom åren har 
investeringsverksamheten varit omfattande. Mellan 
4 och 5 miljarder har satsat i utveckling och förädling. 

– Vi har hög branschkompetens, bra ”track 
record” från den svenska fastighetsmarknaden i stort, 
men också starka globala nätverk inom Pricewater
houseCoopers. Det tror jag var viktiga konkurrensför
delar när Stockholms Stad valde oss som rådgivare i 
försäljningen av Centrumkompaniet, säger Henrik 

Steinbrecher, ansvarig för Advisory och verksam som 
rådgivare inom fastigheter.

Försäljningsprocessen inleddes på senhösten 
2006 när erbjudanden skickades ut till potentiellt intres
santa investerare över hela världen. Profilen var viktig 
eftersom Stockholm Stad ville ha en köpare, som kan 
bidra till att utveckla Stockholmsregionen ännu mer.

– Att snabbt identifiera 200 potentiella köpare 
och distribuera rätt information var vår första stora 
insats, berättar Henrik Steinbrecher. Här fick vi möjlig
het att visa vilken precision och räckvidd kunden får 
tillgång till när de anlitar oss.

Störst i Europa Tidsaspekten hade också bety
delse. Säljaren ville hålla tempot uppe i alla faser fram 
till avslut. Henrik Steinbrecher och hans kollegor han
terade information och kontakter med intresserade 
köpare, administrerade processen och bistod även 
säljaren under slutförhandlingarna. Teamet bestod av 
en kärntrupp på 4 – 5 personer med specialistkunska
per inom bland annat fastighetsekonomi, värdering, 
skatt och redovisning. 

– Köpeavtalet undertecknades i maj 2007, berät
tar Henrik Steinbrecher. Köpare var det brittiska före
taget Boultbee. De betalade 10,4 miljarder kronor för 
Centrumkompaniet, som därmed blev en av de 
största europeiska fastighetsaffärerna inom handel 
och köpcentra.

– Vi kan hjälpa företaget att förstå vilka skatter 
och risker relaterade till dessa skatter som företaget 
behöver utvärdera. Samtidigt kan vi analysera befint
liga processer och strukturer inom skatteområdet, vil
ket är en naturlig början, betonar han. Lika viktigt är 
att öka insikten hos kunden och bidra till att skattefrå
gan får en högre status hos företagsledningen, men 
även att skatt diskuteras i ett bredare samhällsper
spektiv. 

– En av våra styrkor är att vi vet hur näringslivet 
resonerar i dessa frågor, summerar han. Dessa 
insikter kan vi använda för att identifiera problem, 
initiera givande diskussioner och utveckla konkreta 
lösningar som är värdeskapande för företagen.

FOKUS | Insikter sätter skatt i ett större perspektiv
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Bidrar till bättre affärsbeslut
Framsynt revision och rådgivning banar 
väg för både trygghet och effektivitet i de 
mindre och medelstora företagen. Rätt 
hanterat bidrar revisorernas arbete dess
utom till att göra kunderna mer framgångs
rika, till exempel via bättre affärsbeslut och 
ökat värdeskapande i den löpande verk
samheten.

Kundsegmentet mindre och medelstora företag 
är på många sätt stommen i Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers verksamhet. Omkring 
90 procent av kundstocken – 51 000 företag – 
tillhör just denna kategori. Tillväxten inom områ
det var ungefär 10 procent under det gångna året. 
Till de mest expansiva områdena hör Affärsser
vice och rådgivningstjänster. En bidragande 
orsak är satsningen på bredare lokal kompetens, 
till exempel inom skatte och rådgivningstjänster. 

Stark tillväxt Numera erbjuder Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers avancerad skatteråd
givning på 20 kontor runt om i landet, medan 15 
kontor har ett breddat utbud av rådgivnings
tjänster med allt från corporate finance till IT
hantering, verksamhetsutveckling eller strate
gisk rådgivning. Via dessa erbjudanden tillgo
doses kundbehov på ett sätt och i en omfattning 
som få andra revisionsbyråer klarar. Den starka 
utvecklingen under året innebar samtidigt att 
drygt 9 000 nya kunder knöts till verksamheten. 

Tillströmningen av nya kunder är främst ett 
resultat av den egna tillväxtstrategin, men också 
en effekt av förvärv av revisions och redovis
ningsbyråer i såväl storstäderna som landsor
ten. Målet är att förbättra den geografiska täck

ningen ännu mer, men också öka marknadsan
delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Marknadstäckning är således viktigt och det 
samma gäller kunskapen om hur de egna tjäns
terna uppfattas ute på denna marknad. Därför 
görs regelbundna undersökningar för att pejla 
kunskap och attityder bland kunderna. Under 
2007 genomfördes ännu en NKIundersökning 
(NöjdKundIndex), där resultatet förbättrades 
från 79 till 80. Resultaten visade bland annat att 
revisorerna ansågs vara mer proaktiva, vilket är 
en viktig egenskap i ett företag som vill vara 
med och driva utvecklingen. 

Tjänsterna breddas Revision, bokslut samt 
årsredovisningar och deklarationer är exempel 
på tjänster där efterfrågan är hög. Parallellt har 
inriktningen på Affärsservice förstärkts, det vill 
säga tjänster inom ekonomiadministration, 
redovisning och rådgivning. Förutom det riks
täckande kontorsnätet – med etablering på 125 
orter i Sverige – har även särskilda transak
tionscentra skapats. Därmed erbjuds kunderna 
en hög och jämn kompetens, men också tillgång 
till specialister som vid behov kan hantera stora 
volymer. Denna verksamhet kan bidra till att 
skapa rationella rutiner för mindre företag och 
därigenom förenkla företagarens vardag, vilket 
är helt i linje med de politiska strävanden som 
uttryckts på senare år. Satsningen på Affärsser
vice fortsätter och på sikt är målet att omkring 
en tredjedel av de samlade intäkterna från min
dre och medelstora företag ska komma från 
dessa tjänster.

Att tjänsterna breddas är också en följd av 
att revisionsplikten verkar vara på väg bort för i 

vart fall de allra minsta företagen – en föränd
ring som väntas vara genomförd inom 2–3 år. 
Trots detta kommer revisorn ändå att behövas i 
många verksamheter, särskilt som företagaren – 
med stöd av framsynt revision och rådgivning – 
måste bibehålla kontrollen över sin verksamhet. 
Här väntar således ett skifte, där den efterfråge
styrda revisionen måste ha en större andel 
skräddarsydd kundnytta  allt för att trygga och 
kvalitetssäkra företagens värden och processer.

Stödjer generationsskiften Medelåldern 
bland landets småföretagare är idag 54 år. Det 
gör att frågan om generationsväxling blir aktu
ell i många mindre och medelstora företag de 
kommande åren. Totalt sett bedöms cirka 
180 000 företagare stå inför någon form av 
ägarskifte när den stora 40talistgenerationen 
pensioneras. Ägarskiften är en process med 
många olika faser – allt från analys och värde
ring till att identifiera lämpliga köpare och 
genomföra själva affären. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers erbjuder stöd i alla 
dessa faser, både när det gäller förvärv och för
säljning. De egna specialisterna kan dessutom 
bistå med att säkra fortlevnaden och entrepre
nörskapet genom insatser kring bolagens fram
tida utveckling. 

För att klara detta är förmågan till rådgiv
ning central. Därför görs också omfattande 
interna satsningar på det som kallas Rådgivar
skolan – en utbildning som har fokus på kund
behov och praktiska affärscase ur ett rådgiv
ningsperspektiv. Hittills har cirka 450 personer 
genomgått Rådgivarskolan, varav 250 under 
2006/2007.

Kunderna | Mindre och medelstora företag

Bland våra kunder finns Laggen i Ludvika, Säfsen Resort, Boman & Company, Somas Instrument, Bilmetro, Miljöcenter  
i Malmö, Frebaco Kvarn, Mono Music, Ginza Musik, Norrlands miljövård, Amendo, Byggnads AB åke Sundvall,  

Auktoriserade revisorn Ola Salemyr från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers på besök hos Elisabet 
Boström, ekonomichef på Radisson SAS Royal 
Park Hotel.
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Cirka 15 procents tillväxt, förvärv av nya verksam-
heter och fortsatta satsningar på tjänsteutveckling 
— så kan verksamheten inom Affärsservice sam-
manfattas. Tjänsteutvecklingen innebär att ett Kun-
skapshus skapats, där kunderna på ett effektivt 
sätt får hjälp med alla delar av ekonomifunktionen.

Affärsservice är en bred satsning av rikstäckande 
tjänster inom bland annat ekonomiadministration. 
Inom några år väntas revisionsplikten för de allra 
minsta företagen avskaffas. För att möta den här 
utvecklingen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
skapat ett koncept för olika typer av tjänster i mindre 
och medelstora företag.

– Genom att erbjuda hjälp med dessa löpande 
transaktioner öppnar vi för merförsäljning också inom 
våra andra kompetensområden. jag tänker då på 
redovisningstjänster samt hjälp med bokslut, dekla
rationer och årsredovisning, säger Lars Mörk, ansva
rig för Affärsservice. 

– Dessutom kan vi erbjuda ekonomiska rappor
ter och analyser för att underlätta styrningen av före
tagen samt revision, skatte och affärsrådgivning. 

Det gör oss till ett komplett kunskapshus för landets 
mindre och medelstora företag, fortsätter han.

Kunskapshus kallas också det erbjudande 
Affärsservice riktar till marknaden – ett hus där kun
den alltså kan välja mellan många olika tjänster, allt 
efter behov. Och behovet är stort. Omkring 85 pro
cent av de mindre företagen hanterar sin ekonomi
administration internt. Under kommande år bedöms 
alltfler vara intresserade av den typ av outsourcing
lösningar som Affärsservice arbetar med.

– Med närheten till bred kompetens via vårt kon
torsnät – kombinerat med vår satsning på effektiv 
hantering av löpande transaktioner i en användarvän
lig ITmiljö – är vi övertygade om att vi kan svara upp 
till kundens förväntningar om en trygg, tillgänglig och 
ändamålsenlig ekonomiadministration, betonar Lars 
Mörk.

Bygger ut kapaciteten Tillväxten har ökat 
under året och uppgår till cirka 15 procent. Två nya 
verksamheter inom grundläggande ekonomihantering 
– med cirka 40 medarbetare – har också förvärvats.

– Vi måste bygga ut vår leveranskapacitet för att 

kunna möta efterfrågan på dessa områden och det 
innebär också att vi etablerar särskilda centra för löne
hantering på ett par platser i landet. Därmed kan vi 
jobba mer rationellt och kostnadseffektivt i ett läge där 
konkurrensen hela tiden hårdnar, betonar Lars Mörk. 

Lönehanteringen sköts numera från Ockelbo, 
Örebro och Tibro och det handlar om stora volymer – 
cirka 15 000 ”löner” hanteras löpande från dessa 
knutpunkter.

Kedjorna intressanta Bra ITlösningar är en 
självklar konkurrensfördel och därför lanserar Affärs
service en ny och förbättrad webblösning under hös
ten 2007. Den förenklar för kunden som har tillgång 
till tjänsterna dygnet runt var de än befinner sig.

– Under året har vi också skärpt marknadsbear
betningen gentemot kedjeföretag, avrundar Lars 
Mörk. Det finns cirka 350 större kedjeföretag med 
15 000 enheter runt om i landet. Det handlar i många 
fall om snabbväxande företag, som satsar på en 
 renodling av den egna verksamheten. Det gör att de 
har nytta av de många olika tjänster Affärsservice 
erbjuder.

FOKUS | Tillväxt inom Affärsservice

Öhrlings PricewaterhouseCoopers breddar utbudet av tjänster till de mindre och medelstora företagen. På bilden ses Stefan Sjöö från kontoret i Uppsala i samspråk med 
kakelugnsmakaren Lars Bengtsson.

Incentro Inredningar i Karlstad, Liko, Start Communication, Fermi System, Swedjam, ELE Trävaru, GMan Tools,  
Mora Mast, Boethen, Duro Tapeter, Skogsfrakt, Elektrosystem, Engco, Gävle Stuveri, Haegerstrands, Grävkonsult.



16 Klienterna | Samhällssektorn

Begreppen elektronisk förvaltning, 24-timmars-
myndigheten och e-tjänster beskriver modernise-
ringen av samhällssektorn. Via nya rutiner och ny 
teknik ska servicen till medborgare och företag bli 
mer kostnadseffektiv.

Att deklarera och beställa tid för bilbesiktning elektro
niskt, eller få påminnelser från Folktandvården via 
sms är idag en självklarhet för många. På sikt ska 
ännu fler ITtjänster ge billigare och enklare service. 

Allt fler myndigheter och offentliga organisatio
ner tar hjälp av elektroniska tjänster för att underlätta 
och effektivisera. Exempelvis tar Socialdepartemen

tet hjälp av ITstöd för att effektivisera arbetet inom 
vård och omsorg. Finansdepartementet ska öka IT
stödet i hela den ekonomiska förvaltningen genom 
att bland annat hantera inkommande och utgående 
fakturor elektroniskt.

– Det är ett konkret exempel där man beräknas 
kunna spara upp till 4 miljarder kronor på hanteringen 
av statens fakturor, berättar Per Wardhammar, ansva
rig för statlig sektor inom Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers. 

Erbjuda en helhet Nyttan med eförvaltningen 
handlar således om lägre kostnader, men också om 

ökad tillgänglighet när medborgare och företag kan 
lösa många frågor utan hänsyn till telefontider eller 
traditionella handläggningsrutiner. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har bred kompetens från 
genomförda uppdrag – nationellt och internationellt – 
och lång erfarenhet av arbete inom samhällssektorn. 

– Vi erbjuder analyser av hur utvecklingen av e
förvaltning ser ut i olika länder. Dessutom deltar vi i 
arbetet med att utveckla organisationers ledning, 
styrning och processer för att kunna effektivisera och 
förenkla servicen, säger Per Wardhammar.

FOKUS | Eförvaltning – enklare och effektivare

Samhällssektorn genomgår stora föränd
ringar. Till kravbilden hör effektiviseringar, 
omstruktureringar och en ekonomi i balans. 
Nya roller, finansieringsformer och samar
beten ändrar också förutsättningarna och i 
de förändringsprocesser som genomförs 
bidrar Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
med sin breda kompetens.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett 
omfattande engagemang i den statliga sektorn 
sedan mer än 30 år tillbaka. Detta har inneburit 
att kompetens och resurser anpassats för att på 
ett effektivt sätt kunna möta kraven från dessa 
klienter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar 
med uppdrag åt departement, statliga myndighe
ter och bolag när det gäller utredningar inför bola
giseringar, omstruktureringar och konkurrens
utsättning samt effektivisering av verksamheten. 

Inom området utvärderingar har kompeten
sen stärkts ytterligare under året. Nya medarbe
tare har rekryterats samtidigt som teknik och 
metodik förfinats, bland annat i samverkan med 
PricewaterhouseCoopers internationella nät

verk och andra aktörer med spetskompetens på 
området. Därmed kan de egna marknadsposi
tionerna stärkas ännu mer. 

Omstrukturering och konkurrensutsättning 
En stark utvecklingstrend inom samhällssektorn 
är den ökade konkurrensutsättningen, som inne
bär att statligt ägande och statliga verksamheter 
utreds och utvärderas. Förenklat handlar det om 
att pröva statens engagemang för att se om effek
tiviteten och den ekonomiska nyttan kan förbätt
ras via andra aktörer eller driftsformer. Pröv
ningen kan bli omfattande och här bidrar specia
listerna från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Ett konkret exempel gäller det statliga ägan
det där analyser och utredningar ger ett bättre 
beslutsunderlag, till exempel i samband med en 
försäljning eller omstrukturering. På fackspråk 
talar man om ”Vendor due diligence”, där kon
sulternas rapporter fungerar som ett stöd i en 
framtida försäljningsprocess. Genom att analy
sera den aktuella verksamheten – och även kart
lägga riskerna – skapas ett underlag som både 
köpare och säljare har nytta av. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers gör även 

portföljanalyser, som testar den affärsmässiga 
bärigheten i statligt ägda verksamheter. Över
synen av affärslogik och inriktning kan sedan 
ligga till grund för beslut om allt från omstruk
tureringar till avyttringar. Omregleringar av 
statliga bolag och verksamheter är ett annat 
aktuellt område. Det kan innebära att tidigare 
monopolverksamheter avvecklas eller konkur
rensutsätts. I sådana projekt gör Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers konsekvensanalyser, 
där effektiviteten och nyttan med en viss för
ändring kartläggs på djupet.

OffentligPrivatSamverkan Nya former av 
samarbeten är ett annat växande område. 
Begreppet OffentligPrivatSamverkan (OPS) 
beskriver olika former av samarbete mellan den 
offentliga sektorn och privata aktörer, främst 
inom upphandling och genomförande av projekt 
som rör infrastruktur. Modellerna för samarbetet 
kan skilja sig åt. Enklare former handlar om pro
jekt där styrningen hanteras av ett privat företag, 
men där finansieringen i huvudsak sker med 
offentliga medel. I mer komplexa projekt teck
nas förmånsbaserade kontrakt, som omfattar en 

Stödjer förändring och utveckling

Bland våra klienter finns Regeringskansliet, AMS, Banverket, FMV, LFV, Vägverket, jordbruksverket, KTH, KI, RPS, ESV, 
Nutek, Vinnova, FOI, Botniabanan, Kungliga Operan, Telia Sonera, Samhall, SBAB, Sj, SP, SVT, SVEDAB, Svenska Spel, 
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total lösning med finansiering, genomförande 
och förvaltning. OPS är hittills relativt ovanligt i 
Sverige, men väntas öka i framtiden. Aktuella 
projekt är nya Karolinska Universitetssjukhuset 
och Tvärbanan i Stockholm samt utbyggnaden 
av väg E22 i södra Sverige. Öhrlings Pricewa
terhouseCoopers gör bland annat effektstudier 
av hur investeringskostnader kan balanseras mot 
framtida driftskostnader, vilket ger en uppfatt
ning om hur pengarna i projektet kan användas 
på ett optimalt sätt.

Regelförenkling för företag Staten har som 
ambition att minska de administrativa kostna
derna för näringsidkare. Målet är en 25procen
tig minskning av ”uttalad administrativt 
krångel” till 2010 i ett arbete som kanaliserats 
via NUTEK. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetar på uppdrag av NUTEK med att kart
lägga den administrativa kostnad som ett antal 
lagar medför för företagen. Dessutom föreslås 
förenklingar i regelverket som kan minska de 
administrativa kostnaderna för näringslivet.

Unik kompetensbredd till kommuner och 
landsting Komrev är specialiserat på revision, 
rådgivning och utbildning till kommuner och 
landsting. Effektiviseringar, omstruktureringar 
och ekonomisk balans är nyckelbegrepp i de 
projekt Komrev genomför. I ökande utsträck
ning handlar insatserna också om roller, ansvar, 
samordning och profilering i kommunala orga
nisationer, där konkurrensen om allt från med
borgare och företagsetableringar till sociala 
satsningar och miljöfrågor hela tiden hårdnar.

Komrev är klar marknadsledare inom verk
samhetsutveckling i kommuner och landsting. 
Revision är det enskilt största området, som 
idag står för cirka 65 procent av verksamheten. 
De egna tjänsterna omfattar både räkenskaps 
och verksamhetsrevision och målet effektivitet, 
säkerhet och förbättrad styrbarhet i kundernas 

olika verksamheter. Frågorna är många och 
varierade – omstruktureringar inom skola, vård 
och omsorg, prioriteringar av befintliga resur
ser, ägarstyrning i kommunala bolag, IT 
utveckling och medborgarinflytande. I denna 
bredd är Komrevs branscherfarenheter och 
omvärldsanalyser effektiva hjälpmedel.

Rikstäckande nätverk Komrevs starka varu
märke är en viktig konkurrensfördel som för
knippas med välmeriterade specialister och 
beprövade lösningar i ett rikstäckande nätverk.
Många av dessa specialister har dessutom en 
bakgrund som ingenjörer, sjuksköterskor eller 
kanske kommunala tjänstemän, vilket säkrar att 
de lösningar kunderna erbjuds är väl anpassade 
till deras behov.

En annan styrka är att de samlade kompe
tenserna inom Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers kan knytas till projekten, det vill säga 
revisorer och rådgivare med specialkompetens 
inom utvalda branscher, riskhantering, corpo
rate finance eller skatteområdet.

Tillväxt inom utbildning Utbildning är ett väx
ande område där efterfrågan ökat avsevärt 
under 2006/2007, bland annat beroende på 
maktskiften i kommuner och landsting efter 
valet 2006. I många fall behöver beslutsfattare 
och övriga medarbetare utbildas i nya yrkesrol
ler. Komrev har ett brett utbildningsprogram 
som omfattar ett 100tal kurser och specialut
bildningar. Här erbjuds kompetensutveckling 
inom till exempel ekonomistyrning, omvärlds
analys, lednings, strategi och visionsutveck
ling. Andra aktuella teman är hur kunderna kan 
utveckla produktiviteten inom skola, vård och 
omsorg. Inom särskilt vård och omsorg gör 
också den växande andelen privata entreprenö
rer att roller och ansvarområden förändras, vil
ket ökar behovet av utbildning.

Profilfrågor betonas Efterfrågan på Komrevs 
rådgivningstjänster har också ökat kraftigt. En 
viktig drivkraft bakom denna utveckling är 
kommunernas önskan att växa och etablera tyd
ligare strategiska positioner. För att bli långsik
tigt framgångsrika måste man kunna hantera 
många olika typer av resurser på ett bra sätt – 
inte bara finansiella resurser utan till exempel 
också de sociala, miljömässiga och intellektu
ella resurser kommunen förfogar över. Genom 
att fånga upp alla dessa områden – och inse vad 
som krävs för att optimera dem – skapas en 
större helhet, som möjliggör ökad tillväxt och 
en starkare utveckling för kommunen. I denna 
helhet ingår även de olika aktörer som kommu
nen samverkar med, det vill säga allt från pri
vata företag till ideella organisationer. Genom 
att samordna roller och ansvar gentemot dessa 
aktörer kan utfallet i den kommunala verksam
heten förbättras väsentligt. Detta helhetstän
kande ska även ses mot bakgrund av att konkur
rensen mellan kommunerna ökar. Att ha en tyd
lig position – en form av kommunalt varumärke 
– blir då allt viktigare. Rätt hanterat kan detta 
varumärke bidra till att attrahera nya företag, 
innevånare eller investeringar och överhuvudta
get fungera som en positiv drivkraft för kom
munen. Komrevs roll i detta profilarbete berör 
områden som styrbarhet, intern kontroll och 
inte minst så kallade risk och möjlighetsanaly
ser, som hjälper kunden att etablera en tydligare 
agenda och bättre beslutsunderlag inför de 
 förändringar som väntar.

Läs mer om riskhantering i 
kommuner och landsting

Samtal om framtiden mellan LarsErik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad och jan Sturesson, globalt ansvarig för ”Framtidens städer” inom Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers.

Vasallen, Vattenfall och Venantius. Dessutom cirka 200 av Sveriges kommuner och 12 av Sveriges landsting, Region Skåne, 
Västra Götalandsregionen och Region Värmland samt en stor del av de kommunala bolagen i Sverige. 



Unik förståelse för  
ideell sektor
Kompetensen inom revision och rådgiv
ning till ideell sektor är mycket stark. Drygt 
100 revisorer och konsulter är specialise
rade på denna sektor, med en unik förstå
else för organisationernas särart. Att revi
dera dessa verksamheter kräver en sär
skild kunskap eftersom det finansiella är 
medlet och inte målet för verksamheten.

Klienterna inom ideell sektor består av allt från 
trossamfund och föreningar till insamlingsor
ganisationer, fackförbund, studieförbund och 
stiftelser. Det är en omfattande verksamhet 
med långa traditioner i Sverige. Antalet ideella 
föreningar och verksamhetsstiftelser uppgår 
till cirka 150 000. Sammantaget beräknas den 
ideella sektorn omsätta omkring 140 miljarder 
kronor per år och de insatser som görs runt om 
i landet motsvarar cirka 300 000 årsarbeten. 
Idag ställer de idéburna organisationernas 
intressenter allt högre krav på öppenhet. För 
att säkerställa trovärdighet krävs det redovis
ning som inte bara beskriver den finansiella 
ställningen, utan också redogör för de resultat 
som organisationen uppnått. Dessutom är frå
gor om styrning, ledning och kontroll betydel
sefulla. Öhrlings PricewaterhouseCoopers till
handahåller specialistkompetens inom alla 
dessa områden.

Kunskap som utvecklar Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har under en följd av 
år arbetat systematiskt med anpassade tjänster 
inom revision och rådgivning till ideell sektor, 
vilket gjort att företaget idag är klar marknads
ledare inom detta område. I den rikstäckande 
organisationen finns numera drygt 100 medar
betare som erbjuder specialkunskaper på detta 
område. Kunskapsutveckling är en central del i 
de insatser företaget riktar mot sektorn – kun
skaper som kan hjälpa organisationerna att 
växa sig starkare, men även bidra till ökad 
transparens, säkerhet och effektivitet i var
dagsarbetet.  

Med kunskapsutveckling menas bland 
annat utbildningsinsatser och forskningssam
arbeten, men också informationsaktiviteter av 
olika slag. Några exempel är:

Sammanför akademiker och praktiker 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers bidrar aktivt 
till det forskningsarbete som utförs vid Han
delshögskolan i Stockholm och bidrar till att 
skapa forum där akademin och praktiken kan 
mötas och utbyta kunskap. Ett aktuellt exempel 
är konferensen ”A European Seminar on Civil 
Society & Governance”, men här ingår även 
skräddarsydda program för vidareutbildning 
samt framtagande av statistik över den ideella 
sektorns utveckling samt publikationer. 

Kunderna | Ideell sektor

Risker behöver inte vara något negativt – risker 
kan också innebära möjligheter och utveckling. 
Men det krävs analys och förberedelse för att han-
tera oväntade händelser på ett så bra sätt som 
möjligt. Komrev är specialiserat på sådana analy-
ser, vilka hjälper till att säkra värdet på tillgångar 
eller slår vakt om varumärken och förtroenden. 

På de flesta nivåer i kommuner och landsting präg
las verksamheten av allt snabbare förändringar. 
Händelser och skeenden krokar i varandra. Det ger 
upphov till nya oväntade situationer och med det 
oväntade kan följa osäkerhet och otrygghet.

– Det kan i sin tur göra att värden, tillgångar eller 
intressen skadas eller förloras, säger Eva Lagbo 
Bergqvist, verksam inom Komrev. Med det menas 
att varumärken kan skadas, ekonomiska resurser 
förstörs, förtroenden raseras eller att miljömässiga 
eller infrastrukturella värden hotas.

Tsunamikatastrofen och stormen Gudrun är 
händelser som ökat trycket på bra riskhantering i 
hela samhällssektorn. Men det handlar inte bara om 
stora skeenden.

– Förskingring i en kommunal verksamhet, 
anlagda bränder eller olyckor på en skola är också 
händelser som kräver snabba och effektiva åtgärder 
för att säkra värden och förtroende, betonar Eva 
Lagbo Bergqvist.  

– Samtidigt ska man komma ihåg att risker kan 
bana väg för utveckling och nya möjligheter, fortsät
ter hon. Därmed kan medvetenheten om risker till 
och med göra en viss verksamhet attraktivare eller 
öka dess ekonomiska värde.
 
Tänka brett För att möta förändringarna – och 
hantera det oväntade på ett bättre sätt – kan risk 
och sårbarhetsanalyser användas. Komrev är speci
aliserat på sådana analyser, där olika aspekter på en 
verksamhet vägs in och där beredskapen därför kan 
bli bättre.

– Ibland ser man alltför begränsat på sitt ansvar 
– till exempel i en skolverksamhet – och då ökar ris
ken för att drabbas av oväntade händelser, säger 
Eva Lagbo Bergqvist. Om man däremot tänker bre
dare och utgår från fler kunskaper och färdigheter i 
sin vardag blir det lättare att agera framsynt.

Komrev kan bidra med att skapa detta bredare 
sammanhang, men också fungera som processle
dare för att finna en väg framåt. Lika viktigt är det att 
hitta en viljeriktning bland politiker, se över roller och 
ansvar i beslutsfattandet och säkra resurser för 
framtiden.

– Vi behärskar alla kommunala verksamheter 
och kan därför möta de krav och behov som klien
terna har. På så sätt kan vi bidra till den säkerhet och 
trygghet, som många kommuner idag vill förknippas 
med, sammanfattar Eva Lagbo Bergqvist. 

FOKUS | 
Rätt analys gör  
risk till möjlighet
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Bland våra kunder finns ABF, Barncancerfonden, Byggnads, DHR, Diakonia, 
FRII, Filminstitutet, Frälsningsarmén, Global Water Partnership, IF Metall, 

forts. Samhällssektorn
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FOKUS |  
Ny kod ökar trovärdigheten

Nu har kvalitetskoden för insamlingsorganisatio-
ner antagits och specialisterna inom Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers har varit drivande i pro-
cessen. Koden är ett värdefullt verktyg som hjälper 
organisationerna att kvalitetssäkra sin verksamhet 
och bidrar till ökad öppenhet samt ett fortsatt för-
troende för sektorn.

Det var i maj 2007 som koden för Frivilligorganisatio
nernas insamlingsråd (FRII) formellt antogs av ett 
enigt årsmöte. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
har varit involverade i framtagandet av koden och 
även lett och samordnat arbetet under 2006/2007.

Bidrar med specialistkompetens – Arbetet 
med koden är ett led i vår ambition att vara en part
ner i utvecklingen av den ideella sektorn. Undersök
ningar som vi gjort visar klart att motivationen att 
skänka pengar ökar med en större tydlighet hos 
organisationerna. Det kan koden bidra med, säger 
jonas Grahn, verksam inom ideell sektor på 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Koden ska komplettera den befintliga lagstift
ningen och de regler och riktlinjer som finns för 
insamlingsorganisationer. 

– Traditionellt har verksamheten i insamlings
organisationerna byggt på en stark självkontroll som 
också fungerat väl, säger Bengt Doyle som ansvarat 

för Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbete med 
koden. Men i takt med att samhället förändrats har 
kraven ökat. Liksom företagen måste insamlings
organisationerna erbjuda insyn och tydligare visa 
på effektivitet och trovärdighet.

Ett internt verktyg Med årsmötets beslut följer 
att samtliga medlemmar i FRII ska tillämpa koden 
senast verksamhetsåret 2009. Innan dess genom
förs en rad utbildningsinsatser för organisationerna 
som stöd i arbetet med att införa koden. även här är 
specialisterna på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
engagerade och arbetet inleds under hösten 2007.

– Utbildningen fokuserar på olika ämnen, exem
pelvis hur man kan arbeta med mål och måluppfyl
lelse samt intern kontroll. Det är viktigt att koden 
även blir ett internt verktyg som organisationerna kan 
använda för att se över och förbättra sina egna pro
cesser, säger Lisa Sjöblom som ansvarar för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers utbildningsinsatser när det 
gäller FRIIkoden. 

– Vi kommer att fungera som coacher och 
erbjuder specifika utbildningsmoduler, men även 
kurser som specialanpassats för verksamheten i 
respektive organisation, avslutar hon. Det är ett 
spännande arbete, där det känns roligt att kunna 
bidra med vår kunskap.

Temadag som profilerar Vid temadagen Ide
ellt Forum – som genomförs varje år – fokuse
ras på ämnen som ledning, styrning och eko
nomi inom ideella verksamheter. Den arrange
ras tillsammans med Swedbank och är en dag 
fylld av kunskap och inspiration kring viktiga 
frågor för den ideella sektorn. Omkring 250 
deltagare brukar samlas vid detta arrangemang.

Premierar bästa årsredovisningen Sedan 
2001 anordnas en tävling där den bästa årsredo
visningen bland Sveriges ideella föreningar och 
verksamhetsstiftelser utses. Tävlingen är ett kon
kret exempel på kunskapsutveckling och syftar 
till att öka kunskapen om – och höja kvaliteten 
på – redovisning inom den ideella sektorn.

Skräddarsydda publikationer Specialistkun
skap och erfarenhet från den ideella sektorn 
omsätts ständigt i nya skrifter, till exempel om 
regler, redovisning och skatter i ideella föreningar 
respektive i stiftelser. Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers har även gett ut ”Fjorton goda råd till dig 
som ska göra en årsredovisning/bokslut i den ide
ella sektorn”, där erfarenheterna från gransk
ningar av hundratals årsredovisningar ställts 
 samman. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är engagerat i 
initiativet Lust for Life som arbetar med att genom 
kunskap och lärande förbättra barns livssituation i 
olika delar av världen.

 Kommunal, LO, Lärarförbundet, RBU, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, Rädda Barnen, SEKO, Sida, SIS,  
Svenska Missionsrådet, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Thielska Galleriet. 
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Förbättrad riskhantering
Djup branschkunskap, starka referensupp
drag och breda internationella nätverk är 
grunden i den marknadsposition som eta
blerats inom Financial Services. De vikti
gaste drivkrafterna på denna marknad är 
nya regleringar och fortgående globalise
ring. Därmed ökar kraven på riskhantering 
och mer värdeskapande processer i klien
ternas verksamheter.

Efterfrågan inom Financial Services har varit 
fortsatt god under det gångna året. Som en följd 
har Öhrlings PricewaterhouseCoopers kunnat 
expandera den egna verksamheten och befäst 
sin redan starka position. I den fortgående hög
konjunkturen etablerar sig fler nya aktörer på 
den svenska marknaden – bland annat inom 
Investment Management – samtidigt som eta
blerade aktörer gör satsningar inom nya områ
den och segment, till exempel inom Private 
Banking. Den här utvecklingen innebär att 
behoven av stöd och rådgivning ökar, vilket 
gynnar specialisterna inom Financial Services. 
Ett annat aktuellt område är redovisningsstan
darden IFRS. Tidigare har noterade finansiella 
företag infört denna standard, men nu ställs 

även motsvarande krav på övriga finansiella 
företag. Senast från och med 2007 ska de till
lämpa så kallad lagbegränsad IFRS. På så sätt 
har behovet av utbildning, seminarier och kon
sultinsatser ökat hos många revisionsklienter. 

Drivkrafter i marknaden En stark drivkraft i 
den finansiella sektorn är de gemensamma – 
ofta EUrelaterade – regleringar som införs. 
Här ingår till exempel kapitaltäckningsreglerna 
Basel II samt Solvency II, som bestämmer 
nivån på försäkringsbolagens solvenskapital. 
Under hösten 2007 inför EU även det nya regel
verket MiFID, som omfattar alla företag på vär
depappersmarknaden. MiFID ska bland annat 
att förenkla möjligheterna att bedriva verksam
het över de nationella gränserna inom EU, men 
också stärka kundskyddet och öka konkurren
sen mellan olika handelsplatser. Många av reg
leringarna tar sikte på en effektivare riskhante
ring i de finansiella företagen. Specialisterna 
inom Financial Services erbjuder utbildning i 
de nya regelverken på olika nivåer i klienternas 
organisationer, men även stöd kring strategival. 
När regelverken implementerats har klienterna i 
nästa steg ofta behov av att ta fram metoder och 

hjälpmedel för att förbättra riskhanteringen i 
den egna verksamheten. Även här bidrar Finan
cial Services med rådgivning och med att 
utveckla arbetsverktyg. 

En annan drivkraft är den fortgående globa
liseringen, som gör kapitalmarknaden alltmer 
integrerad. För att säkra sin konkurrensförmåga 
och riskhantering behöver klienterna då struk
turera sina produkter och tjänster. För Financial 
Services innebär det insatser kring exempelvis 
prissättning och värdering.

Stark branschkunskap Branschkunskapen är 
en av de viktigaste konkurrensfördelarna. 
Tjänster erbjuds inom specialområden som 
Bank och Kredit, Försäkring, Investment 
Management samt Corporate Treasury. Vid 
behov kan också specialister från Pricewater
houseCoopers internationella nätverk knytas 
till uppdragen. På samma sätt deltar Financial 
Services i koncerngemensamma, gränsöver
skridande projekt, där specialkunskaper från 
den svenska marknaden efterfrågas. Nyttan för 
kunden är ökad intern effektivitet, där bättre 
processer och rutiner bidrar till att stärka kon
kurrenskraften.

Klienterna | Finansiell sektor

Bland våra klienter finns SEB, DnB NOR, EFG Investment Bank, APFonderna, Handelsbanken, TryggHansa, Sirius, SEB Trygg 
Liv, Alecta, AFA Försäkring, Finansinspektionen, Länsförsäkringar, Folksam, Nordea, Volvofinans, Leaseplan, Landshypotek.
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Rationalisera, Harmonisera och Modernisera – så 
brukar syftena med de nya, EU-gemensamma sol-
vensreglerna Solvency II sammanfattas. Reglerna 
omfattar försäkringsbranschen inom EU och väntas 
träda i kraft om fem år, men arbetet har redan börjat.

Solvency II – som används för att bestämma nivån på 
försäkringsbolagens solvenskapital – blir mycket 
omfattande. Både nutida och framtida risker ska 
identifieras, hanteras, mätas och effektivt styras i ett 
integrerat riskhanteringssystem. Dessutom ska både 
tillgångar och skulder marknadsvärderas. 

– Solvency II ska ses mot bakgrund av att dagens 
solvensregler är för dåliga. De tar inte hänsyn till att ris
knivåerna varierar mellan olika företag. Dessutom är 
de ett svagt stöd för myndigheterna i deras tillsyn av 
bolagens arbete med styrning och intern kontroll, 
berättar Karin Hjalmers, som bland annat arbetar med 
Solvency II inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Bättre skydd och konkurrens När bolagens 
risker synas i sömmarna – och deras solvenskapital 

anpassas därefter – ökar även tryggheten för försäk
ringstagarna, vilket också är ett viktigt mål med regel
verket. Ett annat mål är att gemensamma EUregler ska 
underlätta för bolag med verksamhet i flera länder. 

– Via Solvency II möter försäkringsbolagen 
samma regler och tillsyn i alla EUländer och det är 
bra ur ett konkurrensperspektiv, säger Karin Hjal
mers. Samtidigt måste bolagen räkna med att tillsy
nen troligen kommer att bli tuffare än tidigare.  

Regelverket väntas vara infört 2012, men redan 
nu har många bolag påbörjat sitt arbete och engage
rat sig i debatten. Införandet av Solvency II innebär 
ett omfattande arbete eftersom de flesta system och 
processer i ett bolag påverkas. 

– EUdirektivet för Solvency II beräknar att antas 
2009/2010. Under de närmaste åren har bolagen såle
des en unik chans att utvärdera hur regelverket kom
mer att påverka deras egen unika situation, men fram
för allt också återkoppla sina erfarenheter och därige
nom påverka den slutgiltiga utformningen av Solvency 
II, betonar Karin Hjalmers. Så var fallet vid införandet 
av Basel II, ett liknande regelverk för banker och vär

depappersbolag, där branschen fick regelverket att ta 
hänsyn till specifika svenska förhållanden.

Bidrar med analys Specialisterna inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers arbetar just nu i flera olika 
Solvency II projekt på den svenska och europeiska 
marknaden. I många fall handlar det om utvärde
ringar, förstudier och analyser. 

– Vi hjälper exempelvis till med att analysera vil
ken effekt standardmodellen för beräkning av solvens
kapitalet får i olika bolag. De här testerna genomförs i 
flera olika steg och kallas Quantitative Impact Studies 
eller QIS, säger Karin Hjalmers. Vi utvärderar dess
utom behoven av interna modeller för att beräkna sol
venskapitalet samt hur dessa bör utformas. 

– Men då effekterna är större än så hjälper vi 
även kunderna med att se över vilka nya kompetens
krav som följer med Solvency II, fortsätter hon. Efter
som bolagsstyrningen och riskhanteringen också 
berörs kan det också bli aktuellt med organisations
förändringar och andra större anpassningar av verk
samheterna.

FOKUS | Solvency II – ett riskbaserat solvenssystem

Nya regler och en allt mer global marknad ökar kraven på de finansiella företagen. Per Wiss, EFG Investment Bank, möter här auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall och 
André Wallenberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
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En integrerad del av verksamheten
Nu synliggörs arbetet med hållbar affärs
utveckling. Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers går från ord till handling och 
 startskottet är de strategiska beslut som 
 styrelse och ledning fattat under 2007. 
Besluten banar väg för att hållbar affärs
utveckling omvandlas till konkreta, redovi
sade resultat kommande år.

Hållbar affärsutveckling är idag en affärsdri
vande och värdepåverkande fråga som företag 
och organisationer måste ta på allvar. Bakgrun
den är att normerna för vad som kännetecknar 
framgångsrikt företagande och verksamhetsut
veckling håller på att ändras. Med växande krav 
från investerare, kunder, medarbetare, affärs
partners, myndigheter och andra intressenter 
tvingas företagen se över sitt ansvarstagande 
kring miljö och sociala frågor. Med det menas 
bland annat tydliggörande av värderingar och 
mål, som dessutom bör gå att mäta och följa 
upp. Nyckelordet är transparens och innebär att 
omvärlden har insyn och kan granska hur 
ansvartagandet i praktiken ser ut. Bolag som 
inte arbetar med hållbar affärsutveckling tar en 

stor risk som kan påverka verksamheten, varu
märket eller aktiekursen på ett negativt sätt. 

Flyttar fram positionerna Under året har 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers flyttat fram 
positionerna på detta område, som också brukar 
kallas Corporate Social Responsibility (CSR). 
En policy för hållbar affärsutveckling antogs i 
juni 2007 och är nu en del av koncernens värde
grund. Ledningen beslöt även att ansluta företa
get till Global Compacts tio principer. Det är FNs 
program för att främja ett socialt och miljömed
vetet ansvarstagande i internationella företag.

Sammantaget ska satsningarna inom hållbar 
utveckling förstärka den ledande position som 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i Sverige. 

Transparent redovisning Policybeslutet i juni 
är alltså en av grundstenarna i hållbarhetsarbetet. 
Dessutom har en miljöbilspolicy antagits, som nu 
är en del av tjänstebilspolicyn. I nästa steg utarbe
tas också nya riktlinjer för resor och inköp. Paral
lellt görs en hållbarhetsutredning som kartlägger 
de mest betydande hållbarhetsaspekterna. Utred
ningen identifierar de väsentliga indikatorer som 

ledningen sätter mätbara mål för under nästa 
verksamhetsår. Indikatorerna – till exempel 
energiförbrukning i de hyrda kontorslokalerna i 
landet – hämtas från redovisningsriktlinjerna 
Global Reporting Initiative (GRI). Via GRI anges 
hur hållbar utveckling ska redovisas ur ett socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Indika
torerna används sedan för löpande mätning, rap
portering och uppföljning och bildar underlag för 
intern kommunikation och extern hållbarhets
redovisning. Den interna rapporteringen införs 
2007/2008 och under det här året börjar resulta
ten också redovisas externt. Därmed blir CSR en 
del av den strategiska kommunikationen, där 
väsentliga risker som kan påverka verksamheten, 
resultatet och den framtida utvecklingen redovi
sas på ett transparent sätt. 

Lika viktigt är det att koncernens samlade 
kunskaper omvandlas till ett värde för kun
derna, detta i ett läge när behovet av rådgivning 
kring hållbar affärsutveckling hela tiden ökar. 
Bakgrunden är att hållbarhetsfrågorna kopplas 
starkare till den finansiella revisionen eftersom 
intäkter, vinster, kostnader, styrning och risk
hantering påverkas alltmer av dessa frågor. 

Människorna | Hållbar utveckling
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Arbetet med Human Resources säkrar att 
dagens medarbetare erbjuds attraktiva 
utvecklingsmöjligheter och förmåner, men 
också att nya medarbetare gärna söker sig 
till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Tillväxten under 2006/2007 präglar också verk
samheten inom Human Resource. Ungefär 600 
nya medarbetare kom in i koncernen under året, 
varav cirka 70 genom de företagsförvärv som 
genomförts. Vid utgången av verksamhetsåret 
hade Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3 140 
medarbetare.

Att bidra till att dessa medarbetare trivs och 
utvecklas är grundläggande inom Human 
Resources. För att uppnå detta används policies 
och andra riktlinjer som vägledning i den 
löpande verksamheten men också som stöd till 
chefer på alla nivåer. Exempel på aktiviteter som 
genomförs är regelbundna medarbetarundersök
ningar, utbildningar, seminarier och utveck
lingsprogram inom områden som ledarskap, 
jämställdhet, karriärplanering och hälsofrågor.

Rekrytering Fokus har under året varit tillväxt 
och expansion, vilket lett till omfattande rekry
teringsaktiviteter. Rekryteringsarbetet sker i 
nära samarbete mellan Human Resources och 
verksamheten i övrigt. De nya satsningarna på 
området Affärsservice har inneburit rekrytering 
med en för företaget ny profil.

Medarbetarna tycker Att mäta och följa upp 
interna attityder och värderingar är en viktig del 
för att fortsätta utveckla verksamheten. Resul
tatet av medarbetarenkäterna ger värdefull 
feedback på hur verksamheten kan utvecklas 
och förbättras. Dessutom kan jämförelser göras 
med tidigare års resultat och mot övriga länder 
inom PricewaterhouseCoopers. 

Nationella medarbetarenkäten Den natio
nella medarbetarenkäten genomförs vartannat 
år. Den genomfördes hösten 2006 och svarsfrek
vensen var då 83 procent. Resultatet bryts ned 
lokalt och redovisas per arbetsgrupp i företaget. 
Det integreras i affärsplaner på alla nivåer och 

blir på så sätt en naturlig del av utvecklingsarbe
tet lokalt. Resultaten från 2006 visar att områ
den som trivsel och stolthet får höga betyg.

People Survey I år besvarades People Survey 
– som är PricewaterhouseCoopers globala 
enkät – av 55 procent av medarbetarna. People 
Survey är en viktig temperaturmätare som möj
liggör jämförelser med den globala organisatio
nen. Resultaten visar på en stolthet över att 
arbeta i koncernen, att möjligheterna till per
sonlig utveckling är goda, att tryggheten i att 
uttrycka åsikter är stor samt att medarbetarna 
trivs. Även här är utvecklingsområdena coach
ing/feedback, men också balansen arbete/fritid 
samt kompensationsfrågor.

Upward feedback Upward feedback syftar till 
att förse ledarna med konstruktiv feedback för 
att de ska kunna utvecklas i sin ledarroll. 
Upward Feedback är en viktig parameter i che
fernas och ledarnas kontinuerliga utvärdering 
och fortsatta utveckling.

Attrahera, utveckla och behålla

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har totalt mer 
än 3 100 medarbetare. Petra Sjögren är en av 
dem som arbetar inom Local Business.
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Kompetensutveckling Kontinuerliga utveck
lingssamtal och utvecklingsplaner är en del i 
den karriärplanering varje medarbetare erbjuds 
och som följs upp varje år. Kompetens och 
utvecklingsplaneringen omfattar en mångfald 
av möjligheter, både i Sverige och internatio
nellt. Här ingår också företagets omfattande 
kurs och utbildningsinsatser. Under det 

 gångna året genomfördes cirka 200 000 
 utbildningstimmar. Den största delen är 
 tekniska utbildningar för revisorer och andra 
specialister, men här ingår också interna ledar
skapsutbildningar. Ett exempel är coachutbild
ningen, som ungefär 200 personer genomgått 
under året. 

jämställdheten i centrum Jämställdhet är en 
av aktiviteterna i Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers affärsplan för 2006/2007. En koncern
övergripande jämställdhetsplan har tagits fram 
med ett antal konkreta målsättningar, som for
muleras via nyckeltal. Företaget rapporterar in 
sina nyckeltal i JÄMIX – ett index som har tagits 
fram av Nyckeltalsinstitutet i samråd med JämO 

Människorna | Medarbetarna
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MEDELTAL ANSTäLLDA MEDARBETARFAKTA åLDERSSTRUKTUR

2006/07 2005/06

Medeltal anställda 
– varav kvinnor

2 862 
61%

2 629 
59%

Medelålder 41 år 41 år
Personalomsättning 10% 11%
Totalt antal kvalificerade  
revisorer 
– varav auktoriserade revisorer

802 
505

718 
475

Det senaste året har medeltal anställda ökat med nära  
9 procent.

Andelen kvinnor har ökat något under det senaste året.  
Totalt antal revisorer har ökat med nära 12 procent. 

Ungefär en tredjedel av de anställda är mellan 30–39 år. 
Medelåldern i företaget är 41 år.

Satsningarna på Affärsservice har inneburit nyrekrytering. Enzo Rispoli arbetar inom City Affärsservice.
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– och som speglar jämställdheten i en organisa-
tion. JÄMIX baseras på nio mätbara nyckeltal, 
som sammantaget ger en bild av resultatet av det 
interna jämställdhetsarbetet. Via nyckeltalen går 
det också att följa hur detta arbete utvecklas. 

Ett särskilt mentorprogram för kvinnor har 
genomförts, där deltagare från samtliga affärs-
områden över hela landet deltagit. Målet är att 

successivt öka andelen kvinnor på ledande 
positioner. Varje deltagare har haft tillgång till 
en extern mentor från näringslivet, vilket ökat 
kunskapen och vidgat perspektiven kring 
kvinnligt ledarskap. Programmet har även 
omfattat föreläsningar samtidigt som individu-
ella karriärplaner upprättats för deltagarna. 

På lokal nivå har ett liknande program genom-
förts. Det kallas ”Jämnt jobb” och tar sikte på 
chefs- och karriärutveckling för kvinnor vid 
kontoren runt om i Sverige. Ett stort antal med-
arbetare från fem olika regioner har medverkat i 
programmet, som bland annat omfattat föreläs-
ningar, seminarier och framtagande av indivi-
duella karriärplaner. 
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sjukfrånvaro totalt sjukfrånvaro män/kvinnor sjukfrånvaro åldersgrupper

den sammanlagda sjukfrånvaron ligger på samma nivå jäm-
fört med föregående år. andelen långtidssjukfrånvaro är 59 
procent av den totala sjukfrånvaron. ett aktivt rehabiliterings-
arbete har pågått inom berörda verksamheter under året.

sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat något även om 
den fortfarande är markant högre än motsvarande siffra för 
männen. sjukfrånvaron bland män ligger på samma nivå 
som tidigare år. 

ålderskategorin 30–49 år har minskat sin sjukfrånvaro jäm-
fört med föregående år. olika former av idrotts- och 
motionsverksamhet är inslag i det hälsofrämjande arbete 
som bedrivs på både lokal och övergripande nivå.

andelen kvinnor har ökat något och uppgår nu till 61 procent. lena Hasselborn arbetar inom local Business.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Pricewaterhouse
Coopers i Sverige AB organisationsnummer 5561264259, avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps 
året 20060701–20070630.

Allmänt om verksamheten PricewaterhouseCoopers i Sverige AB för
värvade Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen ABs verksamhet 
inklusive dotterföretag per 20060629 och bildade därmed nytt moder
bolag i Öhrlings PricewaterhouseCooperskoncernen. Bolaget ägs av 
236 (224) partners, samtliga verksamma inom koncernen. 

PricewaterhouseCoopers i Sverige är Sveriges ledande företag inom 
revision och rådgivning med ett tjänsteutbud som omfattar revision, redo
visning och kvalificerad rådgivning inom skatt, riskhantering, Corporate 
Finance och verksamhetsutveckling. 

PricewaterhouseCoopers i Sverige har ett tjänsteutbud och en mark
nadsorienterad organisation som utgår från klienternas och kundernas 
behov. Företaget erbjuder hög tillgänglighet, personligt engagemang och 
bästa kunskap om marknadssegment och branscher. 

PricewaterhouseCoopers i Sverige ingår i PricewaterhouseCoopers som 
är världens största revisionsföretag. Förutom kvalificerade revisionstjänster 
ligger tyngdpunkten på att ge specialistkunnande till den svenska marknaden 
samtidigt som klienterna erbjuds kompetens från PricewaterhouseCoopers 
globala nätverk i 150 länder. Verksamheten i Sverige bedrivs på cirka 140 
kontor runt om i landet och antalet kunder uppgår till nära 60 000.

Resultat och ställning Under året har Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
stärkt marknadspositionerna såväl bland de större företagen som inom 
den mindre och medelstora företagssektorn samt inom den kommunala 
och statliga sektorn. Öhrlings PricewaterhouseCoopers marknadsandel 
bland de noterade företagen på OMX (Stockholmsbörsen) uppgår till 35 
(33) procent, vilket stämmer väl med vår position bland de största bola
gen inom VAs Top 500lista. Cirka 15 procent av alla bolag i Sverige anli
tar idag Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revision. 

Under året genomfördes 2 (11) bolagsförvärv samt 14 (7) inkråmsför
värv, vilket bidragit till att stärka marknadsandelarna lokalt. 

Koncernens intäkter uppgick till 3 756 (3 318) Mkr och medelantalet 
anställda var 2 862 (2 629). Koncernens resultat efter finansiella poster 
uppgick till 370 (328). 

Koncernen har under året totalt investerat 140 (110) Mkr. De likvida 
medlen i koncernen var 330 (447) Mkr vid årets slut. Därutöver har 167 
(80) Mkr placerats i kortfristiga placeringar. Sammantaget uppgår där
med likvida medel och kortfristiga placeringar till 497 (527) Mkr. Solidi
teten uppgick till 15 (17) procent. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 363 (81) Mkr. 
Likviditeten har påverkats av föregående års omstrukturering i syfte att 
reducera det egna kapitalet, som tillsammans med stora investeringar och 
lämnade utdelningar inneburit en minskning av likvida medel på 397 
(362) Mkr.

Moderbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige ABs uppgift är att till
handahålla tjänster till andra företag inom koncernen. Administrationen 
sköts av dotterföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Medel
antalet anställda i moderbolaget uppgick till 232 (218).

Miljö Koncernen bedriver ingen tillstånds eller anmälningspliktig verk
samhet enligt miljöbalken. En miljöpolicy finns upprättad.

Finansiering Finansiering sker primärt genom kvarhållna vinstmedel och 
automatiska skulder. För särskilda satsningar har ägarna bidragit med 
medelfristig finansiering.

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

Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel (tkr):

Balanserat resultat 4 346
Årets resultat 194 586
 198 932

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 
  att till aktieägarna utdelas 10 000 kr/aktie 192 000
  att i ny räkning överförs 6 932
 198 932

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Styrelsens 
uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att 
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.  Den föreslagna utdel
ningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3 § 2–3 st. (försiktighetsregeln). 

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



27

Resultaträkning
 Koncernen  Moderbolaget

   Proforma  
Tkr  2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Rörelsens intäkter     

Fakturerade arvoden  3 478 717 3 026 648 583 605   – 
Förändring av ej fakturerade arbeten  –41 843 53 312 – 
Övriga rörelseintäkter  319 522 237 684 1 404   
Summa rörelsens intäkter Not 1 3 756 396 3 317 644 585 009              –      

Rörelsens kostnader     

Personalkostnader Not 2 –2 289 407  –2 112 590 –537 990                     –      
Övriga externa kostnader Not 3, 4 –1 027 626 –808 530 –1 020                     –      
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 5 –57 837 –61 998 –        –      

Summa rörelsens kostnader  –3 374 870 –2 983 118 –539 010                     –      

Rörelseresultat   381 526 334 526 45 999                     –      

Resultat från finansiella investeringar     

Anteciperad utdelning från dotterföretag  – – 165 000    207 000      
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 20 384 14 621 955                     –      
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 –31 545 –20 855 —12 623 –2
Summa resultat från finansiella investeringar  –11 161 –6 234 153 332 206 998

Resultat efter finansiella poster  370 365 328 292 199 331 206 998

Skattekostnad Not 8, 9 –107 540 –100 677 – 4 745     –22 142      

Årets resultat  262 825 227 615 194 586 184 856
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Balansräkning
 Koncernen Moderbolaget 

   Proforma
Tkr  2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingsutgifter Not 10 –        6 560       – –      
Goodwill Not 11 83 791 50 187 – –      
Summa immateriella tillgångar  83 791 56 747 – –  

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark Not 12 – 266 – –      
Inventarier Not 13 114 703 83 411 – –      
Summa materiella tillgångar  114 703 83 677 – –      

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag Not 14 – – 199 247 102 455      
Andelar i andra bolag Not 15 2 837 7 530 705 505      
Uppskjutna skattefordringar Not 9,19 – – 8 620 9 548      
Andra långfristiga fordringar Not 16 17 515 16 973 7 301 7 651      
Summa finansiella tillgångar  20 352 24 503 215 873 120 159      

Summa anläggningstillgångar  218 846 164 927 215 873 120 159      

Omsättningstillgångar     

Ej fakturerade arbeten  204 523 246 413 – –      

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  1 002 353 770 939 – –      
Fordringar hos koncernföretag  – – 347 393 207 000
Skattefordringar  – – 12 395 –
Övriga fordringar  29 149 10 784 5 445 74 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 89 035 97 170 2 793 499
Summa kortfristiga fordringar  1 120 537 878 893 368 026 282 496      

Kortfristiga placeringar  167 288      80 603 – –      

Kassa och bank Not 24 330 418 447 273 17 068 170

Summa omsättningstillgångar  1 822 766 1 653 182 385 094 282 666

SUMMA TILLGÅNGAR  2 041 612 1 818 109 600 967 402 825
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 Koncernen Moderbolaget

   Proforma  
Tkr   2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital Not 18    
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  192 181 192 181
Bundna reserver/Reservfond  – 98 272 – –
Fritt eget kapital     
Fria reserver/Balanserad vinst  35 880 –12 715 4 346 –10
Årets resultat   262 825 227 615 194 586 184 856
Summa eget kapital  298 897 313 353 199 124 185 027

Avsättningar Not 19    
Avsättningar för pensioner, PRI  267 231 260 931 – –      
Övriga avsättningar för ej kreditförsäkrade pensioner  207 478 237 498 76 668 79 079
Avsättningar för skatter Not 9 12 043 14 926 – –      
Summa avsättningar  486 752 513 355 76 668 79 079      

Långfristiga skulder     
Förlagslån från aktieägare Not 20 101 280 102 030 101 280 102 030      
Summa långfristiga skulder  101 280 102 030 101 280 102 030      

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  108 770 115 756 509 –      
Skatteskulder  34 221 17 342 – 22 142      
Övriga skulder  365 808 261 907 169 068 –    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 645 884 494 366 54 318 14 547
Summa kortfristiga skulder  1 154 683 889 371 223 895 36 689    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 041 612 1 818 109 600 967 402 825

Ställda säkerheter Not 22 52 769 52 969 Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser Not 23 5 165 5 020 258 269 251 012  
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Kassaflödesanalys
 Koncernen Moderbolaget

 Proforma Proforma
Tkr  2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat  381 526 334 526 45 999 –
Avskrivningar  57 837 62 055 – –
Övriga ej likviditetspåverkande poster Not 25 –36 942 –58 568 –2 411 –
  402 420 338 013 43 588 –
     
Erhållen ränta  23 404 15 196 955 –
Erhållna utdelningar  – – 165 000 –
Erlagd ränta  –11 335 –10 985 –12 623 –2
Betald inkomstskatt  –94 166 –211 655 –39 262 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 320 323 130 569 157 658 –2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Minskning/ökning ej fakturerade arbeten  41 893 –49 994   – –
Minskning/ökning kundfordringar  –227 247 –140 834 – –
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar  –10 632 –178 888 –73 155 –
Minskning/ökning leverantörsskulder  –7 754 38 927 509 –
Minskning/ökning övriga kortfristiga rörelseskulder  246 860 282 076 208 839 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten  363 443 81 856 293 851 –2

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Not 26 –38 332 –22 590 – –
Investeringar i materiella anläggningstillgångar Not 27 –65 879 –46 425 – –
Sålda materiella anläggningstillgångar  266 530 – –
Investeringar i dotterföretag Not 28 –112 423 –29 817 –96 792 –
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  –1 092 –94 –200 –
Sålda intressebolag  4 893 530 – –
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar  350 5 218 1 278 –
Minskning/ökning kortfristiga placeringar  –86 842 –80 603 – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –299 059 –173 251 –95 714 –

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  11 – 11 
Upptagna lån  3 600 17 450 3 600 –
Amortering av skuld  –4 350 –9 200 –4 350 –
Utbetald utdelning  –180 500 –167 750 –180 500 –
Förändring av koncernstruktur  – –95 431 – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –181 239 –254 931 –181 239 –

Årets kassaflöde  –116 855 –346 326 16 898 –2
     
Likvida medel vid årets början  447 273 793 599 170 171

Likvida medel vid årets slut  330 418 447 273 17 068 170
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Noter
Redovisnings och värderingsprinciper Årsredo
visningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. På områden 
där redovisningen dessutom följer Redovisningsrå
dets rekommendationer (RR) anges dessa under res
pektive rubrik nedan. Tillämpningen av redovisnings
principerna är oförändrade från föregående år. 

Koncernredovisning Koncernredovisning har upp
rättats enligt RR1:00. 

Per den 29 juni 2006 förvärvade Pricewaterhouse
Coopers i Sverige AB dotterföretagen från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. Då förvärven 
står under gemensam kontroll har ingen ny förvärvs
balans upprättats utan de tidigare förvärvsvärdena har 
övertagits. Till följd av den ändrade koncernstruktu
ren 2006 redovisas koncernresultaträkningen för 
föregående år proforma. 

Dotterföretag, d v s sådana företag där koncernen 
har ett innehav som motsvarar minst hälften av rös
terna eller på annat sätt utövar ett bestämmande infly
tande över verksamheten, omfattas av koncernredo
visningen.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
fr o m den dag då ett bestämmande inflytande över 
företaget överförts till koncernen och t o m den dag då 
detta inflytande upphör. Förvärvsmetoden används 
för redovisning av förvärv av dotterföretag. Anskaff
ningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt 
värde för tillgångarna som lämnades i utbyte. Det 
överskott som är skillnaden mellan anskaffningsvär
det och verkligt värde för det förvärvade dotterföreta
gets nettotillgångar redovisas som goodwill. Se nedan 
för tillämpad redovisningsprincip för goodwill. Kon
cerninterna transaktioner, saldon och orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimi
neras. Avvikelse föreligger mellan redovisningsprin
ciperna för koncernen och moderbolaget vad gäller 
avsättningar till ej kreditförsäkrade pensioner samt 
intäktsredovisningen.

Fusioner Fusion av helägda dotterföretag i under
koncerner redovisas enligt koncernvärdemetoden. 
Detta innebär att tillgångar och skulder övertas till 
värden som har sin grund i den förvärvsanalys som 
upprättades vid det ursprungliga förvärvet av dotter
företaget. 

Intäktsredovisning Intäktsredovisningen följer 
RR11.

Resultatavräkning sker löpande och ej fakturerade 
arbeten upptas till utfaktureringsvärdet. För utförda 
tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter 
som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive 
kostnad i förhållande till uppdragets färdigställande
grad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett 
uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att ned
lagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade 

totala utgifter. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag 
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas 
intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de 
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett upp
drag redovisas omgående som kostnad.

Moderbolaget, som tillhandahåller tjänster inom 
koncernen, redovisar intäkterna enligt fakturerings
principen.

Inkomstskatter Redovisning av skatter följer RR9.
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 

skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, juste
ringar avseende tidigare års aktuella skatt och föränd
ringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar 
sker till nominella belopp och görs enligt de skatte
regler och skattesatser som är beslutade.

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatteeffek
ter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings
metoden på alla temporära skillnader som uppkom
mer mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har 
huvudsakligen uppkommit genom att dotterföretagen 
vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räk
ning i den takt de faktureras och genom avsättningar 
till obeskattade reserver.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redo
visas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

I moderbolaget redovisas – på grund av samban
det mellan redovisning och beskattning – den upp
skjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en 
del av de obeskattade reserverna.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som 
beräknas bli betalt, varvid avsättning sker med beak
tande av fordringarnas åldersprofil.

Balanserade utvecklingsutgifter Vanligtvis kost
nadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av 
programvara och infrastruktur omedelbart. Utgifter 
som är direkt sammankopplade med identifierbara 
och unika programvaror som kontrolleras av koncer
nen och som har troliga ekonomiska fördelar som 
efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som 
immateriell tillgång.

Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livs
längden på programvaran utöver dess ursprungliga 
nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det 
ursprungliga anskaffningsvärdet. Under året har samt
liga balanserade utvecklingskostnader kostnadsförts.

Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redo
visas enligt RR12 och RR15.

Immateriella och materiella anläggningstill
gångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
beräknat restvärde (normalt 0) och ackumulerade 
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan 
baseras på anläggningstillgångarnas anskaffnings
värde. Avskrivningar sker baserat på tillgångarnas 
nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utvecklingskostnader 5 år
Goodwill 5 år
Byggnader  50 år
Inventarier 10 år
Kontorsmaskiner och bilar 5 år
Datorutrustning 3 år

Nedskrivning av tillgångar Nedskrivning av till
gångar följer RR17. 

När det finns en indikation på att en tillgång 
minskat i värde görs en bedömning av tillgångens 
redovisade värde, inklusive goodwill. I de fall en till
gångs redovisade värde överstiger dess beräknade 
återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner 
till sitt återvinningsvärde.

Andelar i koncernföretag och andra bolag Ande
lar i koncernföretag och andra bolag värderas till 
anskaffningskostnad med avdrag för erforderliga ned
skrivningar.

Finansiella instrument Redovisningen följer RR 27.
Finansiella instrument som redovisas i balansräk
ningen inkluderar värdepapper, andra finansiella 
fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, lea
singskulder och låneskulder. Marknadsvärden på 
finansiella instrument beräknas utifrån aktuella mark
nadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och 
en uppskattning av företagets riskpremie ligger till 
grund för beräkningar av marknadsvärden på lång
fristiga lån. För övriga finansiella instrument, i 
huvudsak kortfristiga lån och placeringar där mark
nadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvär
det överensstämma med bokfört värde.

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

Värdepapper och finansiella fordringar Värdepap
per och finansiella fordringar som är anskaffade med 
avsikt att innehas långsiktigt redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte
metoden, minskat med eventuell reservering för vär
deminskning. 
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Kortfristiga placeringar som är anskaffade med avsikt 
att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna 
princip på aktieportföljen som helhet respektive rän-
teportföljen som helhet, vilket innebär att orealise-
rade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom 
respektive portfölj. Alla transaktioner med värdepap-
per redovisas på likviddagen.

Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhål-
let belopp efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodi-
seras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller rän-
teintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstäm-
mer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skul-
der sker först när skulderna har reglerats genom 

 återbetalning eller att dessa efterskänkts.
Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Transaktionsexponering Kundfordringar och leve-
rantörsskulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurser. Valutasäkringstransaktioner avseende 
framtida flöden i utländsk valuta påverkar resultatet i 
takt med att de säkrade fordringarna och skulderna 
redovisas i balansräkningen. Säkringstransaktioner 
värderas därvid till balansdagskurs och omvärde-
ringen redovisas i rörelseresultatet.

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

Inga derivatinstrument förekommer.

Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen 
har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat 
av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetal-
ningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. 
En förutsättning är vidare att det går att göra en tillför-
litlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen redovisas 
enligt RR7.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- 
och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella pla-
ceringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen mark-
nad till kända belopp eller har en kortare återstående 
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Not 1 – Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsområden
	 Koncernen

	 Proforma
	 2006/2007	 2005/2006

Revision och redovisning 2 661 345 2 475 647
Skatt 381 140 349 269
Corporate Finance inkl Transaction Services 369 071 255 044
Rörelsens	intäkter	från	egna	verksamheten	 3	411	556		 3	079	960

Fakturerade intäkter för underkonsulter och utlägg 344 840 237 684
Summa	rörelsens	intäkter	 3	756	396	 3	317	644

För moderbolaget avser 0 (0) procent av årets inköp och 100  (100) procent av årets 
försäljning egna dotterföretag.

Not 2 –  Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala 
avgifter

	 Koncernen	 Moderbolaget

	 	 	 	 Proforma
	 2006/2007	 2005/2006	 2006/2007	 2005/2006

Medelantal	anställda	uppgår	till	 	 	 	

Kvinnor 1 734 1 556 36 32
Män 1 128 1 073 196 186
Totalt	medelantal	anställda	 2	862	 2	629	 232	 218

Löner	och	ersättningar	uppgår	till
Styrelse, verkställande och  
vice verkställande direktörer 6 448 10 199 6 448 –
Övriga anställda 1 398 142 1 234 311 280 413 –
Totala	löner	och	ersättningar	 1	404	590	 1	244	510	 286	861	 –
Sociala avgifter enligt  
lag och avtal 492 375 471 447 112 993 –
Pensionskostnader 296 600 341 350 137 293 –
varav för styrelse, verkställande  
och vice verkställande direktörer 4 599 3 612 4 599 –
Totala	löner,	ersättningar,		
sociala	avgifter	och		
pensionskostnader	 2	193	565	 2	057	307	 537	147	 –

forts. Not 2

Varken tantiem eller annat liknande arvode har utbetalats till styrelse, verkställande 
och vice verkställande direktörer under det gångna verksamhetsåret. Inga avtal om 
avgångsvederlag eller dylikt förekommer.

I ersättningarna ingår resultatbaserade partnerersättningar.
Något vinstandelssystem föreligger inte inom företaget, varför inga ersätt-

ningar har utgått i detta avseende.

	 2006/2007	 2005/2006

Styrelseledamöter	och		 Antal	på	 Varav	 Antal	på	 Varav	
ledande	befattningshavare	 balansdagen	 män	 balansdagen	 män

Moderbolaget	 	 	 	

Styrelseledamöter 15 65% 16 75%
Verkställande och vice verkstäl- 
lande direktörer samt andra  
ledande befattningshavare 1  1
Koncernen

Styrelseledamöter 15 65% 16 75%
Verkställande och vice verkstäl- 
lande direktörer samt andra  
ledande befattningshavare  3 100% 3 100%

	 	 	 Proforma
Sjukfrånvaro	 	2006/2007	 2005/2006

Total sjukfrånvaro  2,8% 2,8%
–  Andel långtidssjukfrånvaro  

av total sjukfrånvaro  59,9% 55,8%
Total sjukfrånvaro för män  1,6% 1,6%
Total sjukfrånvaro för kvinnor  3,7% 3,8%
Total sjukfrånvaro för anställda –29 år  1,2% 1,1%
Total sjukfrånvaro för anställda 30–49 år  2,8% 3,0%
Total sjukfrånvaro för anställda 50 år–  3,8% 3,5%
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Not 3 – Ersättning till revisorerna
 Koncernen

  Proforma 
 2006/2007 2005/2006

Revision, SET Revisionsbyrå 389 672
Revision, övriga  33 5
Summa 422 677

Moderbolagets revisionskostnad belastar dotterföretaget Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB. Kostnaden har beräknats till 30 (30) tkr.

Not 4 – Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, framförallt hyreskontrakt på 
lokaler avseende icke uppsägningsbara leasingavtal, redovisas enligt följande:

 Koncernen

  Proforma 
 2006/2007 2005/2006
Förfaller till betalning inom ett år 135 318 157 033
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 364 387 392 460
Förfaller till betalning senare än fem år 196 020 267 400
Summa 695 725 816 893

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året
till 175 364 (169 496) tkr.

Not 5 –  Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 Koncernen

  Proforma
 2006/2007 2005/2006

Immateriella rättigheter  –
Balanserade utvecklingsutgifter – –1 213    
Goodwill –22 997 –28 683
Byggnader – –5
Inventarier –34 840 –32 097
Summa –57 837 –61 998

Not 6 – Ränteintäkter och liknande resultatposter
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma
 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Ränteintäkter 16 638 14 621 955 –
Valutakursvinster 3 292 – – –
Utdelningar 454 – – –
Summa 20 384 14 621 955 –

Not 7 – Räntekostnader och liknande resultatposter
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma
 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Räntekostnader –30 212 –19 617 12 623 –2
Valutakursförluster –1 333 –1 238 – –
Summa –31 545 –20 855 12 623 –2

Not 8 – Skattekostnad
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma 
 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006
Aktuell skatt –110 541 –70 740 –3 817 –22 142
Uppskjuten skatt 3 001 –29 937 –928 –
Summa –107 540 –100 677 –4 745 –22 142

Not 9 – Uppskjuten skatt
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma 
 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006
Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt    

Uppskjuten skattekostnad  
avseende temporära skillnader – – – – 
Uppskjuten skatteintäkt  
avseende temporära skillnader –3 001 29 937 – –
Uppskjuten skatt i  
resultaträkningen –3 001 29 937 – –      

Redovisat resultat  
före skatt 370 365 328 292 199 331 206 998
Skatt enligt gällande  
skattesats –103 702 –91 922 –55 813 –57 960
Skatt hänförlig till  
tidigare år –116 –387 – –
Skatteeffekt av ej  
avdragsgilla kostnader –7 640 –7 189 –1 336 –22 142
Skatteeffekt av ej  
skattepliktiga intäkter 6 435 1 902 6 204 –
Skatteeffekt av ej skatte 
pliktiga intäkter, utdelning – – 46 200 57 960
Skatteeffekt på  
avskrivning av goodwill –2 517  –3 081 – –
Skatt på årets resultat 
 i resultaträkningen –107 540 –100 677 –4 745 –22 142

Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncer
nen. Skattesatsen är 28% (28 %).

Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller 
skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillna
der avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och upp
skjutna skattefordringar:

 Koncernen Moderbolaget

  Proforma 
 2007-06-30  2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

Uppskjutna skatteskulder        

Ej fakturerade arbeten 57 266 68 995 – –
Obeskattade reserver 224 927 – –
Övriga kortfristiga fordringar 480 480 – –
Summa uppskjutna  
skatteskulder 57 970 70 402 – –

Uppskjutna skattefordringar    

Andra långfristiga  
fordringar –3 554 –2 388 – –
Avsättningar –42 373 –53 088 –8 620 –9 548
Summa uppskjutna  
skattefordringar –45 927 –55 476 –8 620 –9 548

Uppskjutna skatte- 
fordringar (-)/ skatte- 
skulder (+), netto 12 043 14 926 –8 620 –9 548    

De belopp som redovisats i  
balansräkningen inkluderar följande:

Uppskjuten skattefordran  
som utnyttjas efter mer  
än 12 månader 26 497 35 428 – –
Uppskjuten skatteskuld  
att betala efter mer  
än 12 månader 49 030 70 402 – –
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Not 10 – Balanserade utvecklingsutgifter
 Koncernen

  Proforma
 2007-06-30 2006-06-30

Ingående anskaffningsvärde 7 773 –
– Årets aktiverade utgifter – 7 773
– Utrangeringar –7 773 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 7 773

Ingående avskrivningar –1 213 –
– Årets avskrivningar – –1 213
– Utrangeringar 1 213 –
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 –1 213

Utgående planenligt restvärde 0 6 560

Not 11 – Goodwill
 Koncernen

  Proforma
 2007-06-30 2006-06-30

Ingående anskaffningsvärde 208 866 254 499
Årets förändring  
– Investeringar 56 481 40 674
– Utrangeringar –22 836 –86 307
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 242 511 208 866

Ingående avskrivningar –158 679 –205 877
Årets förändringar  
– Utrangeringar 22 956 75 881
– Årets avskrivningar –22 997 –28 683
Utgående ackumulerade avskrivningar –158 720 –158 679

Ingående nedskrivningar – –10 742
Årets förändringar  
– Utrangeringar – 10 742    
Utgående ackumulerade nedskrivningar – –     

Utgående planenligt restvärde 83 791 50 187

Not 12 – Byggnader och mark
 Koncernen

  Proforma
 2007-06-30 2006-06-30

Ingående anskaffningsvärde 355 355
Årets förändringar  
– Försäljning –355 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 355

Ingående avskrivningar –89 –84
Årets förändringar  
– Försäljning 89 –
– Årets avskrivningar – –5
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 –89

Utgående planenligt restvärde 0 266

Taxeringsvärden  

Byggnader – 276
Mark – 255
Summa – 531

Not 13 – Inventarier
 Koncernen

  Proforma
 2007-06-30 2006-06-30

Ingående anskaffningsvärde 243 919 233 965 
Årets förändringar  
– Inköp  66 707 47 013 
– Försäljningar och utrangeringar –80 625 –37 059
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 230 001 243 919

Ingående avskrivningar –160 508 –164 891
Årets förändringar  
– Försäljningar och utrangeringar 80 050 36 480 
– Avskrivningar –34 840 –32 097
Utgående ackumulerade avskrivningar –115 298 –160 508

Utgående planenligt restvärde 114 703 83 411

Konst ingår i anskaffningsvärdet med 3 962 (3 826) tkr.

Not 14 – Andelar i koncernföretag
 Moderbolaget

   2007-06-30 2006-06-30

Ingående bokfört värde   102 455 –
Årets investering   96 792 102 455
Utgående bokfört värde   199 247 102 455

  Nominellt  Bokfört Andel 
 Antal värde värde röster

Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB 5 000 500 186 928 100%
Komrev AB 10 000 10 000 11 716 100%
PricewaterhouseCoopers AB 5 000 100 503 100%
Pricewaterhouse Holding AB 1 000 100 100 100%
   199 247 

Uppgifter om dotterföretagens  
organisationsnummer och säte   Org nr Säte

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   5560296740 Stockholm
Komrev AB   5560303827 Stockholm
PricewaterhouseCoopers AB   5560674276 Stockholm
Pricewaterhouse Holding AB   5565094298 Stockholm

Fullständig förteckning över vilande bolag och indirekta innehav kan erhållas från 
Bolagsverket.

Förvärvsavtalet avseende de förvärvade bolagen ovan omfattar resultatbase
rade villkor om tilläggsköpeskilling som kan utgår fram till 2012. Under inneva
rande år har en tilläggsköpeskilling på 96 792 tkr utgått.
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Not 15 – Andelar i andra bolag
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma  
 2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

Brf Fjällvattnet 55 55 – – 
Brf Garnisonen 735 735 – – 
Brf Surbrunn 9 1 244 1 245 – – 
Lifeguard Finance BV 0 4 890 – – 
Ullna Golf 705 505 705 505    
PwC Eurofirm Cooperative 94 94 – –      
Övriga andelar 4 6 – – 
Summa 2 837 7 530 705 505

Ingående balans 7 530 7 966     505 –      
Årets investeringar 200 94     200 505    
Avyttring –4 893 –530 – –
Utgående balans 2 837 7 530 705 505

Not 16 – Andra långfristiga fordringar
 Koncernen Moderbolaget

 2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

Ingående balans 16 973 21 923 7 651 –
Årets investeringar 892 1 759 – 7 651
Årets amorteringar –350 –6 709 –350 –
Utgående balans 17 515 16 973 7 301 7 651

Not 17 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen Moderbolaget

 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Förutbetalda hyror 33 411 32 499 – –
Förutbetalda försäkringar 26 901 31 911 – –
Upplupna ränteintäkter 2 806 4 900 6 –
Övriga poster 25 917 27 860 2 787 499
Summa 89 035 97 170 2 793 499

Not 18 – Förändring av eget kapital
 Aktie- Bundna Fritt eget Summa 
Koncernen kapital reserver kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång enligt  
proforma redovisning 181 98 272 214 900 313 353
Nyemission 11  – 11
Förskjutningar mellan bundet  
och fritt eget kapital  –98 272 98 272 –
Utdelning   –180 500 –180 500
Utbetald tilläggsköpeskilling   –96 792 –96 792
Årets resultat    262 825  262 825
Belopp vid årets utgång 192 0 298 705 298 897

 Aktie Reserv Fritt eget Summa 
Moderbolaget kapital fond kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 181 – 184 846 185 027
Nyemission 11  – 11
Utdelning   –180 500 –180 500
Årets resultat   194 586 194 586
Belopp vid årets utgång 192 – 198 932 199 124

Antal aktier uppgår till 19 200 stycken med ett kvotvärde på 10 kronor. Samtliga 
aktier är fullt betalda.

Not 19 – Avsättningar
 Koncernen 

  Proforma
 2007-06-30 2006-06-30

Pensioner  

Avsättning vid periodens ingång 260 931 259 828
Periodens avsättningar 7 935 8 526
Ianspråktaget under perioden –1 635 –4 313
Omklassificering – –3 110
Avsättning vid periodens utgång 267 231 260 931

 Koncernen Moderbolaget

  Proforma  
 2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

Övrig avsättning för ej  
kreditförsäkrade pensioner

Avsättning vid  
periodens ingång 237 498 287 138 79 079 –
Förvärvade avsättningar – – – 79 079
Periodens avsättningar 2 552 21 807 1 184 –
Ianspråktaget under perioden –32 572 –74 557 –3 595 –
Omklassificering – 3 110 – –
Avsättning vid  
periodens utgång 207 478 237 498 76 668 79 079

 Koncernen

  Proforma 
 2007-06-30 2006-06-30

Skatter  

Avsättning vid periodens ingång 14 926 –15 209
Förändring av uppskjuten  
skatt i resultaträkningen –3 001 29 937
Förvärvad uppskjuten skatt 118 198
Avsättning vid periodens  utgång 12 043 14 926

Not 20 – Förlagslån

Avser medelfristig inlåning från delägarna. Marknadsmässig ränta utgår på ute
stående lånebelopp.

Not 21 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma  
 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006

Upplupna löner 365 991 323 024 20 368 –
Upplupna sociala avgifter 173 725 129 014 31 567 –
Övriga poster 106 168 42 328 2 383  14 547
Summa 645 884 494 366 54 318 14 547

Not 22 – Ställda säkerheter
 Koncernen

  Proforma 
 2006/2007 2005/2006

Avseende avsättningar för pensioner

Företagsinteckningar 50 000 50 200
Spärrade placeringar  

Föreningssparbanken 2 769 2 769
Summa 52 769 52 969
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Not 23 – Ansvarsförbindelser
 Koncernen Moderbolaget

  Proforma  
 2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

För dotterföretagets  
pensionsskuld – – 258 269 251 012
Försäkringsbolaget  
Pensionsgaranti (FPG) 5 165 5 020 – –
Summa 5 165 5 020 258 269 251 012

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

Not 24 – Checkräkningskredit 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 250 000 
(250 000) tkr. Krediten var outnyttjad per balansdagen.

Not 25 – Övriga ej likviditetspåverkande poster 
 Koncernen 

 2007-06-30 2006-06-30

Pensionsavsättningar, netto –43 956 –58 252
Utrangering/nedskrivning immateriella tillgångar 6 440 –316
Utrangering materiella tillgångar 574 –
Summa –36 942 –58 568

Not 26 – Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Årets totala investeringar i immateriella anläggningstillgångar fördelar sig enligt 
följande:
 Koncernen

 2007-06-30 2006-06-30

Årets investeringar (not 10 och 11)  –56 481 –48 447
Koncernmässigt värde på  
anläggningar i nya dotterföretag 18 149 25 788
Påverkan på likvida medel  
från årets investeringar –38 332 –22 659

Betalning av skulder hänförliga 
till tidigare investeringar – 69
Påverkan på likvida medel i  
investeringsverksamheten –38 332 –22 590

Not 27 – Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande:

 Koncernen

 2007-06-30 2006-06-30

Årets investeringar (not 12 och 13) –66 707 –47 013
Koncernmässigt värde på anläggningar  
i nya dotterföretag 828 588
Påverkan på likvida medel  
från årets investeringar –65 879 –46 425

Betalning av skulder hänförliga  
till tidigare investeringar – –
Påverkan på likvida medel  
i investeringsverksamheten –65 879 –46 425

Not 28 – Investeringar i dotterföretag

Under året genomfördes 2 (11) mindre bolagsförvärv. Totala värdet av förvärvade 
tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel 
var enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget

 2007-06-30 2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30

Immateriella anläggnings 
tillgångar –18 149 –25 790 – –
Materiella anläggningstillgångar –828 –597 – –
Finansiella anläggningstillgångar – –268 – –
Övriga omsättningstillgångar –7 923 –25 958 – –
Avsättningar –159 199 – –
Kortfristiga skulder 10 293 11 835 – –
Total köpeskilling –16 766 –40 579 – –
Likvida medel i de  
förvärvade bolagen 1 135 10 762 – –
Påverkan på koncernens  
likvida medel från  
årets förvärv –15 631 –29 817 – –

Utbetald tilläggs 
köpeskilling (not 14) –96 792  – –96 792 –
Totalt kassaflöde hänförligt till  
investeringar i dotterföretag –112 423 –29 817 96 792 –

Samtliga förvärv är av mindre betydelse varför ytterligare information om förvärven 
utelämnas.

Stockholm den 29 november 2007

Göran Tidström  
Ordförande

Mikael Eriksson 
Verkställande direktör

Peter Bladh

Peter Clemedtson 
Vice ordförande

Claes Dahlén Lilly Englund

Ernst Forsberg Wilhelm Geijer Hans Jönsson

Hans Kjellberg Anders Lundin UllaBritt Nordin Buisman

Göran Bengtsson 
Personalrepresentant

Sophia Pennervall 
Personalrepresentant

AnnCharlotte Sandelin Jonsson 
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 december 2007
SET Revisionsbyrå AB

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
org nr: 556126-4259

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning i PricewaterhouseCoopers i Sverige AB för räkenskapsåret 20060701–20070630. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprät
tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 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 och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera 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 eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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 en rättvisande bild 
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är fören
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, dispone
rar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 december 2007
SET Revisionsbyrå AB

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor
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Styrelse, revisor och ledning
Styrelse
Göran Tidström,  
ordförande

Peter Clemedtson, 
vice ordförande

Peter Bladh
Claes Dahlén
Lilly Englund
Mikael Eriksson, 
verkställande direktör
Ernst Forsberg
Wilhelm Geijer
Hans Jönsson
Hans Kjellberg
Anders Lundin
UllaBritt Nordin Buisman

Göran Bengtsson, 
personalrepresentant
Sophia Pennervall,  
personalrepresentant
AnnCharlotte Sandelin Jonsson,  
personalrepresentant

Revisor
SET Revisionsbyrå

Huvudansvarig revisor:
Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

Ledningsgrupp

Göran Tidström, 
ordförande

Peter Clemedtson, 
vice ordförande

Mikael Eriksson, 
VD

Kenneth Stjernström, 
vVD

Hans Börsvik, 
Ledare, Local Business, 
vVD

Catarina Ericsson, 
Ledare, Assurance

Peter Nyllinge, 
Ledare, Global  
Assurance

Henrik Steinbrecher, 
Ledare, Advisory 

Roger Gavelin, 
Ledare, TAX 

JanOlof Lindberg, 
Verksamhetsplanering
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Bolagsstyrning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ägs av 236 i företaget verksamma part
ners. Dessa partners ansvarar för verksamheten inom ramen för ett starkt 
sammanhållet enbyråkoncept. Bolagsstyrningen får genom dessa förhål
landen en enkel struktur. 

Partnerstämman – som är företagets högsta beslutande organ – har två 
ordinarie sammanträden per år. Förutom beslutsärenden lämnas vid dessa 
sammanträden en allsidig information om verksamheten och väsentliga 
frågor diskuteras i plenum eller i mindre grupper.

Stämman utser styrelse, styrelseordförande och verkställande direk
tör (VD), vice verkställande direktör (vVD), med ansvar för byråns 
interna processer, samt en aktieägargrupp och ordförande i denna. Aktie
ägargruppen utgör valberedning och kontrollorgan i ägarrelaterade frågor. 

Styrelsen sammanträder 5–6 gånger per år och handlägger för ett 
aktiebolag sedvanliga styrelsefrågor. Bolagets revisor redovisar sina iakt
tagelser vid ett av mötena. Endast i företaget verksamma partners jämte 
personalrepresentanter ingår i styrelsen. 

Moderbolaget, i vilket partners är anställda, har uppgifter av holdingbo
lagskaraktär. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, i vilket all personal i övrigt är 
anställd, samt för större klienter i dotterbolaget PricewaterhouseCoopers 
AB. Det senare bolaget har från och med 2007 inga egna resurser utan 
köper samtliga tjänster från det förstnämnda. 

Det operativa ledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående 
av ordförande, VD, vVD och ledarna för de fyra verksamhetsområdena 
Local Business, Assurance, Advisory och TAX, samt ansvarig partner för 
Verksamhetsplanering. Ledningsarbetet bedrivs också i projekt med särskilt 
utsedda ansvariga partners. Partners konsulteras löpande vid viktiga beslut, 
såväl strategiska som operativa, inom respektive verksamhetsområde. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers följer enligt ingångna avtal rikt
linjer och policies som är gemensamma för PricewaterhouseCoopers 
internationellt. Vice ordförande företräder företaget i Pricewaterhouse
Coopers Eurofirms Board.
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Femårsöversikt
RESULTATRÄKNING, Mkr 2006/2007 2005/2006 * 2004/2005 * 2003/2004 * 2002/2003 *

Rörelsens intäkter 3 756  3 318  3 105 2 988 2 906
Personalkostnader –2 289 –2 113  –2 003 –1 896 –1 890
Övriga externa kostnader –1 028 –809 –751 –804 –754
Avskrivningar –58  –62 –82 –106 –103
Rörelseresultat 381 335 269 182 159

Finansnetto –11 –6  –5 –5 –24
Resultat efter finansnetto 370  328 264 177 135

Skatt på årets resultat –107 –101  –84 –63 –51
Årets resultat 263 228  180 114 84
     
BALANSRÄKNING, Mkr 2007-06-30 2006-06-30  2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30

Immateriella anläggningstillgångar 84  57 38 76 115
Materiella anläggningstillgångar 115 84  69 79 105
Finansiella anläggningstillgångar 20 25  45 31 32
Ej fakturerade arbeten 205 246  193 114 166
Kundfordringar 1 002 771 675 702 671
Övriga kortfristiga fordringar 119 108  129 136 254
Kortfristiga placeringar  167 80 – – –
Likvida medel 330 448  794 518 240
Summa tillgångar 2 042 1 818 1 943 1 656 1 583

Eget kapital 299 313  435 349 347
Avsättningar 487 513  546 457 420
Långfristiga skulder 101 102  94 90 98
Kortfristiga skulder 1 155 889  868 760 718
Summa eget kapital och skulder 2 042 1 818  1 943 1 656 1 583

NYCKELTAL         

Omsättningstillväxt 13% 7%  4% 3% 2%
Rörelsemarginal 10,1% 10,1%  8,7% 6,1% 5,5%
Kalkylmässigt resultat, Mkr 335 320  289 214 140
Kalkylmässigt resultat/omsättning 8,9% 9,7%  9,3% 7,2% 4,8%
Personalkostnader/omsättning 61% 64%  65% 63% 65%
Soliditet 15% 17%  22% 21% 22%
Medeltal anställda 2 862 2 629  2 529 2 626 2 752 
Omsättning/anställd, tkr 1 312 1 262  1 228 1 138 1 056
Rörelseresultat/anställd, tkr 133 127 106 69 58
Förädlingsvärde/anställd, tkr 796 767 723 634 616

*  Under 2005/2006 omstrukturerades koncernen med nytt moderbolag som följd. Flerårsöversikten redovisas därför proforma och avser den verksamhet som tidigare redovisades i Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers Gruppen ABkoncernen.

Definitioner

Kalkylmässigt resultat:
Resultat före finansnetto justerat för delägarnas resultatbaserade ersättningar  
(exkl. utdelning).

Förädlingsvärde/anställd:
Rörelseresultat + arbetskraftskostnader/genomsnittligt antal anställda.



Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

140 kontor på 125 orter från Kiruna i norr till  
Ystad i söder.

HUVUDKONTOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
113 97 Stockholm

Besöksadress: Torsgatan 21
Telefon: 08555 330 00
Telefax: 08555 330 01 

För närmaste lokalkontor 
se vår webbplats:
www.pwc.com/se

© 2007 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga 
innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje 
form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. 
*connectedthinking är ett varumärke inom Pricewaterhouse 
Coopers LLP.

Produktion: n3prenör. 
Tryck: jernström Offset. 
Foto: Bengt Alm och Knut Koivisto.
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