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Doanh thu của PwC đạt mức kỷ lục 41,3 tỷ USD 
 

 Mọi thị trường chính đều tăng trưởng mạnh mẽ 

 Doanh thu tính theo tỷ giá cố định tăng 7%, tương đương mức tăng 10% tính theo USD 

 PwC đang định vị lại danh mục kinh doanh và đầu tư vào nguồn nhân lực cho tương lai 

 Lực lượng nhân sự đạt tổng số 250.000 người  

 Tuyển dụng hơn 27.000 sinh viên mới tốt nghiệp 

 Đầu tư hơn 1 tỷ USD vào chất lượng để chuyển đổi thành một trong những công ty tiên 
phong sử dụng dịch vụ đám mây. 

 Xác định những mục tiêu mới về tác động đến môi trường và xã hội  
 
Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, các công ty thuộc mạng lưới PwC toàn cầu 
đã đạt tổng doanh thu là 41,3 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên doanh thu của PwC vượt mốc 40 tỷ USD và 
cũng là năm thứ 21 liên tiếp PwC ghi nhận tăng trưởng về doanh thu. Doanh thu tính theo tỷ giá cố định 
tăng 7%, tính theo USD tăng 10%. 
 
"Mức tăng trưởng ấn tượng này có được nhờ vào tư duy lấy thị trường làm trọng tâm, cũng như sự chăm 
chỉ, tính chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến của 250.000 nhân viên PwC trên toàn cầu - những con 
người liên tục phát triển và đổi mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các bên có lợi ích liên quan. Ngoài 
ra, chúng tôi luôn hướng đến chất lượng và mục tiêu xây dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn 
đề quan trọng”, ông Bob Moritz, Chủ tịch Toàn cầu của PwC cho biết. 
 
“Công nghệ đang định nghĩa lại chất lượng và sự phù hợp của những dịch vụ mà PwC đang cung cấp, 
theo cách mà nó đang định hình lại thế giới kinh doanh. Trên toàn mạng lưới, PwC luôn tập trung vào 
việc triển khai các ý tưởng công nghệ tốt nhất cho các bên liên quan. Đến năm 2019, PwC dự kiến sẽ 
đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển kinh doanh trên nền tảng đám mây, giúp nâng cao tối đa chất lượng và 
tác động từ các dịch vụ và giải pháp của mình”. 
 
“Chúng tôi tự hào về những công việc thực hiện cho các bên liên quan, trong đó có vai trò là một trong 
những nhà tuyển dụng và đào tạo lớn nhất trong ngành tài chính, cũng như những đóng góp của chúng 
tôi cho cộng đồng xã hội tại những nơi PwC đang hoạt động.”  
 
Tác động đến xã hội 
 
Chúng tôi tin rằng kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức xã hội cùng với 
các bên liên quan khác. Một trong những phương thức PwC đang thực hiện là hợp tác với T20 (một 
mạng lưới các viện nghiên cứu chính sách chuyên cung cấp các khuyến nghị cho nhóm các nền kinh tế 
G20) và Global Solutions (Giải pháp Toàn cầu) - một sáng kiến đa bên liên quan. Cùng với những tổ 
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chức này, chúng tôi nêu bật sự cần thiết phải liên kết các nền kinh tế, doanh nghiệp và xã hội với nhau. 
Chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho chương trình Young Global Changers (Những người trẻ thay đổi thế 
giới) - tập hợp 120 lãnh đạo tương lai từ khoảng 80 quốc gia để thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn 
nhau. 
 
Đầu tư vào cộng đồng là một phần rất quan trọng trong sứ mệnh của PwC. Qua việc chia sẻ tài sản lớn 
nhất của PwC - kỹ năng, kiến thức và nhân tài, chúng tôi tập trung vào giáo dục, xây dựng năng lực của 
các tổ chức phi chính phủ và hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp siêu nhỏ trên toàn thế giới. 
 
Trong năm tài chính 2018, chúng tôi đã đặt một mục tiêu mới và đầy tham vọng: cho đến năm 2022, PwC 
sẽ đầu tư vào tương lai và sự tăng trưởng của 15 triệu người, các tổ chức phi chính phủ và các doanh 
nghiệp xã hội và siêu nhỏ nhằm giúp họ tối đa hóa tiềm năng của mình. 
 
Năm nay, hơn 60.500 nhân viên PwC đã đóng góp hơn 850.000 giờ làm việc cho mục đích xã hội, trong 
đó 619.920 giờ đã được sử dụng để chia sẻ các kỹ năng chuyên môn. Nhờ đóng góp này, chúng tôi đã 
tiếp cận hơn 3,2 triệu người, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp xã hội và siêu nhỏ - một 
bước tiến vững chắc đối với mục tiêu hướng đến 15 triệu người của PwC.  
 
Ảnh hưởng lớn nhất của chúng tôi đến môi trường là thải khí carbon khi sử dụng năng lượng ở các văn 
phòng và di chuyển hàng không. Năm nay, chúng tôi sẽ công bố một cam kết toàn cầu mới: Cùng với 
việc sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm lượng carbon tuyệt đối, chúng tôi cam kết giảm và bù đắp 
lượng khí thải trong việc đi lại từ năm tài chính 2019 và tìm nguồn cung cấp 100% năng lượng tái tạo để 
đáp ứng nhu cầu điện năng, đồng thời bù đắp lượng sử dụng năng lượng còn lại vào năm tài chính 2022. 
 
Tăng trưởng bền vững 
 
Trong năm tài chính 2018, tổng doanh thu của PwC đánh dấu năm tăng trưởng thứ 21 liên tiếp, đạt 41,3 
tỷ USD, tăng gần 7% tính theo tỷ giá cố định. Doanh thu của PwC đã tăng trưởng trong mọi lĩnh vực hoạt 
động nhờ vào đầu tư đáng kể vào chất lượng, công nghệ, dịch vụ cũng như nhân lực mới. 
 
Tại khu vực châu Mỹ, doanh thu tăng 4%, trong đó hoạt động tại Mỹ đạt mức tăng trưởng đặc biệt mạnh 
mẽ. Tăng trưởng ở Tây Âu mạnh hơn năm trước, tăng hơn 6% trong năm tài chính 2018. Trung và Đông 
Âu vẫn giữ mức tăng trưởng nổi bật, với doanh thu tăng 10%. Tăng trưởng doanh thu từ Trung Đông và 
châu Phi rất ấn tượng, đạt mức 12%. 
 
Doanh thu tại châu Đại Dương và các đảo quốc Thái Bình Dương tăng trưởng 7% trong khi mức tăng 
trưởng tại châu Á là 15% - mức cao nhất trên toàn bộ mạng lưới PwC toàn cầu. 
 
“Nhu cầu sử dụng dịch vụ của PwC tiếp tục tăng trên tất cả các khu vực địa lý và lĩnh vực hoạt động, là 
minh chứng cho chất lượng công việc và hiệu quả đầu tư chúng tôi đã thực hiện để đáp ứng các nhu cầu 
thay đổi của các bên liên quan về các dịch vụ mới và nâng cao.  
 
Chúng tôi tiếp tục thực hiện các thương vụ mua bán chiến lược trong các lĩnh vực tăng trưởng trọng yếu, 
đặc biệt là blockchain và phân tích dữ liệu, cũng như đầu tư vào các công nghệ mới, bao gồm trí tuệ 
nhân tạo và robot, để tăng hiệu quả của các dịch vụ cốt lõi của PwC như kiểm toán”, bà Carol Sawdye, 
Giám đốc Vận hành Toàn cầu của PwC chia sẻ.  
 
Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo: Mặc dù tình hình cạnh tranh rất gay gắt trên toàn cầu, dịch vụ Kiểm 
toán và Đảm bảo của PwC tăng trưởng mạnh ở mức 4%, đạt 17,1 tỷ USD. 
 
Sự tăng trưởng đạt được ở tất cả các thị trường chính, bao gồm cả những thị trường bị ảnh hưởng bởi 
chính sách bắt buộc xoay vòng công ty kiểm toán, với yếu tố thu hút là công nghệ kiểm toán hàng đầu thị 
trường của PwC. 
 



 

Tính phức tạp của các hoạt động kinh doanh, sự xuất hiện của các công nghệ mới, môi trường pháp lý 
và sự quan tâm ngày một tăng của các bên liên quan đã thúc đẩy nhu cầu cho các dịch vụ đảm bảo khác 
của PwC, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh mạng và bảo mật, phân tích dữ liệu nâng cao, cũng 
như các giải pháp hệ thống doanh nghiệp. Các công ty đang tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật số rộng hơn 
và thông tin chi tiết để giải quyết vấn đề quản trị, rủi ro và tuân thủ. 
 
Với 107.000 nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, PwC là mạng lưới kiểm toán và kế toán 
lớn nhất trên thế giới. 
 
“Trong một thế giới liên tục thay đổi, luôn tồn tại những điều không chắc chắn mà PwC và các bên liên 
quan phải giải quyết, chẳng hạn như những bất ổn chính trị không thể đoán trước, môi trường thương 
mại không chắc chắn và hệ thống pháp lý thay đổi. Dự đoán và giảm thiểu các rủi ro - bao gồm rủi ro liên 
quan tới môi trường, quy định hay an ninh mạng - đang trở thành một phần quan trọng trong danh mục 
dịch vụ đảm bảo của PwC. Đây là một trong những dịch vụ mà các bên liên quan đang có nhu cầu ngày 
một tăng.” 
 
"Cung cấp sự đảm bảo là cốt lõi cho hoạt động của chúng tôi trong hơn 150 năm qua. Đó là nền tảng mà 
chúng tôi đã xây dựng thương hiệu và danh tiếng của mình và chúng tôi tự hào về dịch vụ mà chúng tôi 
cung cấp cho các bên liên quan và các thị trường vốn”, ông James Chalmers, Lãnh đạo Toàn cầu về 
Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo của PwC cho biết. 
 
Tập trung vào chất lượng và đổi mới 
 
Chất lượng công việc chính là trọng tâm của mọi hoạt động của PwC trên toàn cầu, Vì vậy, chúng tôi đầu 
tư rất nhiều nguồn lực vào việc nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực hoạt động. Chúng tôi cũng đầu tư 
mạnh vào các công nghệ mới để liên tục nâng cao các năng lực kiểm toán và tính hiệu quả của các báo 
cáo kiểm toán và các dịch vụ khác. 
 
Chỉ tính riêng trong năm vừa qua, PwC đã sử dụng công nghệ kiểm thử thông tin hiện đại nhất mang tên 
Halo để phân tích hơn 105 tỷ dòng dữ liệu trong mảng dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo. Trong năm tới, 
công cụ trí tuệ nhân tạo đạt giải mang tên GL.ai của chúng tôi sẽ có mặt trên toàn mạng lưới PwC nhằm 
hỗ trợ việc xác định các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp. 
 
Để thể hiện cam kết về chất lượng và tính minh bạch, đây cũng là năm thứ hai PwC công bố mô tả chi 
tiết về các quy trình chất lượng của PwC và kết quả báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ của chúng tôi 
(www.pwc.com/annualreview). 
 

Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư nguồn lực lớn kỷ lục để cải thiện chất lượng kiểm toán. Trong năm 2017, 

chúng tôi đã nâng tiêu chuẩn xác định tính tuân thủ của báo cáo kiểm toán. Đến nay PwC là mạng lưới 

kiểm toán lớn duy nhất công bố kết quả kiểm tra chất lượng kiểm toán nội bộ của mình. 

 
Dịch vụ Tư vấn: Mảng dịch vụ Tư vấn của PwC tăng trường 10%, đạt doanh thu 13,8 tỷ USD trong năm 

tài chính 2018 – tiếp nối kết quả tăng trưởng rất tốt trong năm tài chính 2017. Chúng tôi ghi nhận tăng 

trưởng đặc biệt mạnh mẽ trong mảng dịch vụ Tư vấn các Thương vụ, Tư vấn Chiến lược, Tư vấn Quản 

lý và Tư vấn Công nghệ. Điều này phản ánh thành công của chúng tôi trong việc cung cấp giá trị cho 

khách hàng từ khâu hoạch định chiến lược đến triển khai. 

  

Dựa trên những thế mạnh truyền thống của chúng tôi về kinh doanh và công nghệ, các dịch vụ kỹ thuật 

số trong mảng dịch vụ Tư vấn đã được đẩy nhanh trong năm qua, tập trung vào việc tạo trải nghiệm 

khách hàng để thúc đẩy kết quả và giải pháp sáng tạo. Chúng tôi đang áp dụng phương pháp BXT (Kinh 

doanh - Trải nghiệm - Công nghệ) vào các hoạt động tư vấn để giúp các doanh nghiệp giải quyết những 

nhu cầu tương lai mà khách hàng của họ sẽ đặt ra. Những nỗ lực của chúng tôi đã gây được tiếng vang 
trên thị trường. Tạp chí Advertising Age hiện xếp hạng mảng Dịch vụ Kỹ thuật số của PwC là một trong 
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những mạng lưới kỹ thuật số lớn nhất trên thế giới. Riêng trong năm qua, cộng đồng các nhà phân tích 

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đã trao 40 danh hiệu ‘Leader’ (Người dẫn đầu) cho 

mảng dịch vụ Tư vấn của PwC. 

  

Trong các lĩnh vực PwC hoạt động, các dịch vụ tư vấn của PwC đặc biệt thu hút khách hàng ngành dịch 

vụ tài chính, thị trường tiêu dùng, vốn tư nhân, công nghệ, truyền thông và viễn thông. 

 
Dịch vụ Thuế và Pháp lý: Doanh thu từ dịch vụ Thuế và Pháp lý của PwC tăng 8% lên 10,4 tỷ đô la Mỹ 

do những thay đổi lớn và phức tạp trong hệ thống thuế của nhiều quốc gia cũng như của quốc tế, trong 

đó phải kể đến các cải cách thuế của Mỹ. 

 

Sự thay đổi rộng khắp và phức tạp này đã thúc đẩy nhu cầu trên toàn bộ các dịch vụ của PwC, từ tư vấn 

tuân thủ trong nước, đến thuế quốc tế và giao dịch liên kết. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu đặc biệt mạnh về 

tư vấn thuế gián tiếp như thuế giá trị gia tăng và hải quan. Nhu cầu này cũng được củng cố bởi những 

công nghệ tiên tiến mà PwC ứng dụng trong lĩnh vực này. Ngoài ra, chúng tôi cũng chứng kiến tăng 

trưởng mạnh mẽ trong mảng dịch vụ tư vấn thuế cho các thương vụ nhờ vào vị trí dẫn đầu thị trường của 

PwC về tư vấn M&A trên toàn thế giới. 

 

Doanh thu từ dịch vụ Pháp lý toàn cầu của PwC tiếp tục phát triển khi khả năng tiếp cận và năng lực của 

chúng tôi trong lĩnh vực này ngày càng được mở rộng. Hiện chúng tôi có hơn 3.500 luật sư phục vụ 

khách hàng tại hơn 90 quốc gia.  

 

Nhu cầu tư vấn chuyển đổi nhân sự và dịch chuyển lao động cũng tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn thế 

giới. PwC hiện có hơn 10.000 người làm việc trong mảng Tư vấn Nhân sự và Tổ chức. 

 

Với hơn 50.000 chuyên gia và những công nghệ tiên tiến nhất, PwC có mạng lưới tư vấn Thuế và Pháp 

lý lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng theo Quy tắc Ứng xử Toàn cầu về Thuế của 

PwC và góp tiếng nói cho các cuộc đối thoại về cải cách thuế tại các quốc gia và trên toàn cầu. 

 
Tuyển dụng và phát triển tài năng 

 

Trong năm tài chính 2018, quy mô nhân sự toàn cầu của chúng tôi đã tăng 6%, đạt hơn 250.000 người. 

Mức tăng lớn nhất là ở châu Á (14%) và Trung và Đông Âu (10%). 

 

Trên toàn thế giới, 64.776 người đã gia nhập các công ty PwC - bao gồm 27.016 sinh viên mới tốt nghiệp 

và 32.924 người lao động có kinh nghiệm. Trong năm tài chính 2018, gần một nửa số người mới gia 

nhập PwC là nữ. 

 

Các công ty PwC đã bổ nhiệm thêm 739 chủ phần hùn trên toàn thế giới – một con số cao kỷ lục. 30% 

các chủ phần hùn mới của PwC trong năm tài chính 2018 là nữ. Tỷ lệ nữ giới là chủ phần hùn trong các 

công ty thành viên PwC đã tăng dần từ 13% năm 2006 lên 20% vào năm 2018. 

 

“Chúng tôi nhận thấy rằng khi nhân viên của chúng tôi hạnh phúc nhất thì họ sẽ có năng suất cao nhất, 

gắn kết với công ty nhất và sáng tạo nhất. Để thu hút và giữ lại những con người thông minh và đa dạng 
nhất, chúng tôi đang xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự phát triển liên tục, cũng như 
thay đổi cách chúng tôi phát triển kỹ năng và khả năng lãnh đạo của các nhân viên PwC. Bằng cách nắm 
bắt và đầu tư vào công nghệ, chúng tôi đang giúp nâng cao sự nhạy bén kỹ thuật số của nhân viên để 
chuẩn bị cho bản thân họ và PwC những hành trang tốt nhất cho tương lai," bà Agnès Hussherr, Giám 
đốc Nhân sự Toàn cầu của PwC cho biết. 

 



 

“Chúng tôi đang xem xét lại việc phát triển con người để cung cấp cho nhân viên nhiều khả năng tiếp cận 

các công nghệ học tập hơn, và đáp ứng sự hiếu học của họ thông qua các cơ hội phát triển liên tục. 

Chúng tôi đang khuyến khích các cách làm việc linh hoạt hơn. Chúng tôi cũng tập trung nhiều hơn vào 

sức khỏe, hạnh phúc của nhân viên và thu hút nhiều cách suy nghĩ đa dạng hơn. 

 

"Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm trong lĩnh vực đa dạng và bình đẳng giới, chúng tôi tự hào về số 

lượng nữ nhân viên và chủ phần hùn ngày càng tăng tại PwC, cũng như về 16 mạng lưới LGBT+ mà 

chúng tôi đã thiết lập trên khắp các khu vực hoạt động của PwC để hỗ trợ và khuyến khích các đồng 

nghiệp LGBT+ của chúng tôi." 

 
Hết thông cáo 

 

Thông tin cho toà soạn 

 

Mọi số liệu về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong thông cáo báo chí đều được tính theo nội tệ (hoặc tỷ giá 

cố định) trừ khi có lưu ý khác. Các mức tăng trưởng tính bằng USD (% thay đổi) và bằng nội tệ (% thay 

đổi theo tỷ giá cố định) được thống kê trong bảng dưới đây. 

 
Tổng doanh thu của các công ty PwC theo khu vực địa lý (triệu USD) 

 

 FY18 theo tỷ 

giá FY18  

FY17 theo tỷ 

giá FY17 

% thay đổi % thay đổi theo 

tỷ giá cố định 

Châu Mỹ 17.454 16.800 3,9% 4,2% 

Châu Á 5.675 4.900 15,8% 15,1% 

Châu Đại Dương và các đảo 
quốc Thái Bình Dương 

1.810 1.650 9,7% 7,4% 

Trung và Đông Âu 918 776 18,3% 10,3% 

Tây Âu 13.864 12.192 13,7% 6,4% 

Trung Đông và châu Phi 1.559 1.362 14,5% 12,0% 

Tổng doanh thu 41.280 37.680 9,6% 6,9% 

 

Doanh thu trong năm tài chính 2018 (FY18) là tổng doanh thu của tất cả các công ty PwC và được thể hiện bằng 

USD theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY18. Doanh thu trong năm tài chính 2017 (FY17) được thể hiện bằng USD 

theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY17. Tổng doanh thu bao gồm các chi phí tính cho khách hàng. Năm tài chính 

kết thúc vào ngày 30 tháng 6. 

 
Tổng doanh thu của các công ty PwC theo lĩnh vực hoạt động (triệu USD) 

 

 FY18 theo 

tỷ giá FY18  

FY17 theo tỷ 

giá FY17 

% thay đổi % thay đổi theo 

tỷ giá cố định 

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo 17.056 15.965 6,8% 4,4% 



 

Dịch vụ Tư vấn các Thương vụ 
và Tư vấn Hoạt động 

13.778 12.253 12,5% 9,6% 

Dịch vụ Thuế & Pháp lý 10.446 9.462 10,4% 7,5% 

Tổng doanh thu 41.280 37.680 9,6% 6,9% 

Chi phí và phụ phí phát sinh 

trong hoạt động khách hàng 
(2.643) (2.415) 9,5% 6,5% 

Doanh thu thuần 38.637 35.265 9,6% 6,9% 

 

Doanh thu trong năm tài chính 2018 (FY18) là tổng doanh thu của tất cả các công ty PwC và được thể hiện bằng 

USD theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY18. Doanh thu trong năm tài chính 2017 (FY17) được thể hiện bằng USD 

theo tỷ giá hối đoái trung bình của FY17. Tổng doanh thu bao gồm các chi phí tính cho khách hàng. Năm tài chính 

kết thúc vào ngày 30 tháng 6. 

 
Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 158 quốc gia với hơn 250.000 nhân viên luôn 
cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn hoạt động, tư vấn các thương vụ, tư 
vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ 
hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên gia 
của PwC gồm khoảng 1.000 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại 
Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên 
cả nước. Ngoài ra, PwC còn có Công ty Luật PwC Việt Nam, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam và Công ty 
Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam nhằm đa dạng và chuyên biệt hóa các dịch vụ cung cấp cho thị 
trường. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách 
hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên toàn thế 
giới.  
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