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PwC i Norge

• 2 000 mennesker
• 27 kontorer og filialer
• 3,36 mrd NOK omsetning

Mer enn 276 000 mennesker 
i 157 land i PwC-nettverket

PwC jobber med

79%

av landets 100
største virksomheter

3 av 5
av landets 500

største virksomheter
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Nasjonal ledelse
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PricewaterhouseCoopers AS
Generalforsamling

StyretInternrevisjon

Nasjonal ledergruppe

Leif Arne Jensen
Administrerende direktør

Petter Vold
Viseadministrerende direktør  |  Leder Advisory og 

Region Øst

Eli Moe-Helgesen
Leder Assurance

Trond Ingebrigtsen
Leder Tax & Legal Services

Petter Walstad
Leder Transformation Assurance

Herman Skibrek
Leder Risk & Quality

Knut-Olav Skjetne
Leder Region Nord

Hallvard Aarø
Leder Region Vest 

Reidar Henriksen
Leder Region Sør

Torbjørn Larsen
Leder Region Rogaland

Interne strategiske ressurser
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Bry oss

Jobbe 
sammen

Utgjøre en 
forskjell

Opptre med 
integritet
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Våre verdier

Tenke 
nytt
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Care

Work 
together

Make a 
difference

Act with 
integrity
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Our values

Reimagine 
the possible
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Integrerte kompetanseområder
Komplementære og adskilte tjenester

Revisjon Advokattjenester Regnskap Rådgivning
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Våre tjenester 

Accounting

Deals

Ledelse og organisasjonskultur

Advokattjenester

Kapitalmarkedstjenester

Revisjon

Sikkerhetstjenester

Consulting

Gransking og forebyggende tjenester

Risikovurdering og kontroll
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Revisjon

Vårt hovedmål er å bekrefte og skape tillit til finansiell- og 
ikke-finansiell informasjon. 
Vi bidrar til velfungerende kapitalmarkeder, innsikt og effektiv 
styring og kontroll. I tillegg holder vi deg løpende oppdatert 
på endringer i regulatoriske- og bransjemessige krav som 
påvirker din virksomhet.
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Advokattjenester

Vi har spesialkompetanse innen komplekse skatte-, 
avgifts- og forretningsjuridiske spørsmål. Som et av 
verdens største nettverk innen forretningsjus, skatt og 
avgift, kan vi gi deg unik tilgang til nasjonal ekspertise, 
uansett hvilket land du ser mot.
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Regnskap

Regnskapsføring er ikke ett fag – det er mange. 
Vår brede faglige kompetanse setter oss i stand 
til å skape lønnsomme forbedringer i din 
virksomhet.
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Rådgivning

Vi hjelper deg med å forstå dine strategiske 
utfordringer, ta de riktige beslutningene og sikre 
gjennomføring av viktige tiltaksområder for å nå 
dine mål. Vi har erfaringen og kompetansen som 
skal til for å løse dine komplekse problemstillinger 
enten det er knyttet til kjøp og salg av virksomheter, 
endringsprosesser og omstillinger, digitalisering og 
teknologiske skift eller ønske om bedre 
måloppnåelse. 
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bransjesatsninger
Strategiske
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Våre bransjeeksperter hjelper deg
med å se helheten i detaljene

Når vi bistår våre kunder er 
det tusen detaljer å vurdere. 
Det er først når man ser 
helheten at alle brikker faller 
på plass.

Derfor gir vi oss aldri før
vi har hele bildet.
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Bransje  |  Havnæring

90 prosent av havbunnen er ennå 
ikke oppdaget. Og skal vi tro OECD 
så vil havøkonomien fordobles innen
2030. Da snakker vi muligheter!
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Bransje  |  Finans

Revolusjonen av betalingsløsninger har 
bare så vidt begynt. Virtuelle løsninger 
skal gjøre det mulig å unngå kassakø. 
Og snart kan gründerne på hjørnet 
starte egen bank. Her gjelder det å ikke 
sove i timen.
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Bransje  |  Offentlig sektor

Fremtidens offentlige sektor skal levere 
flere tjenester, men til mindre budsjett. 
Selvbetjening kan spare staten for 
millioner – samtidig som det blir 
enklere for oss som bor der å få hjelp. 
Det er vinn-vinn det!
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