
PwC qua các con số
Tại PwC, mục đích của chúng tôi là xây dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 
223.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Tìm hiểu thêm tại www.pwc.com 
và www.pwc.com/vn.

Các lĩnh vực hoạt động bao gồm:
• Tư vấn các thương vụ và tư vấn hoạt 

động
• Kiểm toán và đảm bảo
• Khách hàng doanh nghiệp và cá nhân
• Chuyển đổi báo cáo theo IFRS
• Tư vấn pháp lý
• Tư vấn nguồn nhân lực và tổ chức
• Tư vấn phát triển bền vững và biến đổi 

khí hậu
• Tư vấn thuế
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Chủ phần hùn 10.830

Nhân viên cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng

177.182

Nhân viên cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng

35.456

Doanh thu trong năm tài chính 2016 (FY16) là tổng doanh thu của tất cả các công ty PwC và được 
thể hiện bằng đô-la Mỹ theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY16. Doanh thu trong năm tài chính 2015 
(FY15) được thể hiện bằng đô-la Mỹ theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY15. Tổng doanh thu bao gồm 
các chi phí tính cho khách hàng. Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6.
 
Chú ý: Để hình dung chính xác nhất, % thay đổi theo tỷ giá cố định là số liệu đáng lưu tâm

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty thành viên 
là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

Trong năm tài chính 
2016 (kết thúc ngày 30 
tháng 6), tổng doanh 
thu của mạng lưới các 
công ty PwC trên toàn 
thế giới tăng 7%, đạt 
35,9 tỷ đô-la Mỹ

Nguồn nhân lực

 

 

 

 
quốc gia

PwC có mặt tại hầu
khắp thế giới

Thông tin thêm:

Các công ty 
PwC cung
cấp dịch vụ 
cho:

422

Kiểm toán và Đảm bảo

Tư vấn hoạt động & thương vụ

Tư vấn Thuế

Tổng doanh thu

FY16 theo 
tỷ giá FY16

15.280
11.531
9.085

35.896

FY15 theo 
tỷ giá FY15

15.177
11.235
8.944

35.356

% thay đổi 
theo tỷ giá 

cố định

6,4%
8,3%
7,4%

7,3%

% thay 
đổi

0,7%
2,6%
1,6%

1,5%

Tổng doanh thu theo lĩnh vực hoạt động (triệu đô-la Mỹ)

Châu Á
Châu Đại dương và các đảo 
quốc Thái Bình Dương
Trung và Đông Âu
Tây Âu
Trung Đông và châu Phi
Bắc Mỹ và vùng Caribê
Nam và Trung Mỹ

Tổng doanh thu

FY16 theo 
tỷ giá FY16

4.391
1.452

678
12.339

1.294
14.916

826

35.896

FY15 theo 
tỷ giá FY15

4.109
1.584

715
12.651

1.304
14.035

958

35.356

% thay 
đổi

6,8%
-8,3%

-5,2%
-2,5%
-0,8%
6,3%

-13,8%

1,5%

% thay đổi 
theo tỷ giá 

cố định

10,3%
5,3%

10,0%
5,9%
7,0%
7,5%
9,4%

7,3%

Tổng doanh thu theo khu vực địa lý (triệu đô-la Mỹ)

223.468

công ty thuộc
danh sách Fortune

Global 500

157
nhân viên

743
địa điểm

• Tính đến ngày 30/6/2016 có tổng cộng 2.588 nhân viên của PwC 
đang làm việc dài hạn ở nước ngoài

• Năm 2016, bảng xếp hạng thường niên của công ty Brand Finance 
vinh danh PwC là thương hiệu B2B mạnh nhất thế giới và là 1 trong 10 
thương hiệu mạnh nhất thế giới nói chung

• PwC xếp thứ 3 trong Top 12 Công ty Đa dạng Toàn cầu do 
DiversityInc bình chọn

• Năm thứ 2 liên tiếp PwC đạt danh hiệu Công ty Tư vấn của Năm do 
Global Corporate Ventures trao tặng

• Strategy& và ấn phẩm strategy+business xếp thứ 4 trong danh sách 
cơ quan nghiên cứu toàn cầu do chương trình Global Think Tanks 
and Civil Societies Program bình chọn

• PwC Vương quốc Anh xếp thứ nhất lần thứ 13 liên tiếp trong danh 
sách Top 100 Nhà tuyển dụng Tân cử nhân do báo Times bình chọn

• PwC Australia được khách hàng vinh danh là Doanh nghiệp dẫn 
đầu thị trường tại Giải thưởng Sự lựa chọn của Khách hàng năm 
2016 do Financial Review tổ chức

• Năm thứ 14 liên tiếp, PwC Brazil xếp thứ nhất trong hạng mục Kiểm 
toán của bảng xếp hạng “Các công ty được ngưỡng mộ nhất Brazil” 
do tạp chí Carta Capital công bố

• PwC Mỹ được bình chọn trong danh sách “100 Nhà tuyển dụng 
hàng đầu” của tạp chí Fortune năm thứ 11 liên tiếp

• PwC Ấn Đô đoạt giải thưởng Điểm sáng Toàn cầu năm 2016 trong 
hạng mục Chiến lược Tăng trưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp Tư 
vấn Quản trị trao tặng


