
Efterlyser du bättre pensions-
hantering? Pensions Insight 
hjälper dig som arbetsgivare

Ett välfungerande pensionsavtal är en god anledning att börja eller, 
att stanna på ett företag. Samtidigt kräver hantering av pensionsavtal 
mycket tid för dig med arbetsgivaransvar. Med Pensions Insight från 
PwC får du en prisvärd rapport och ett kvitto på att internkontrollen 
fungerar – eller en signal om vad som inte fungerar.

Vill du förbättra din pensionshantering samt 
få koll på förbättringsområden i bolagets 
pensions hantering? Eller implementera framtida 
förbättringsmöjligheter, som upprättande av 
pensionspolicy eller korrigeringar av historiska 
rapporteringsfelaktigheter? 

Pensions Insight hjälper dig att säkerställa att 
du följer aktuella pensionslagar, regler och att 
du minimerar risken för framtida ekonomiska 
olägenheter. Med vår hjälp kan du, efter genom-
fört uppdrag, istället lägga din tid på att utveckla 
kärnverksamheten. 

Pensions Insight

Så här hjälper vi dig på PwC
Tjänsten Pensions Insight ger dig en digital 
utvärdering av bolagets pensionshantering och 
en automatiskt genererad trafikljus-rapport med 
förslag på hur hanteringen kan förbättras. Avrap-
portering sker i ett digitalt avstämningsmöte med 
en rådgivare från PwC.

Pensions Insight från PwC är ett kvitto på att 
internkontrollen fungerar liksom en möjlighet 
att åtgärda de brister som identifieras.

Välkommen till PwC!

För mer information, 
vänligen kontakta:
Sten Levin
Tjänsteägare 
010-213 22 17 
sten.levin@pwc.com

Läs mer på:
www.pwc.se/pensions-insight 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt 
om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som 
svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och 
hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 
medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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