Årsredovisning och
koncernredovisning
2018/2019

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt,
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter
hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra
löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare
som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra
till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.
I Sverige har vi under verksamhetsåret varit i medeltal 2 690
heltidsanställda. Verksamhetsåret 2018/2019 uppgick
omsättningen i Sverige till 4,2 miljarder kronor.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ernst & Young AB,
org.nr 556053-5873 med säte i Stockholm, avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1
juli 2018 - 30 juni 2019.

Verksamhetens art och inriktning
”Building a better working world” uttrycks i vår Vision 2020 och
visar EY:s strävan att bidra till att skapa förtroende och hållbar
tillväxt i näringslivet och samhället i stort över hela världen.
Vår affärsidé innebär att vi kvalitetssäkrar finansiell information
och ska vara ledande inom affärsrådgivning, revision,
redovisning, skatterådgivning och transaktionsrådgivning. Vi
erbjuder också rådgivning inom riskhantering, IT-säkerhet samt
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Operativt bedrivs denna
verksamhet i fyra affärsområden, Advisory, Assurance, Tax,
och Transaction Advisory.

Nordisk organisation
Sedan 1 juli 2013 arbetar svenska EY i en integrerad nordisk
organisation (Nordic Region) som omfattar Sverige, Danmark,
Finland, Norge och Island. Den nordiska verksamheten
omsätter mer än 1 miljard USD med fler än 6 000 anställda.
Vi kan därmed erbjuda högsta möjliga kvalitet i varje uppdrag,
oavsett var kunderna har sin geografiska hemvist. Vi nyttjar
resurser över landsgränser och formar de team som krävs för
att leverera både komplexa och innovativa lösningar för våra
kunder. EY Nordic Region drivs av en gemensam nordisk ledning
men med ett lokalt och nationellt fokus i frågor som kräver det.
Vi nyttjar intern expertis, supportfunktioner och andra resurser
över landsgränser.

Ledning av revisionsverksamheten

Den svenska koncernen är ansluten till Ernst & Young
Global Limited. EY-bolag finns i 150 länder med ca 260 000
medarbetare. Det gör EY till ett av världens största nätverk för
revisions- och konsultföretag.

Under året har organisationen avseende revisionsverksamheten
ändrats så att en gemensam enhet inom Sverige bildats.
Styrningen är fortfarande på nordisk nivå men samtliga delar
av redovisnings- och revisionsverksamheten ligger nu under en
gemensam nationell ledning. Övriga affärsområden drivs och
leds på nordisk basis.

Ägarstruktur och styrning

Marknaden och utvecklingen under året

Inom EY har delägarna ett särskilt ansvar i egenskap av aktiva
revisorer och konsulter samt som ledare för verksamheten.
Ernst & Young AB ägs till 100% av Ernst & Young Sweden AB.
Ernst & Young Sweden AB (EY) ägs till cirka 90 % (<50
% av röstvärdet) av 161 (151) i koncernen verksamma
delägare. Resterande del ägs av EY Europe SCRL som är ett
revisionsföretag registrerat i Belgien. EY Europe SCRL har
bildats för att ersätta det tidigare ägarbolaget Ernst & Young
Europe LLP, ett revisionsbolag registrerat i Storbritannien,
för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga EU regler för det
fall Storbritannien lämnar EU. EY Europe SCRL är medlem
av det globala EY nätverket och förvärvade Ernst & Young
Europe LLPs aktier i Ernst & Young Sweden AB i mars 2019.
De svenska delägarna är medlemmar i Ernst & Young Europe
LLP tillsammans med övriga delägare i Europa. Under en
övergångsperiod så existerar Ernst & Young Europe LLP och
nya EY Europé SCRL parallellt och europeiska partners flyttas
successivt över till det nya bolaget. EY Europe SCRL saknar rätt
till utdelning och rätt till kapitalet i EY.

Global styrning
EY globalt är geografiskt indelade i 28 regioner där Sverige
tillhör Nordic region. Alla lokala EY-bolag arbetar i enlighet
med EY:s gemensamma mål, globala strategier och
styrningsmodeller. EY:s åtagande när det gäller integritet
stöds av vår globala uppförandekod, våra gemensamma
värderingar, policyer och gemensamma arbetsmetoder. Alla
bolag som gemensamt bildar EY har förbundit sig att bedriva
verksamheten enligt yrkesmässiga och etiska standarder samt
tillämpliga lagstadgade krav.
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Marknaden under räkenskapsåret 2018/2019 har varit god
och vår höga aktivitetsnivå har genererat flera nya uppdrag
och vi har stärkt vår position med större revisionsuppdrag.
Teknikutvecklingen och nya digitala möjligheter har skapat
nya tjänsteområden och uppdrag framför allt inom skatt och
revision men även för vår konsult- och transaktionsverksamhet.
De kundnöjdhetsundersökningar som vi regelbundet genomför
visar att andelen nöjda kunder har legat på höga nivåer under
året.
EY medverkar också aktivt i flertalet nätverk och evenemang,
samt ordnar ett stort antal egna seminarier, kurser och
utbildningar för våra kunder. För oss är det viktigt att vara med
i det offentliga samtalet och har därför sedan 2015 varit med
under Almedalsveckan, både med egna seminarier men också
haft representanter från EY i andras evenemang. Några av de
områden vi diskuterade i år var hälso- och sjukvård, hållbart
arbetsliv, mobilitet, skola, eldistribution, och innovation i
offentlig sektor.
Att ha de bästa medarbetarna och utveckla dem på bästa
sätt är ett av våra fokusområden. Därför är vi glada över att
återigen rankas högt av ekonomistudenterna. 2019 hamnar vi
på en andraplats i Norden och i Sverige på en åttonde plats. EY
är även med på rankingen bland civilingenjörs- och it-studenter.
Resultatet i Universums undersökning baseras på svar från 67
000 studenter i Norden.

Förvärv
Den 23 november 2018 förvärvade Ernst & Young AB:s
systerbolag, Ernst & Young AS, koncernen Skye AS en
koncern specialiserad på SAP- och IBM-relaterade ITimplementationsprojekt. Ernst & Young AS har därefter genom
Skye AS vidareöverlåtit den svenska delen innefattande
holdingbolaget Skye Holding AB och dotterbolag Skye
Consulting Sweden AB till Ernst & Young AB den 23 november
2018. Total förvärvslikvid uppgår till 65 MSEK.
Genom förvärvet av Skye skapas möjligheter till en stark grund
för att leverera tjänster inom digitalisering och teknik. Förvärvet
förbättrar också förutsättningarna för en fortsatt utveckling
inom EY Assurance när det gäller verktyg och strategi för en
modern revisionsverksamhet.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning, inklusive vidarefakturerade
intäkter från underleverantörer, andra EY bolag och kundutlägg,
uppgick för verksamhetsåret till 4 231 (4 217) mkr, en
ökning med 14 mkr eller 0,3%. Nettoomsättning exklusive
vidarefakturerade intäkter från underleverantörer, andra EY
bolag och kundutlägg, 3 802 (3 778) mkr, har ökat med 24 mkr
eller 0,6%.
Verksamheten bedrivs såväl globalt som lokalt i en
affärsområdesorganisation med fyra affärsområden: Advisory,
Assurance, Tax, och Transaction Advisory (TAS). Assurance,
det vill säga revision, redovisning och revisionsnära rådgivning,
svarar för ca 59 % (58 %) av årets nettoomsättning. Jämför

även not 3. Utöver denna affärsområdesindelning sker
sedan många år ett arbete med fokusering på flertalet
marknadssegment som bedrivs gemensamt för alla
affärsområden
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för
verksamhetsåret till 490 (543) mkr. Omsättningen har
påverkats negativt av lägre intäkter främst inom Advisory och
Transaction Advisory Services jämfört med föregående år.
Kostnaderna i Advisory har samtidigt ökat, beroende på fler
anställda, vilket påverkat resultatet negativt.

Investeringar, likviditet och finansiering
Årets bruttoinvesteringar uppgick till 183 (65) mkr. Av
dessa avser 70 (-) rörelseförvärv, 58 (65) mkr investeringar
i inventarier och 55 (-) mkr avser investeringar i andra
långfristiga värdepapper. Koncernens disponibla likvida medel,
inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit samt
kreditfacilitet med kort avropskredit, uppgick per den 30 juni
2019 till 280 (443) mkr.
Verksamheten finansieras med eget kapital, inlåning från
delägarna samt externa lån. Den externa finansieringen i
koncernen uppgick till 76 (79) mkr. Soliditeten uppgick per
bokslutsdagen till 22 % (22 %).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
för verksamhetsåret till 233 (274) mkr. Årets totala kassaflöde
uppgick för verksamhetsåret till -213 (-87) mkr.

Flerårsöversikt
Koncernen (mkr)

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Nettoomsättning

4 231

4 217

3 953

3 737

490

543

462

350

2 007

1 973

1 914

1 781

22 %

22 %

20 %

18 %

2 690

2 541

2 458

2 313

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

4 203

4 217

3 953

3 737

496

551

489

344

1 885

1 854

1 797

1 634

24 %

24 %

22 %

18 %

2 652

2 541

2 458

2 313

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet *)
Medelantal anställda, st
Moderbolaget (mkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet *)
Medelantal anställda, st
* ) Definieras som eget kapital, före föreslagen utdelning, dividerat med balansomslutningen
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Hållbarhetsrapport enligt ÅRL

Framtida utveckling

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Ernst & Young AB valt att
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har
överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.ey.com/se/sv/
newsroom

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster under
inledningen av räkenskapsåret. En av anledningarna är den
globala strukturen ger oss en viktig och efterfrågad fördel på
marknaden. Vårt mycket långa arbete med kvalitet är en annan.
Vår kund- och tjänstemix ger oss stabilitet och den möjliggör
också leveranser med efterfrågad kvalitetsnivå.

Risker och riskhantering

Moderbolaget

Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskhantering inom
EY. Omfattande kvalitets- och riskhanteringsprocesser för att
minska risker i affärsverksamheten tillämpas. Dessa genomförs
såväl internt med stöd av kollegor från andra EY-bolag som
externt av vår tillsynsmyndighet. Detta arbete beskrivs utförligt
i vår Transparency report som vi publicerar senast den 31
oktober varje år på vår hemsida. I den löpande verksamheten
granskas våra affärstransaktioner kontinuerligt ur både ett
lönsamhets- och riskperspektiv.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick för
verksamhetsåret till 496 (551) mkr. I allt väsentligt bedrivs
koncernens verksamhet i moderbolaget varför informationen
ovan avseende koncernen är tillämplig även för moderbolaget.
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Förändring eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Annat eget
kapital exkl.
årets res.

Årets resultat

Totalt eget
kapital

4 680

18 326

416 841

439 847

416 841

-416 841

Disposition av föregående års resultat
Omräkningsdifferens

24

Utdelning från intressebolag
Utdelning enligt bolagsstämmans beslut

51 275

51 275

-434 000

-434 000

Årets resultat

375 652

375 652

4 680

52 465

375 652

432 797

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt eget
kapital

4 680

1 083

18 695

422 533

446 991

422 533

-422 533

-

Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disponering av föregående års resultat
Utdelning från intresseföretag
Utdelning enligt bolagsstämmans beslut

51 275

51 275

-434 000

-434 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

24

4 680

1 083

58 503

381 856

381 856

381 856

446 122

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinst:
Balanserat resultat

58 503 076

Årets resultat

381 856 390
Kronor

440 359 465

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:
till aktieägaren utdelas 91 239 kr per aktie
i ny räkning balanseras

427 000 000
13 359 465

Kronor

440 359 465
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Koncernens resultaträkningar för perioden 1 juli-30 juni

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2018/2019

2017/2018

2, 3

4 231 211

4 217 035

4

56 246

34 966

4 287 457

4 252 000

5, 6, 7, 8

-2 343 094

-2 198 109

9, 14

-1 386 319

-1 448 510

10

-56 629

-53 355

-4 422

-4 158

-3 790 462

-3 704 132

496 995

547 868

11

472

678

1 652

2 015

12

-9 162

-7 425

-7 037

-4 732

489 958

543 136

-114 306

-126 295

375 652

416 841

375 652

416 841

-

-

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

13

Varav hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
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Koncernens balansräkningar

Not

UB

IB

2019-06-30

2018-06-30

64 138

1 105

64 138

1 105

12 302

14 334

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

16

Förbättringar på annans fastighet
Inventarier

137 354

147 229

149 657

161 563

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

25

25

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

95 171

101 706

Kapitalförsäkringar

20

Summa anläggningstillgångar

58 962

62 664

154 158

164 395

367 952

327 063

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

796 101

716 931

Aktuella skattefordringar

61 150

57 375

Fordringar hos intresseföretag

53 207

24 712

Fordringar hos koncernföretag

20 645

25 018

Övriga fordringar
Upparbetade ej fakturerade arvoden
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 497
353 195

282 768

221 073

1 609 455

1 402 800

29 887

243 013

Summa omsättningstillgångar

1 639 342

1 645 813

SUMMA TILLGÅNGAR

2 007 294

1 972 875

Kassa och bank

21

6 147
389 438

22
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Koncernens balansräkningar, forts.

Not

2019-06-30

2018-06-30

Eget kapital och skulder
Eget kapital

28

Aktiekapital (4 680 aktier)
Annat eget kapital exklusive årets resultat

4 680

4 680

52 465

18 326

Årets resultat

375 652

416 841

Summa eget kapital

432 797

439 847

58 883

62 494

44 740

43 274

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

23, 26

Avsättningar för försäkringsteknisk reserv
Uppskjuten skatteskuld

24

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

35 007

35 365

138 630

141 134

14, 26

Övriga långfristliga skulder

2 407

-

Skulder till koncernföretag

15 784

-

Skulder till kreditinstitut

55 831

58 938

Summa långfristiga skulder

74 023

58 938

207 599

197 850

20 108

20 548

201 807

216 862

92 407

55 647

132 720

127 274

707 204

714 776

Summa kortfristiga skulder

1 361 845

1 332 957

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 007 294

1 972 875

Kortfristiga skulder
Delägarlån
Skulder till kreditinstitut

14

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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25

Koncernens kassaflödesanalyser för perioden 1 juli-30 juni

Not

2018/2019

2017/2018

489 958

543 136

56 629

53 355

Realisationsresultat

534

50

Räntekostnader

339

-78

-3 611

273

-308

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar

Förändringar i avsättningar
Aktiverade förvärvskostnader

-1 910

-4 256

Betald skatt

Övriga

-118 274

-121 033

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelskapital

423 356

471 447

-191 142

-150 569

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 150

-47 358

233 364

273 520

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

27

-42 659

-

-22 834

-24 857

-1 004

-

-55 131

-206

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

459

1 847

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

67 255

3 348

-53 914

-19 868

-19 600

-20 064

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering
Förändring delägarlån

9 749

45 053

-382 725

-365 147

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-392 576

-340 158

ÅRETS KASSAFLÖDE

-213 126

-86 507

Likvida medel vid årets ingång

243 013

329 519

Likvida medel vid årets utgång

29 887

243 013

Erhållna räntor

1 652

2 015

Erlagda räntor

-8 823

-7 425

Utbetald utdelning
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Moderbolagets resultaträkningar för perioden 1 juli-30 juni

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2018/2019

2017/2018

2, 3

4 202 642

4 217 035

4

56 246

34 966

4 258 889

4 252 000

5, 6, 7, 8

-2 331 113

-2 219 067

9 14

-1 389 910

-1 439 581

10

-31 282

-33 327

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-4 311

-4 158

-3 756 616

-3 696 133

502 273

555 868

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

1 542

1 779

-7 793

-6 529

-6 252

-4 750

496 021

551 118

Skatt på årets resultat

-114 165

-128 585

Årets resultat

381 856

422 533

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Resultat efter finansiella poster
13
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Moderbolagets balansräkningar

Not

2019-06-30

2018-06-30

1 062

1 105

1 062

1 105

Förbättringar på annans fastighet

12 302

14 334

Inventarier

61 536

67 917

73 838

82 250

140 200

69 973

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

15

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

16

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17

Andelar i intresseföretag

18

25

25

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

20 941

20 941

Kapitalförsäkringar

20

Summa anläggningstillgångar

58 962

62 664

220 129

153 604

295 029

236 959

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

790 693

716 931

Aktuella skattefordringar

58 882

57 375

Fordringar hos intresseföretag

53 207

24 712

Fordringar hos koncernföretag

18 540

25 018

Övriga fordringar
Upparbetade ej fakturerade arvoden
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 085
353 195

279 285

220 965

1 589 559

1 400 281

-

216 570

Summa omsättningstillgångar

1 589 559

1 616 851

SUMMA TILLGÅNGAR

1 884 587

1 853 810

Kassa och bank

21

2 365
386 587

22
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Moderbolagets balansräkningar, forts.

Not

2019-06-30

2018-06-30

Aktiekapital (4 680 aktier)

4 680

4 680

Reservfond

1 083

1 083

Bundet eget kapital

5 763

5 763

Eget kapital och skulder
Eget kapital

28

Balanserat resultat

58 503

18 695

Årets resultat

381 856

422 533

Fritt eget kapital

440 359

441 228

Summa eget kapital

446 122

446 991

58 883

62 494

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

23, 26
24

32 881

32 905

91 763

95 399

Skulder till koncernföretag

15 784

-

Summa långfristiga skulder

15 784

-

207 599

197 850

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

26

Kortfristiga skulder
Delägarlån
Checkräkningskredit

22

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

216 862

82 916

56 979

130 214

126 909

697 823

712 820

Summa kortfristiga skulder

1 330 918

1 311 420

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 884 587

1 853 810

14 | Årsredovisning 2018/2019

25

13 665
198 701

Moderbolagets kassaflödesanalyser för perioden 1 juli-30 juni

2018/2019

2017/2018

496 021

551 118

31 282

33 326

Realisationsresultat

487

50

Räntekostnader

339

-78

-3 611

273

-308

-

-1 976

-3 615

Betald skatt

-116 833

-120 994

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

405 402

460 080

-186 634

-152 854

-8 694

-59 392

210 074

247 834

-44 696

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar

Förändringar i avsättningar
Aktiverade förvärvskostnader
Övriga

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv dotterbolag
Aktieägartillskott

27

-5 000

-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-22 769

-24 856

Förvärv immateriella anläggningstillgångar

-1 004

-

459

1 847

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

5 678

3 348

-67 332

-19 661

Finansieringsverksamheten
Förändring delägarlån

9 749

45 053

13 665

-

Utbetald utdelning

-382 725

-365 147

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-359 311

-320 094

ÅRETS KASSAFLÖDE

-216 570

-91 921

Likvida medel vid årets ingång

216 570

308 491

Likvida medel vid årets utgång

-

216 570

Erhållna räntor

1 542

1 779

Erlagda räntor

-7 454

-6 529

Förändring checkräkningskredit
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Redovisnings- och värderingsprinciper
ingår dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller
bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Koncernföretag

Bedömningar och uppskattningar

Med koncernföretag avses alla bolag tillhörande koncernen EY
Europe SCRL.

När styrelsen och verkställande direktören upprättar
årsredovisningen måste vissa uppskattningar och antaganden
göras som påverkar redovisade värdet av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader. De områden där uppskattningar och
antaganden är av större betydelse för koncernen och som kan
komma att påverka resultat- och balansräkning om de ändras
beskrivs nedan:

Avsättningar för försäkringsteknisk reserv
Inom ramen för koncernens verksamhet förekommer att
skadeståndsanspråk riktas mot koncernens bolag eller enskilda
revisorer/konsulter. I de fall det bedöms sannolikt att ett
skadeståndsanspråk kommer ett leda till att en utbetalning
kommer krävas för att fullgöra förpliktelsen redovisas en
avsättning.

Goodwill
Ernst & Young AB förvärvade under året Skye Holding AB med
dotterbolag. Antaganden och bedömningar som förelåg vid
förvärvsdatum gäller också per balansdagen.

Pågående tjänsteuppdrag
Pågående tjänsteuppdrag uppgår till väsentliga belopp.
Pågående tjänsteuppdrag redovisas till värdet av utfört
arbete efter reduktion för konstaterade förluster och
befarade risker. Vinstavräkningen baseras på bedömd
färdigställandegrad. Bedömningarna av riskerna i uppdragen
och färdigställandegrad baseras på tidigare erfarenheter
av liknande uppdrag tillsammans med uppdragets specifika
förutsättningar. Balansposten består av flertal uppdrag och
inget enskilt uppdrag utgör en väsentlig andel.

Kundfordringar
Kundfordringar uppgår till väsentliga belopp. Kundfordringar
redovisas till anskaffningsvärde efter reduktion för befarade
och konstaterade förluster. Balansposten består av flertal
kundfordringar och ingen enskild post utgör en väsentlig andel.

Koncernredovisningen
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka
moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande
inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföretaget
innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen
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Intressebolag
Förvaltningsaktiebolaget Lästmakaren i Stockholm ägs
av koncernen till 25 %. Bolaget äger, via det helägda
dotterbolaget Förvaltningsaktiebolaget Lästmakaren från tid
till annan, aktier i Ernst & Young Sweden AB. Utdelningen från
Förvaltningsaktiebolaget Lästmakaren i Stockholm redovisas mot
eget kapital.

Omräkning av utländska dotterbolag
Utländska dotterbolag har omräknats efter dagskursmetoden
varvid tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens
kurs. Resultaträkningarna har omräknats efter genomsnittskurs
för året. Omräkningsdifferensen redovisas i eget kapital.

Intäktsredovisning
Tjänster utföres i allt väsentligt enligt principen för löpande
räkning, vilket innebär att intäkterna redovisas i den takt arbetet
utförs. Uppdrag med fast pris vinstavräknas i takt med att
arbetet utförs. I balansräkningen redovisas utförda men ännu ej
fakturerade tjänster värderade till utfaktureringspris efter avdrag
för bedömda förlustrisker.

Ränteintäkter
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är
sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Låneutgifter
Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i
den period de uppstår.

Leasingavtal
Finansiell leasing
Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal
redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt som
framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första
redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet
av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid
beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används
avtalets implicita ränta. Finansiella leasar avser bilar.

Operationell leasing
Koncernen är leasetagare genom så kallade operationella
leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är
förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen.
Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd
hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Operationella leasar avser i huvudsak inventarier, lokaler och
bilar i ett av dotterbolagen.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro,
bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner).
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte
finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något
ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som
förmånsbestämda pensionsplaner.
För förmånsbestämda pensionsplaner betalas en pensionspremie
till ett fristående Försäkringsbolag och redovisas som
avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR
2012:1. En mindre del av pensionsåtagandena säkerställs med
en företagsägd pantsatt kapitalförsäkring. Åtagandet är helt
beroende av värdet på kapitalförsäkringen. Dessa åtaganden
redovisas till samma belopp som kapitalförsäkringens verkliga
värde per balansdagen utgör.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som
gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att
den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld
som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder nettoredovisas i
rörelseresultatet. Kursdifferenser på finansiella fordringar och
skulder nettoredovisas som finansiell post.

Anläggningstillgångar och
avskrivningsprinciper
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs linjärt över
tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod ned till bedömt
restvärde, vanligtvis noll kr. Materiella anläggningstillgångar har
delats upp på betydande komponenter när komponenterna har
väsentligt olika nyttjandeperioder.
År
Goodwill
Förbättringar på annans fastighet

5-7
5-10

Bilar

5

Datorutrustning

3

Mobiltelefoner

2

Inventarier

5-10

Goodwill från strategiska förvärv avskrivs under en 7-årsperiod
och övriga under en 5-årsperiod.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
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Internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseende
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3
aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Nedskrivningar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om återvinningsvärdet inte kan beräknas för en enskild tillgång,
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande
enhet som tillgången hör till. Återvinningsvärdet är det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet för tillgången.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
12 (Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§
årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder klassificerats i olika
värderingskategorier som ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska
redovisas.

Finansiella tillgångar som innehas för handel
Denna kategori avser Andra långfristiga värdepappersinnehav
och utgörs i huvudsak av placeringstillgångar i
Försäkringsaktiebolaget Portea. Finansiella tillgångar i denna
kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar
redovisas resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
har fastställda eller fastställbara betalningar, men som inte är
derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Fordringarna redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs.
efter avdrag för osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Lån och övriga finansiella skulder som leverantörsskulder
ingår i denna kategori. Dessa skulder värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Inom ramen för koncernens verksamhet förekommer
att skadeståndsanspråk riktas mot koncernens bolag eller
enskilda revisorer/konsulter. I de fall det bedöms sannolikt att
ett skadeståndsanspråk kommer ett leda till att en utbetalning
kommer krävas för att fullgöra förpliktelsen redovisas en
avsättning för försäkringsteknisk reserv.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt den s.k. indirekta
metoden.

Avrundningar
Då samtliga belopp redovisas i tkr, om inget annat anges, kan
det innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Detta
gäller i såväl resultat- och balansräkningar som kassaflöden och
notförteckning.

Redovisningsprinciper för moderbolaget
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen med följande undantag.

Andelar i koncernföretag
Aktier och andelar i dotterbolag värderas till det lägsta
av anskaffningsvärde och återvinningsvärde. I de fall
tilläggsköpeskillingar bedöms komma att utgå, och de kan
beräknas på tillförlitligt sätt, ingår dessa i bokfört värde.
Aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet i dotterbolaget när
det lämnas.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition.

Finansiell leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.

Noter

Not 1 - Uppgifter om moderbolaget			
Moderbolaget, EY Europe SCRL org.nr 0720.518.176, med säte i Diegem, Belgien äger 54,2 % av rösterna i Ernst & Young Sweden AB, org nr 556235-4539.
Resterande 45,8 % ägs per den 2019-06-30 av 161 (151) i den svenska koncernen verksamma ägare.
Ernst & Young Sweden AB upprättar koncernredovisning för den svenska koncernen.

Not 2 - Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Koncernen
Försäljning till koncernföretag utanför den svenska koncernen
Försäljning till koncernföretag inom den svenska koncernen
Inköp från koncernföretag utanför den svenska koncernen
Inköp från koncernföretag inom den svenska koncernen

2018/2019
Försäljning/Inköp
265 193
100
394 928
15 598

2017/2018
% av total Försäljning/Inköp
6,3 %
0,0 %
10,6 %
0,4 %

235 031
100
410 294
21 237

2018/2019
Moderbolaget
Försäljning till koncernföretag utanför den svenska koncernen
Försäljning till koncernföretag inom den svenska koncernen
Inköp från koncernföretag utanför den svenska koncernen
Inköp från koncernföretag inom den svenska koncernen

Försäljning/ Inköp
265 193
48 673
394 928
28 549

% av total
5,6 %
0,0 %
11,3 %
0,6 %

2017/2018
% av total Försäljning/ Inköp
6,3 %
1,2 %
10,6 %
0,8 %

% av total

235 031
30 110
410 294
33 237

5,6 %
0,7 %
11,3 %
0,9 %

Not 3 - Nettoomsättningens fördelning per affärsområde
Koncernen

2018/2019

%

2017/2018

%

Revision, Assurance
Skatt, Tax
Transaction advisory services, TAS
Advisory services, AS

2 257 113
551 942
361 212
632 419

59 %
15 %
9%
17 %

2 185 480
525 532
401 890
664 828

58 %
14 %
11 %
18 %

Total nettoomsättning
Fakturerade intäkter för underleverantörer och utlägg

3 802 685
428 526

100 %

3 777 730
439 306

100 %

4 231 211
Moderbolaget
Revision, Assurance
Skatt, Tax
Transaction advisory services, TAS
Advisory services, AS
Total nettoomsättning
Fakturerade intäkter för underleverantörer och utlägg

4 217 035

2018/2019

%

2017/2018

%

2 257 113
551 942
361 212
603 850
3 774 116
428 526

60 %
15 %
10 %
16 %
100 %

2 185 480
525 532
401 890
664 828
3 777 730
439 306

58 %
14 %
11 %
18 %
100 %

4 202 642

4 217 035

Nettoomsättningen avser i allt väsentligt den svenska marknaden.

Not 4 - Övriga rörelseintäkter
Koncernen och moderbolaget
Försäljning av verksamhet
Hyresintäkter
Övrigt
Summa
		

2018/2019
2 430
13 952
39 864

2017/2018
164
13 944
20 858

56 246

34 966
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Not 5 - Medelantalet anställda
2018/2019
Antal
anställda

Varav
kvinnor

2017/2018
Antal
anställda

Varav
kvinnor

Moderbolaget
Sverige

2 652

52 %

2 541

50 %

Totalt moderbolaget

2 652

52 %

2 541

50 %

38

24 %

-

-

2 690

52 %

2 541

50 %

Dotterbolag
Koncernen totalt
Antalet arbetade timmar uppgår till 4 547 451 (4 353 370).

Not 6 - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader m m
Koncernen

2018/2019

2017/2018

Styrelse, verkställande direktör
Övriga delägare
Övriga anställda

-5 068
-151 362
-1 344 272

-3 726
-139 836
-1 258 629

Totala löner och ersättningar

-1 500 702

-1 402 191

Sociala avgifter enl lag och avtal

-536 670

-511 914

Pensionskostnader

-202 690

-183 564

-2 175
-87 592

-1 579
-88 786

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

-2 240 062

-2 097 670

Moderbolaget

2018/2019

2017/2018

Styrelse, verkställande direktör
Övriga delägare
Övriga anställda

-5 068
-151 362
-1 324 161

-3 726
-139 836
-1 258 629

Totala löner och ersättningar

-1 480 591

-1 402 191

-529 564
-198 635

-511 914
-183 564

-2 175
-87 592

-1 579
-88 786

-2 208 790

-2 097 668

varav för styrelse, verkställande direktör
varav för övriga delägare

Sociala avgifter enl lag och avtal
Pensionskostnader
varav för styrelse, verkställande direktör
varav för övriga delägare
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Något särskilt styrelsearvode har ej utgått under året. Uppsägningstiden från företagets sida för vd är liksom för övriga delägare 6 månader. Några avtal om
avgångsvederlag finns inte. 						
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Not 7 - Upplysning om sjukfrånvaro							
Koncernen
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro som andel av den totala sjukfrånvaron
Moderbolaget
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro som andel av den totala sjukfrånvaron

2018/2019
3,4 %
1,4 %
1,6 %
2,7 %
4,2 %

2017/2018
2,9 %
1,1 %
1,5 %
2,2 %
3,4 %

2,5 %
57,8 %

2,1 %
54,6 %

2018/2019
3,4 %
1,4 %
1,6 %
2,7 %
4,1 %

2017/2018
2,9 %
1,1 %
1,5 %
2,2 %
3,4 %

2,5 %

2,1 %

57,5 %

54,6 %

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda arbetstid.
Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron avser frånvaro under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet och
tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

Not 8 - Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Koncernen och moderbolaget
2018/2019
50 %
50 %

2017/2018
33 %
67 %

Företagsledning:
Kvinnor

25 %

28 %

Män

75 %

72 %

Styrelse:
Kvinnor
Män

Not 9 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

2018/2019

2017/2018

Crowe Osborne AB
Revisionsuppdrag

743

669

BDO Mälardalen AB
Revisionsuppdrag

219

175

71

-

2018/2019

2017/2018

743

669

Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag
Moderbolaget
Crowe Osborne AB
Revisionsuppdrag
Något arvode för annat än revisionsuppdrag har inte utgått.
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Not 10 - Av- och nedskrivningar
Koncernen
Goodwill
Förbättringar på annans fastighet
Inventarier

2018/2019
-6 781
-4 037
-45 810

2017/2018
-2 405
-4 542
-46 408

-56 629

-53 355

2018/2019
-1 047
-4 037
-26 198

2017/2018
-2 405
-4 542
-26 379

-31 282

-33 327

Summa
Moderbolaget
Goodwill
Förbättringar på annans fastighet
Inventarier
Summa

Not 11 - Resultat från övriga värdepapper
Koncernen
Orealiserad vinst/förlust på placeringstillgångar

2018/2019
472

2017/2018
678

472

678

2018/2019
-506
-8 656

2017/2018
-167
-7 258

-9 162

-7 425

2018/2019
-506
-7 287

2017/2018
-167
-6 362

-7 793

-6 529

Summa

Not 12 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader
Summa
Moderbolaget
Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader
Summa

Not 13 - Skatt på årets resultat

Aktuell skatt på årets resultat
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa redovisad skatt

Koncernen
2018/2019
2017/2018
-115 054
-115 537
16
409
732
-11 167

Moderbolaget
2018/2019
2017/2018
-114 205
-115 537
16
409
24
-13 457

-114 306

-126 295

-114 165

-128 585

Redovisat resultat före skatt

489 958

543 136

496 021

551 118

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %):
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Justering avseende tidigare år
Effekt av ändrad skattesats
Ej skattepliktiga intäkter

-107 791

-119 490

-109 125

-121 246

-7 044
16
513
-

-7 218
409

-7 752
409

4

-5 569
16
513
-

Redovisad skatt

-114 306

-126 295

-114 165

-128 585

-23,3 %

-23,3 %

-23,0 %

-23,3 %

Avstämning av effektiv skattesats

Effektiv skattesats
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Not 14 - Leasingavtal
Koncernen
Operationella hyresavtal har ingåtts enligt följande:

Avgifter att erlägga
Inventarier
Lokaler
Operationell billeasing

2018/2019
Inom ett år Mellan ett och två årMellan två och tre år
327
42
16
111 947
100 728
92 011
1 213
903
366

Efter tre år Årets hyresavgifter
11
832
107 610
113 791
655

Avgifter att erlägga
Inventarier
Lokaler

2017/2018
Inom ett år Mellan ett och två årMellan två och tre år
430
73
22
110 156
98 818
89 818

Efter tre år Årets hyresavgifter
830
173 082
110 834

2018/2019
Nuvärde av minimiMinimi-leasingavgifter
leasingavgifter
20 511
20 108
56 921
55 831
-

2017/2018
Minimi- Nuvärde av minimileasingavgifter
leasingavgifter
20 959
20 548
60 100
58 938
-

Finansiella hyresavtal har ingåtts enligt följande:
Avgifter att erlägga
Inom ett år
Senare än ett år men inom 5 år
Senare än fem år
Summa
Ränta
Summa nuvärde
Kortfristig del
Långfristig del

77 431
-1 491
75 940

75 940
75 940

81 059
-1 574
79 485

79 486
79 486

20 108
55 831
75 940

20 548
58 938
79 486

Avgifter att erlägga
Bilar
Inventarier
Lokaler

2018/2019
Inom ett år Mellan ett och två årMellan två och tre år
16 381
9 000
2 647
327
42
16
110 827
100 265
92 011

Efter tre år Årets hyresavgifter
20 984
11
832
107 610
113 506

Avgifter att erlägga
Bilar
Inventarier
Lokaler

2017/2018
Inom ett år Mellan ett och två årMellan två och tre år
17 362
10 484
3 270
430
73
22
110 156
98 818
89 818

Efter tre år Årets hyresavgifter
17 794
830
173 082
110 834

Se även not 25.
Moderbolaget
Operationella hyresavtal har ingåtts enligt följande:
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Not 15 - Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
Inkråmsgoodwill

2018/2019

2017/2018

13 370
1 003
14 373

13 370
13 370

-13 144
-426
-13 570

-11 936
-1 208
-13 144

803

226

2018/2019

2017/2018

27 916
68 810
96 726

27 916
27 916

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-20 676
-6 355
-27 031

-19 479
-1 197
-20 676

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-6 360
-6 360

-6 360
-6 360

Bokfört värde förvärvsgoodwill

63 335

880

Bokfört värde goodwill

64 138

1 105

2018/2019

2017/2018

13 370
1 003
14 373

13 370
13 370

-13 144
-426
-13 570

-11 936
-1 208
-13 145

803

226

2018/2019

2017/2018

28 653
28 653

28 653
28 653

-21 413
-621
-22 034

-20 216
-1 197
-21 413

-6 360
-6 360

-6 360
-6 360

259

880

1 062

1 105

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde inkråmsgoodwill

Förvärvsgoodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget
Inkråmsgoodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde inkråmsgoodwill
Förvärvsgoodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde förvärvsgoodwill
Bokfört värde goodwill
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Not 16 - Materiella anläggningstillgångar
Förbättringar på annans fastighet
Koncernen och moderbolaget
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Inventarier
Koncernen
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Finansiell leasing ingår i det bokförda värdet med
Moderbolaget
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Finansiell leasing ingår i det bokförda värdet med

2018/2019

2017/2018

28 375
2 008
30 383

29 927
1 025
-2 576
28 376

-14 044
-4 037
-18 081

-11 741
-4 542
2 240
-14 043

12 302

14 334

2018/2019

2017/2018

278 655
55 933
-41 318
293 270

283 545
64 718
-69 608
278 655

-131 426
-45 810
21 320
-155 916

-130 152
-46 408
45 134
-131 426

137 354

147 229

75 766

79 313

2018/2019

2017/2018

172 653
20 762
-5 167
188 248

175 591
23 832
-26 770
172 653

-104 736
-26 198
4 222
-126 712

-103 565
-26 379
25 209
-104 734

61 536

67 919

-

-
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Not 17 - Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2018/2019

2017/2018

232 758
65 227
5 000
302 984

232 758
232 758

-162 784
-162 784

-162 784
-162 784

140 200

69 973

Aktier och andelar i koncernföretag
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Förvärv
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

2018/2019

2017/2018

120
396
246
69 000
100
112
70 226

120
396
246
69 000
100
112
-

140 200

69 974

Org nr

Säte

Branschrådgivarna Umeå AB

556464-9399

Stockholm

Ernst & Young Corporate Finance AB

556660-3477

Stockholm

Branschrådgivarna Umeå AB
Ernst & Young Corporate Finance AB
Ernst & Young Sweden Participation Ltd
Esset Revision AB
Försäkringsaktiebolaget Portea
Hagström & Sillén Skattekonsult AB
O Silléns Revisionsbyrå AB
EY Skye Holding AB
Bokfört värde

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:

Ernst & Young Sweden Participation Ltd

Kapital - och

Antal

rösträttsandel

andelar

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1 000
1 000
100
1 000
28 000
1 000
1 000
895 000

04305127

London

Esset Revision AB

556642-2902

Stockholm

Esset Ekonomi AB

556591-8389

Stockholm

Försäkringsaktiebolaget Portea

516406-0302

Stockholm

Hagström & Sillén Skattekonsult AB

556219-8712

Stockholm

O Silléns Revisionsbyrå AB

556097-6747

Stockholm

EY Skye Holding AB

556875-2538

Stockholm
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Not 18 - Andelar i intresseföretag			

Förvaltningsaktiebolaget Lästmakaren i Stockholm
Koncernen och moderbolaget
Förvaltningsaktiebolaget Lästmakaren i Stockholm
Summa

Org nr

Kapital - och
rösträttsandel

Antal
andelar

Säte

556707-4389

25 %

250

Stockholm

2019-06-30
25
25

2018-06-30
25
25

Not 19 - Andra långfristiga värdepappersinnehav					
Koncernen
Obligationer och andra räntebärande värdepapper:
Penningmarknadsfond
Övriga finansiella placeringstillgångar:
Blandfond hedgefond innehållande aktier, räntebärande värdepapper samt valutor
Övrigt
Summa

2019-06-30

2018-06-30

55 258

61 688

18 971
20 941
95 171

19 076
20 941
101 706

Portföljen avser i allt väsentligt placeringstillgångar värderade till verkligt värde i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Portea. Anskaffningsvärdet uppgår till
90 954 (97 446).						
Moderbolaget

2019-06-30

2018-06-30

Övrigt

20 941

20 941

Summa

20 941

20 941

Not 20 - Kapitalförsäkringar						
Koncernen och moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Årets premier
Årets utköp/överlåtelser
Omvärdering till marknadsvärde
Belopp vid årets utgång

2019-06-30
62 664
-5 678
1 976
58 962

2018-06-30
62 358
-3 308
3 615
62 664

Not 21 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda hyror
Övrigt
Summa

2019-06-30
34 402
248 366
282 768

06-30-2018
34 354
186 719
221 073

Moderbolaget
Förutbetalda hyror
Övrigt
Summa

2019-06-30
34 101
245 184
279 285

2018-06-30
34 354
186 612
220 965

Koncernen
Kassa och bank
- varav pantsatt för annans räkning
Beviljad checkräkningskredit
- varav utnyttjad kredit

2019-06-30
29 887
250 000
-

2018-06-30
243 013
4 837
200 000
-

Moderbolaget
Kassa och bank
- varav pantsatt för annans räkning
Beviljad checkräkningskredit
- varav utnyttjad kredit

2019-06-30
250 000
-13 665

2018-06-30
216 570
4 837
200 000
-

Not 22 - Kassa och bank
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Not 23 - Avsättningar för pensioner
Merparten av skuldförda pensioner motsvaras av tecknade kapitalförsäkringar eller spärrade bankmedel som lämnats som säkerhet för fullgörande av dessa
pensionsförpliktelser. Se även not 26.
Koncernen och moderbolaget
Pensionsåtaganden säkerställda genom kapitalförsäkringar eller spärrade bankmedel ej enligt Tryggandelagen
Summa

2019-06-30
58 883
58 883

2018-06-30
62 494
62 494

Not 24 - Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld
Koncernen
Uppskjuten skatteskuld
Obeskattade reserver
Ej fakturerade arvoden
Summa uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skattefordran
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa uppskjuten skattefordran
Summa uppskjuten skatteskuld, netto
Moderbolaget
Uppskjuten skatteskuld
Ej fakturerade arvoden
Summa uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skattefordran
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa uppskjuten skattefordran
Summa uppskjuten skatteskuld, netto

2019-06-30

2018-06-30

2 930
48 143
51 074

2 498
50 125
52 623

-7 750
-8 316
-16 067

-8 605
-8 653
-17 258

35 007

35 365

2019-06-30

2018-06-30

48 182
48 182

50 125
50 125

-7 750
-7 551
-15 301

-8 605
-8 615
-17 220

32 881

32 905

Not 25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupen löne- och semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Ej upparbetade arvoden
Övrigt
Summa

2019-06-30
346 423
249 283
51 920
59 578
707 204

2018-06-30
337 685
246 090
46 553
84 448
714 776

Moderbolaget
Upplupen löne- och semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Ej upparbetade arvoden
Övrigt
Summa

2019-06-30
343 068
246 147
51 920
56 688
697 823

2018-06-30
337 685
246 090
46 553
82 492
712 820
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Not 26 - Ställda säkerheter, eventualförpliktelser samt förfallotid långfristiga skulder
Koncernen

Skulder till kreditinstitut *)
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa

Skuld per
2019-06-30
55 831
15 784
2 407
74 023

Avsättningar till pensioner

58 883

Förfaller till betalning
Mellan ett
Senare än
och fem år
fem år
55 831
15 784
2 407
74 023
-

Ställd
säkerhet
1)

Skuld per
2018-06-30
58 938

-

58 938

2 och 3)

62 494

Ställd
säkerhet
1)

Skuld per
2018-06-30
-

2 och 3)

62 494

*) Se även not 14.
Moderbolaget

Skulder till koncernföretag
Summa

Skuld per
2019-06-30
15 784
15 784

Avsättningar till pensioner

58 883

Förfaller till betalning
Mellan ett
Senare än
och fem år
fem år
15 784
15 784
-

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
Koncernen och moderbolaget
1) Företagsinteckningar
2) Kapitalförsäkringar
3) Spärrade bankmedel
Summa ställda säkerheter

2019-06-30
130 000
58 962
188 962

2018-06-30
130 000
62 664
4 837
197 501

Eventualförpliktelser

2019-06-30
Inga

2018-06-30
Inga

Not 27 - Förvärv av dotterföretag
Under innevarande räkenskapsår förvärvades samtliga aktier i Skye Holding AB (556875-2538) med tillhörande helägda dotterbolag Skye Consulting Sweden
AB (556738-5819). Förvärvstidpunkt var 2018-11-23. Bolagen har efter förvärvet genomfört namnbyte till EY Skye Holding AB och EY Skye Consulting
Sweden AB. Värdet av identifierbara förvärvade tillgångar och skulder samt goodwill var enligt förvärvsanalysen följande:
Koncernen
Goodwill
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran

68 810
11 020
1 259

Uppskjuten skattskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Likvida medel i förvärvat bolag
Förvärv aktier
Aktiverade förvärvskostnader
Köpeskilling
Avgår skuldförd köpeskilling
Avgår likvida medel i förvärvat bolag
Påverkan likvida medel

-377
-2 407
-15 116
2 037
65 227
-1 374
63 852
-19 156
-2 037
42 659
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Not 28 - Vinstdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står följande vinst:
Balanserat resultat
Årets resultat
Kronor

58 503 076
381 856 390
440 359 465

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:
till aktieägaren utdelas
i ny räkning balanseras
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427 000 000
13 359 465
440 359 465

Signaturer

Stockholm den 23 oktober 2019

Jesper Almström
Styrelseordförande

Jonas Svensson
Verkställande direktör

Fredrik Hertz

Åsa Lundvall

Gunilla Andersson

Charlotte Holmstrand

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 oktober 2019
Crowe Osborne AB

Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor
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1 (2)

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Ernst & Young AB
Org.nr 556053-5873
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Ernst & Young AB för räkenskapsåret 2018-07-01 2019-06-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2019-06-30 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Ernst & Young AB för räkenskapsåret
2018-07-01 - 2019-06-30 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den 24 oktober 2019

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Crowe Osborne AB

_________________________________
Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning,
skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och
insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra
löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare
som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra
till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.
EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en
eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje
medlemsföretag utgör en egen juridisk person.
© 2019 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.
ey.com/se
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