
Finalisterna utsedda i Årets redovisning i den ideella
sektorn 2021
För tjugonde året i rad arrangerar PwC utmärkelsen Årets redovisning i den ideella
sektorn. Svenska Afghanistankommittén erhöll utmärkelsen Årets redovisning i den
ideella sektorn 2020.

I årets process har har följande organisationer tagit sig till finalen. 

• Min stora dag
• Kommunal
• SOS barnbyar
• Erikshjälpen
• Kristna Fredsrörelsen
• Svenska Sjöräddningssällskapet
• Cancerfonden 
• Reach for change
• Mind
• Hyresgästföreningen

Finalisterna har genomgått en granskning utifrån hur väl de har beskrivit den egna
verksamheten, i år med särskilt fokus på hur väl organisationens årsredovisning lyckats
spegla arbetet med sitt ändamål. Det innebär också att revisorer och redovisningsexperter har
granskat redovisningarna så att de håller god formell kvalitet.  

Finalbidragen har lämnats till en från Swedbank och PwC oberoende jury under ledning av
Erik Sjöstrand som är verksamhetschef på Ideell arena. I juryn ingår forskare och företrädare
för praktiker inom den ideella sektorn. 

Årets mottagare av utmärkelsen bästa redovisning i ideell sektor presenteras under Ideellt
forum den 19 november. 

I decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och har
varje år utsett ett tiotal finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den
bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka
på konkreta förbättringsområden är målsättningen med utmärkelsen att inspirera
organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Mer information och anmälan: https://www.ideelltforum.org/om-ideellt-forum/ 

För mer information kontakta:
Johan Sverker, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige
Tel: 0709-29 39 17, e-post: johan.sverker@pwc.com 

Martin Askman, presskontakt PwC
Tel: 073-358 31 43, e-post: martin.x.askman@pwc.com

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 900 medarbetare runt
om i hela landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra
35 000 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.
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PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala
nätverket PwC, som har 295 000 medarbetare i 156 länder. Det ger oss möjlighet att dela
kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra
kunder.


