
Додаткові факти: 
•  У 2014 ф.р. послугами фірм мережі PwC скористалися 

417 компаній зі списку Fortune Global 500 та 462 
компанії зі списку FT Global 500 

•  30 червня 2014 року, 2 420 співробітників PwC 
працювали над реалізацією довгострокових 
міжнародних проектів 

•  У 2014 році компанія Universum визнала нас третім 
найбільш привабливим роботодавцем світу для 
студентів економічних спеціальностей 

•  Згідно з декількома звітами Marketscape, 
підготовленими компанією IDC у 2014 році, PwC була 
визнана світовим лідером у сфері 
бізнес-консультування та стратегічного 
консультування, а також найбільшим учасником ринку 
у сфері консультування з питань управління 
ефективністю підприємства та консультування у сфері 
фінансів та бухгалтерського обліку 

•  PwC Аргентина була визнана журналом Prensa 
Economica Magazine провідною аудиторською фірмою, 
а журналом Apertura Magazine – одним з найкращих 
роботодавців

•  У 2014 році PwC Китай вже дванадцятий рік поспіль 
займає перше місце у списку найкращих 
бухгалтерських фірм Китаю за версією Китайського 
інституту сертифікованих бухгалтерів (CICPA) 

•  PwC Іспанія зайняла перше місце серед найкращих 
роботодавців 2014 року за версією журналу Actualidad 
Económica, а також перше місце у категорії «Супровід 
угод» за версією компаній Thomson Reuters та 
Mergermarket 

•  Журнал Wealth & Finance INTL Magazine визнав 
компанію Strategy& найкращою міжнародною фірмою 
у сфері управління стратегією підприємства 

•  PwC Велика Британія одинадцятий рік поспіль очолює 
список ста найкращих роботодавців для випускників 
вищих навчальних закладів за 2014 рік за версією 
газети The Times та була визнана переможцем конкурсу 
Spotlight Awards Асоціації фірм управлінського 
консультування (AMCF) у категорії «Цінність та 
ефективність у консалтингу

•  PwC США за підсумками 2014 року обійняла п’яте місце 
у списку Топ-50 компанії DiversityInc’s. Фірма також 
увійшла до сотні найкращих роботодавців за версією 
журналу Fortune, а також у Топ-10 списку ста 
найкращих компаній 2014 року за версією ресурсу 
Working Mother. 
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Fact Sheet
Види послуг: 
•      Консультаційні послуги
•      Аудит
•      Послуги компаніям сімейного бізнесу
•      Управління кадрами
•      МСФЗ 
•      Юридичні послуги
•      Послуги у сфері сталого розвитку та змін клімату
•      Послуги у сфері оподаткування

Офіси в світі
Офіси PwC розташовані у 758 містах 157 країн світу.

Дохід за 2014 ф.р. представлений сукупними доходами всіх фірм мережі PwC у 
доларах США згідно з середніми обмінними курсами у 2014 ф.р. Сукупні доходи за 
2013 ф.р. представлені згідно з середніми обмінними курсами у 2013 ф.р. Валові 
доходи не враховують витрати, віднесені на клієнтів. Дата завершення 
фінансового року – 30 червня.

Дохід за 2014 ф.р. представлений сукупними доходами всіх фірм мережі PwC у 
доларах США згідно з середніми обмінними курсами у 2014 ф.р. Сукупні доходи 
за 2013 ф.р. представлені згідно з середніми обмінними курсами у 2013 ф.р. 
Валові доходи не враховують витрати, віднесені на клієнтів. Дата завершення 
фінансового року – 30 червня.

Сукупні доходи фірм мережі PwC 
за напрямками діяльності 
(млн. дол. США):

Аудит
Консалтинг
Податки
Валовий дохід

2014 ф.р. 
за обмін-

ним 
курсом 

2014 ф.р.

2013 ф.р. 
за обмін-

ним
курсом 

2013 ф.р.

15,137
10,002

8,813

33,952

14,761
9,153
8,175

32,088
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2.7%
10.0%

8.0%

6.1%

% 
зміни

2.5%
9.3%
7.8%

5.8%

Азія
Австралазія та 
Тихоокеанскі о-ви
Центральна та 
Східна Європа

Валові доходи
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Західна Європа 

зміни

Африка та 
Близький Схід
Південна Америка та 
країни Карибського 
басейну 
Південна та 
Центральна Америка

Сукупний дохід за регіонами 
(млн. дол. США):
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курсом 

2013 ф.р.
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ним 
курсом 

2014 ф.р.

Дохід
За 2014 ф.р. (який закінчився 30 червня), 
загальносвітовий валовий дохід мережі фірм PwC зріс 
на 6% та склав 34 млрд. дол. США, досягнувши 
історичного максимуму.

Співробітники PwC 
(станом на червень 2014 г.) 


