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PricewaterhouseCoopers Oy ägs av ex-
perterna som arbetar inom bolaget. Bo-
laget har inga dotterbolag som idkar af-
färsverksamhet, men ett intressebolag, 
OFR-sammanslutningen PwC OFR-revi-
sion Oy.

Enligt bolagsordningen ska över hälften 
av alla aktier i bolaget och det röstetal 
dessa medför innehas av revisorer eller 
revisionssammanslutningar som arbe-
tar inom bolaget och som godkänts av 
Centralhandelskammaren. CGR-reviso-
rernas ägarandel i aktiebolaget den 
30.6.2014 var 61,3 %.

PwC-kedjans juridiska  
och strukturella helhet
PwC Finland hör till den globala kedjan 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited (PwCIL), där varje medlemsfö-
retag är ett självständigt juridiskt bolag. 
Medlemsföretagen har en lokal ägare 
och ledning. PwC-kedjan har vissa stan-
darder för riskhantering, personalled-
ning, varumärkesenlig verksamhet och 
kommunikation. Alla medlemsföretag 
har förbundit sig till att följa dessa stan-
darder. Efterlevnaden av standarderna 
övervakas kontinuerligt.

PwCIL:s främsta uppgifter är att (i) 

identifiera nya marknader och utveckla 
strategier för de nya marknaderna, (ii) 
förstärka PwC:s interna produkt-, kun-
skaps- och informationsnätverk, (iii) 
främja PwC-varumärkets välkändhet 
och (iv) säkerställa att gemensamma 
riskhanterings- och kvalitetsstandarder 
samt tillvägagångssätt för att garantera 
att enhetligt oberoende tillämpas av 
medlemsföretagen.

PwC-kedjans medlemsföretag har rätt 
att använda marknadsföringsnamnet 
PwC och tillgång till kedjans gemen-
samma resurser, metoder och know-
how. På motsvarande sätt har varje 
medlemsföretag en skyldighet att följa 
vissa verksamhetsprinciper som är ge-
mensamma för hela kedjan samt att 
upprätthålla PwC-kedjans standarder, 
som godkänts av PwCIL:s ledning. 
PwC-kedjan ansvarar inte juridiskt för 
medlemsföretagens arbete eller eventu-
ella försummelser, utan ansvaret ligger 
alltid på själva företaget.

Förvaltning
PricewaterhouseCoopers Oy:s verksam-
het styrs av gällande lagstiftning, bo-
lagsordningen och av branschspecifika 
bestämmelser, anvisningar och rekom-
mendationer. Målsättningen med bola-

PricewaterhouseCoopers Oy(PwC Finland) är ett finländskt bolag med statusen 
CGR-samfund som grundades 1954. Våra tjänster omfattar ledningskonsultering och 
företagsstrukturering samt skatterådgivning, revision och andra 
kvalitetssäkringstjänster. Vi ingår i den globala PwC-kedjan, som betjänar kunder i 
157 länder med stöd av över 184 000 experter.

Vi tror på insyn och öppenhet i all vår verksamhet. I den här rapporten om öppenhet 
och insyn berättar vi i enlighet med 29 § i revisionslagen och 9 § i 
revisionsförordningen om bolagets förvaltning, standarder och processer samt 
belöning och personalutbildning.

Organisation
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gets förvaltningsprinciper är ett öppet 
och transparent ledningssätt. Anvis-
ningarna för vårt ansvarsfulla sätt att 
handla utgör grunden för all vår verk-
samhet och PwC:s värderingar – samar-
bete, kvalitet och ledarskap – skapar en 
stabil utgångspunkt såväl för interaktio-
nen med kunderna och andra externa 
intressenter som för företagets interna 
kommunikation.

PricewaterhouseCoopers Oy:s förvalt-
ning består av bolagsstämman, styrel-
sen och verkställande direktören assis-
terade av bolagets ledningsgrupp samt 
ägar- och partnerstämmorna, part-
nerutskottet och utnämningsutskottet. 
Förvaltningsorganens verksamhetsprin-
ciper fastslås i respektive organs arbets-
ordning.

Bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman hålls var-
je år före utgången av december. Bolags-
stämman ska fatta de sedvanliga beslu-
ten som enligt aktiebolagslagen hör till 
den ordinarie bolagsstämman och fast-
ställa styrelseledamöternas och reviso-
rernas arvoden. Därtill fastställs aktiens 
gängse pris som används följande år vid 
förvärv och överlåtelse av aktier.

I enlighet med bolagsordningen väljer 
bolagsstämman årligen en styrelse, som 
utgörs av minst fem och högst nio ordi-
narie ledamöter. Styrelseordföranden 
och en eventuell vice ordförande samt 
övriga ledamöter väljs på den ordinarie 
bolagsstämman. Deras mandatperiod 
upphör vid följande ordinarie bolags-
stämma. Om en styrelseledamot avgår 
under en pågående mandatperiod kan 
ett fyllnadsval hållas i samband med en 
extra bolagsstämma.

Styrelse
Styrelsens uppgift är att ta hand om bo-
lagets förvaltning och att strukturera 
verksamheten ändamålsenligt. Styrel-
sen ser även till att övervakningen av 
bolagets bokföring och kapitalförvalt-
ning är organiserad på ett ändamålsen-
ligt sätt. Därtill godkänner styrelsen bo-
lagets strategi, verksamhetsplan och 
budget samt övervakar genomförandet 
av dem. Styrelsen utser den verkställan-
de direktören och godkänner utnäm-
ningen av direktörerna för de olika af-
färsområdena och den övriga lednings-
gruppen. Den verkställande direktören 
lägger fram ärendena som ska behand-
las av styrelsen.

Minst två tredjedelar av styrelseleda-
möterna och eventuella ersättare samt 
ordföranden och den eventuella vice 
ordföranden ska vara av Centralhandel-
skammaren godkända revisorer som ar-
betar inom företaget.

PricewaterhouseCoopers Oy:s senaste 
ordinarie bolagsstämma hölls 
19.11.2013. Fram till bolagsstämman 
utgjordes styrelsen av Ylva Eriksson, 
Juha Laitinen, Heikki Lassila, Merja 
Lindh, Janne Rajalahti, Eero Suomela 
(ordf) och Kimmo Vilske.

Den ordinarie bolagsstämman 
19.11.2013 valde Ylva Eriksson, Jaakko 
Kilpeläinen, Johan Kronberg, Juha Lai-
tinen, Heikki Lassila, Pekka Loikkanen 
och Kaj Wasenius som styrelseledamö-
ter. Bolagsstämman valde CGR Johan 
Kronberg till styrelseordförande.

Styrelsen sammanträdde 16 gånger un-
der räkenskapsperioden. Styrelsens 
verksamhet och arbetssätt utvärderas 
årligen. Utvärderingen genomförs som 
självutvärdering.

Verkställande direktör
Styrelsen för PricewaterhouseCoopers 
Oy utnämner den verkställande direktö-
ren som ansvarar för bolagets ledning, 
verkställandet av företagsstrategin och 
utvecklingen av affärsverksamheten i 
enlighet med styrelsens anvisningar 
och bestämmelser. Den verkställande 
direktören assisteras av ledningsgrup-
pen. Bolagets verkställande direktör se-
dan 1.6.2011 är CGR Kim Karhu.

Territory Senior Partner
PricewaterhouseCoopers Oy:s ägarstäm-
ma utnämner en delägare till Territory 
Senior Partner (TSP), som företräder bo-
laget och aktieägarna i PwC-kedjan. I 
oktober 2013 valde ägarstämman CGR 
Janne Rajalahti till TSP. Han började sitt 
uppdrag efter den ordinarie bolagsstäm-
man 19.11.2013. TSP fram till bolags-
stämman var CGR Johan Kronberg.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppens huvudsakliga upp-
gift är att bistå den verkställande direk-
tören i den operativa ledningen och i 
verkställandet av styrelsens beslut. Led-
ningsgruppen har inga befogenheter 
som grundar sig på lagstiftning eller bo-
lagsordningen. Ledningsgruppen leder 
och utvecklar bolagets verksamhet i syf-
te att uppnå bolagets strategiska mål.

Under räkenskapsperioden hade led-
ningsgruppen (Territory Leadership 
Team) följande sammansättning: bola-
gets verkställande direktör, Territory 
Senior Partner, direktörerna för affärs-
områdena, Markets Leader, Key Ac-
counts Leader, Human Capital Leader 
och Chief Operating Officer. Styrelsen 
godkänner ledningsgruppens medlem-
mar på förslag av verkställande direktö-
ren. Verkställande direktören fungerar 
som ordförande för ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen sammanträdde 25 
gånger under räkenskapsperioden.

Vid utgången av räkenskapsperioden 
30.6.2014 utgjordes ledningsgruppen 
av Kim Karhu (verkställande direktör), 
Janne Rajalahti (Territory Senior Part-
ner), Mika Kaarisalo (Private Company 
Services Leader), Mikko Nieminen (Ass-
urance Leader), Timo Raikaslehto (Ad-
visory Leader), Petri Seppälä (Tax Le-
ader), Marko Korkiakoski (Markets Le-
ader), Mirel Leino (Key Accounts 
Leader), Leena Tiensuu (Human Capital 
Leader) och Kati Tammilehto (Chief 
Operating Officer).
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Juha Laitinen  
Jur. kand., partner 
f. 1963

Mirel Leino 
Ekon. dr., CFA, partner 
Key Accounts Leader 
f. 1971

Petri Seppälä  
Vicenotarie, LL.M., partner 
Tax Leader 
f. 1967

Johan Kronberg 
(styrelsens ordförande) 
CGR, partner 
f. 1956 

Kim Karhu  
CGR, partner 
verkställande direktör 
f. 1956

Heikki Lassila 
CGR, partner 
f.1958 

Mikko Nieminen 
CGR, partner 
Assurance Leader 
f. 1973

Kati Tammilehto 
Ekon. mag. 
Chief Operating Officer 
f. 1966

Ylva Eriksson 
CGR, partner 
f. 1969 

Mika Kaarisalo  
CGR, partner 
Private Company Services Leader  
f. 1964

Pekka Loikkanen  
CGR, partner 
f. 1959

Timo Raikaslehto 
Ekon. mag., partner 
Advisory Leader 
f. 1958

Leena Tiensuu 
Jur. kand., MBA 
Human Capital Leader 
f. 1959

Jaakko Kilpeläinen  
FM, director 
f. 1955

Marko Korkiakoski  
Ekon. mag., CIA, partner 
Markets Leader 
f. 1965

Kaj Wasenius  
CGR, partner 
f. 1972

Janne Rajalahti 
CGR, partner 
Territory Senior Partner 
f. 1964

Styrelsen 
30.6.2014

Lednings-
grupp 
30.6.2014
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PricewaterhouseCoopers Oy ägs av delä-
garna som arbetar i bolaget, Equity Part-
ners. Delägarnas rättigheter och skyl-
digheter fastställs i aktiebolagslagen, 
bolagsordningen och delägaravtalen. På 
bolagsstämmorna utövar delägarna den 
högsta beslutanderätt som avses i aktie-
bolagslagen och bolagsordningen.

Utöver Equity Partners finns en annan 
partnerkategori, Associated Partners. 
Deras rättigheter och skyldigheter fast-
ställs i ett partneravtal. Associated och 
Equity Partners deltar vid ägar- och 
partnerstämmor i beslutsfattandet om 
frågor som anges i delägar- och partner-
avtalen.

Vid utgången av räkenskapsperiod hade 
bolaget sammanlagt 73 partner, av vil-
ka 44 var Equity Partners och 29 Associ-
ated Partners.

Partnerutskottet
Partnerutskottets uppgift är att förbere-
da ärenden för styrelsen som har att 
göra med partnerlöner, -policy och 
-struktur. Partnerutskottet består av 
styrelseordföranden, verkställande di-
rektören, TSP, utnämningsutskottets 
ordförande och en av styrelsen utsedd 
styrelseledamot Styrelseordföranden 
fungerar som utskottets ordförande. 
Medlemmarna i partnerutskottet utses 
inte separat, med undantag för styrelse-
ledamoten som utses av styrelsen, utan 
medlemskapet i partnerutskottet ingår i 
de ovan nämnda befattningarna.

Partnerutskottet består av Johan Kron-
berg (ordförande), Kim Karhu, Juha Lai-
tinen, Matias Lindholm och Janne Raja-
lahti.

Utnämningsutskottet
Utnämningsutskottets uppgift är att in-
för bolagsstämman förbereda förslag 

gällande styrelseledamöter, styrelse-
ordförande och eventuell vice ordföran-
de samt antalet ledamöter. Dessutom 
bereder utskottet valet av TSP inför ak-
tieägarstämman.

Ägarstämman utser fyra delägare till 
utnämningsutskottet, varav en utses till 
ordförande och en till vice ordförande. 
Styrelseordföranden, andra styrelsele-
damöter, verkställande direktören eller 
TSP kan inte ingå i utnämningsutskot-
tet. Mandatperioden för utnämnings-
utskottets medlemmar inleds vid aktie-
ägarstämman och avslutas vid följande 
aktieägarstämma, om inte annat fast-
ställs.

Utnämningsutskottet består av Matias 
Lindholm (ordförande), Kai Wist (vice 
ordförande), Jan Holmberg och Hannu 
Pellinen.

Grunder för ersättningar till 
partner
Vad gäller partnernas löner tillämpas 
ett inkomstsystem som fastställts av 
ägarstämman och där huvudprinciper-
na är likadana i hela PwC-kedjan. Part-
nerutskottet beslutar om förändringar 
av inkomstsystemet. Betydande föränd-
ringar hänskjuts till styrelsen samt 
ägarstämman för godkännande. Under 
2014 har inkomstsystemet setts över 
och förändrats i vissa delar inom ett 
större projekt för utveckling av partner-
medarbetarnas verksamhet.

Partnerutskottet beslutar om partner-
nas ersättningar. Styrelsen beslutar om 
ersättningen till partnerutskottets med-
lemmar. Partnerna är indelade i olika 
klasser utifrån erfarenhet, kompetens 
och roll. I ersättningarna beaktas hur 
årligen uppsatta personliga mål har 
uppnåtts, agerande i enlighet med vär-
deringarna, partnerns roll i bolagets or-

ganisation och bolagets ekonomiska re-
sultat.

Partners
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Bolagets värderingar – smarbete, kvali-
tet och ledarskap – fungerar som stöd 
för vår målsättning om hög kvalitet i 
hela vårt kundarbete. Förutom bra tek-
nisk kvalitet och efterlevnad av regler 
innebär kvalitet även en förmåga att 
sätta sig in i kundernas situation och en-
gagemang för att ge dem mervärde. I 
samband med våra interna utbildningar 
och andra arrangemang betonar vi 
ständigt betydelsen av hög kvalitet. Vi 
genomför även regelbundet undersök-
ningar om kundnöjdhet.

Bolagen som hör till PwC-kedjan tilläm-
par enhetliga verksamhetsprinciper 
och tillvägagångssätt i fråga om kvali-
tet och utförande av tjänster. Bolagets 
Risk & Quality-partner ska tillsammans 
med affärsområdenas Risk & Quali-
ty-partner och -chefer upprätthålla och 
övervaka efterlevnaden av principer 
och system för kvalitetssäkring och 
riskhantering. Vi genomför en årlig 
självutvärdering av efterlevnaden av 
verksamhetsprinciperna. Risk & Quali-
ty Partnern rapporterar till lednings-
gruppen och TSP.

Vi följer det kvalitetssäkringsprogram 
för PwC-kedjans uppdrag som används i 
alla bolag som tillhör kedjan. Enskilda 
PwC-företag kan komplettera de globala 
principerna med tilläggsåtgärder som 
den lokala lagstiftningen förutsätter. 
Enligt programmet är alla auktorisera-
de revisorer samt andra uppdragsansva-
riga föremål för en uppdragsspecifik 
kvalitetskontroll minst vart femte år. 
Resultaten av kvalitetskontrollen rap-
porteras både till PricewaterhouseCoo-
pers Oy:s högsta ledning och till 
PwC-kedjan. Med rapporten som ut-
gångspunkt utarbetar vi en åtgärdsplan 
för att rätta till de brister som framkom-
mit. Ledningen för vårt bolag övervakar 
verkställandet av åtgärdsplanen.

Vi följer den internationella standarden 
för kvalitetskontroll ISQC 1 som revi-
sionssamfund omfattas av, vilket säker-
ställer att vi utför våra uppdrag på det 
sätt som de yrkesmässiga standarderna, 
bestämmelserna och lagstiftningen för-
utsätter. Standarden för kvalitetskon-
troll förutsätter även uppföljning. An-
svarig för den är en särskilt utsedd part-
ner, Chief Quality Officer. 
Uppföljningens syfte är att ge rimliga 
garantier för att de verksamhetsprinci-
per och tillvägagångssätt som hör sam-
man med systemet för kvalitetskontroll 
är ändamålsenliga, fungerar effektivt 
och iakttas.

Med regelbundna intervaller genomför 
PwC-kedjan en kvalitetskontroll av vårt 
bolag där man gör en genomgång av 
verksamhetsprincipernas och tillväga-
gångssättens ändamålsenlighet samt 
vårt sätt att utföra uppdragen.

Syftet med vår Quality Office-verksam-
het är att säkerställa att revisionsupp-
dragen och de övriga kvalitetssäkrings-
uppdragen sköts kvalificerat, ändamål-
senligt och effektivt. Ordförande i 
Quality Office är den metodikansvariga 
partnern. Medlemmar är direktören för 
revisionsverksamheten, Chief Quality 
Officern, och ansvariga partners för 
oberoende samt revisionsverksamhet-
ens riskhantering, kvalitetskontroller 
och intern utbildning.

På PwC-kedjans webbplats kan vår per-
sonal och externa aktörer i förtroende 
informera oss om de upptäckt eller 
misstänker avvikelser från de yrkes-
mässiga standarder eller den lagstift-
ning som gäller bolaget. I våra principer 
betonas vikten av konsultation vid kom-
plicerade eller svårtolkade frågor. Vi har 
utsett erfarna experter som ansvariga 
för konsultationen.

Vår sammanslutning och våra CGR-re-
visorer förordnas i enlighet med 40 § i 
revisionslagen föremål för en oberoen-
de kvalitetsgranskning av Centralhan-
delskammarens revisionsnämnd vart 
tredje till sjätte år. Våra GRM-revisorer 
är på motsvarande sätt föremål för en 
kvalitetsgranskning av handelskamrar-
na.

Tidpunkter för de senaste 
kvalitetskontrollerna
Resultaten från den regelbundna kvali-
tetskontrollen rapporterades till bola-
gets ledningsgrupp, styrelsen och 
PwC-kedjan hösten 2013.

Våren 2013 genomförde PwC-kedjan en 
Quality Management Review av vårt 
bolag där man gjorde en genomgång av 
våra verksamhetsprinciper och tillväga-
gångssättens ändamålsenlighet. Obser-
vationerna rapporterades till lednings-
gruppen och styrelsen i augusti 2013.

Centralhandelskammarens revisions-
nämnds senaste årliga CGR-besök hos 
PricewaterhouseCoopers Oy genomför-
des 13.8.2013.

Hösten 2013 gjorde nämnden en kvali-
tetskontroll i vårt bolag på grundval av 
revisionslagen och nämndens årspro-
gram.

Den slutgiltiga rapporten lämnades till 
bolaget i augusti 2014.

PricewaterhouseCoopers Oy är även re-
gistrerad hos PCAOB (Public Company 
Accounting Oversight Board), revisions-
branschens tillsynsorgan i USA, som ge-
nomförde en kvalitetskontroll i vårt bo-
lag hösten 2013. Kontrollen omfattade 
vissa funktioner i vårt bolag och revi-
sioner som utförts enligt PCAOB-stan-
darder.

Kvalitetssystem
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Den slutgiltiga rapporten lämnas till bo-
laget hösten 2014.

Förteckning över bolag som är 
föremål för offentlig handel samt 
över kreditinstitut och 
försäkringsbolag där 
revisionssammanslutningen 
utnämnts till revisor under den 
gångna räkenskapsperioden
På PricewaterhouseCoopers Oy:s webb-
plats finns en separat förteckning över 
bolag som är föremål för offentlig han-
del samt över kreditinstitut och försäk-
ringsbolag där revisionssamfundet eller 
någon som är anställd av sammfundet 
har utnämnts till revisor. Förteckningen 
finns på adressen www.pwc.fi/julkiset.

Anvisningar för oberoende och 
kontroll av efterlevnaden
Vi följer PwC-kedjans globala regelverk 
som innehåller minimikraven för obero-
ende. Dessa tillämpas vid alla kvalitets-
säkringsuppdrag som vi utför. Reglerna 
för oberoende är baserade på IESBA:s 
(The International Ethics Standards Bo-
ard for Accountants) etiska regler och 
för SEC-bolagens del på SEC:s regler för 
oberoende. De uppfyller även kraven i 
revisionslagen. Våra regler gällande re-
visionskunder är dock strängare än IES-
BA:s regler på vissa områden. Vi håller 
personalen uppdaterad om frågor som 
gäller oberoende med hjälp av interna 
meddelanden och utbildningar.

Vi tillämpar en noggrann metod för 
godkännande av nya kunder och upp-
drag. Vi har tillgång till PwC-kedjans 
centrala databas över oberoende orga-
nisationer. Med oberoende organisation 
avses en revisionskund som är av all-
mänt intresse eller har utländska dot-
terorganisationer eller någon annan 
kvalitetssäkringsuppdragskund av per-
manent karaktär som är noterad eller 
har utländska dotterorganisationer. Den 
centrala databasen möjliggör bedöm-
ning av oberoende i fråga om nya kun-
der och uppdrag. Innan nya kunder och 
uppdrag godkänns säkerställer vi i en-
lighet med våra verksamhetsprinciper 
att det inte finns några intressekonflik-
ter som skulle kunna äventyra vårt obe-
roende som revisorer.

Enligt vår praxis ska den partner som 
ansvarar för en revisionskund ge sitt 
godkännande innan andra tjänster än 
revisionstjänster erbjuds till kunden i 
fråga. På så sätt säkerställer vi att våra 

tjänster utförs på ett oberoende och ob-
jektivt sätt. Vad gäller oberoende orga-
nisationer sker förhandsgodkännandet 
genom ett auktoriseringssystem som 
används av alla bolag i PwC-kedjan.

Vi följer rotationskraven gällande revi-
sorernas mandatperioder i enlighet med 
den finländska revisionslagen och in-
hemska tillägg till IESBA:s etiska regler. 
Vi övervakar efterlevnaden av dessa 
principer genom aktuella uppdateringar 
av det centrala databasverktyget för bo-
lag som är föremål för offentlig handel 
samt kreditinstitut och försäkringsbolag 
samt via tillsynsåtgärder som vidtas år-
ligen.

Vi begär årligen att alla våra experter 
ska bekräfta att de följer våra verksam-
hetsprinciper och regler för oberoende. 
Alla partner samt direktörer och chefer 
med expertroll i kundarbetet hanterar 
informationen om sina värdepapper i 
ett portföljsystem som jämför innehav-
en med en databas som innehåller alla 
PwC-företagens oberoende organisatio-
ner och aviserar om eventuella problem 
med oberoendet.

Efterlevnaden av reglerna för oberoen-
de kontrolleras även genom årliga stick-
provsundersökningar av enskilda ex-
perter. Eventuella brott mot reglerna för 
oberoende rapporteras till bolagets led-
ningsgrupp och styrelse. Vid konstate-
rade brott mot reglerna för oberoende 
tillämpas bolagets disciplinära princi-
per och sanktionspolicy.

Fortlöpande kompetensutveckling
PwC är en expertorganisation vars 
framgång bygger på kompetent och yr-
keskunnig personal. Performance 
Coaching & Development (PC&D) ingår 
i PwC:s ledningsmodell där ett syfte är 
att fungera som stöd för alla PwC-an-
ställdas prestation och yrkesmässiga ut-
veckling. Med hjälp av PC&D-processen 
fastställs egna utvecklingsmål för var 
och en. PwC ger personalen mångsidiga 
möjligheter att uppnå dessa utveck-
lingsmål, såväl genom att lära i arbetet 
och av mer erfarna som ett varierat ut-
bud av utbildning.

Utbildningen baseras på mål som här-
leds ur strategin och behov som fram-
kommer i kundarbetet. Den globala 
PwC-kedjans utbildningsutbud i kombi-
nation med PwC Finlands egna utbild-
ningar, som anpassats efter lokala be-

hov, ger möjligheter både till fördjup-
ning av specialkunskaper och till 
långsiktig utveckling av bred kompe-
tens. Utbildningarna fördelar sig en-
hets-, bransch- och uppdragsspecifikt på 
expertutbildning, ledning av kundrela-
tioner och förmåga till interaktion samt 
utbildning som fokuserar på PwC:s ar-
betssätt, kultur och värderingar. Sär-
skilt utbildning som rör förändringar i 
lagar, förordningar och olika standarder 
samt kvalitetssäkring ordnas kontinuer-
ligt. Detta understöds av fortlöpande 
kommunikation om författningsänd-
ringar och utveckling i övrigt samt till-
gängliga databaser. Vissa utbildningar 
är obligatoriska utifrån personens roll, 
vissa utgår från de egna utvecklingsmå-
len.

Ekonomiska uppgifter om 
verksamhetens omfattning
Bolagets omsättning för räkenskapspe-
rioden som avslutades 30.6.2014 upp-
gick till 104,1 miljoner euro (en ökning 
med 1,2 % från föregående år). Den för-
delade sig på affärsenheter enligt följan-
de:

Revision och andra  
kvalitetssäkringstjänster

63,7 mn euro

Skatterådgivning 23,7 mn euro

Ledningskonsultering  
och företagsstrukturering

16,7 mn euro
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             Följ oss: PwC Suomi

PricewaterhouseCoopers Oy, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 Helsingfors. Tfn +358 20 787 7000. 

PwC hjälper företag att växa, verka effektivt och rapportera pålitligt. Till din tjänst står i Finland över 800 sakkunniga experter i 
olika delar av landet. Vi producerar tjänster med hög kvalitet inom konsultering av företagsledning, företagsstrukturering, be-
skattning, revision och annan kvalitetssäkring. Vår målsättning är att skapa hållbar framgång. Kontakta oss eller läs mer på: 
www.pwc.fi. 

PwC verkar i 157 länder och har över 195 000 sakkunniga anställda. Namnet PwC hänvisar till PwC-kedjan och/eller till en eller 
flera av dess medlemsföretag som alla är självständiga bolag. Mer information: www.pwc.com/structure.
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