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eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
juit in deze omgeving i het
elangrijk kritich te lijven
op cijfer en interpretatie van
de werkelijkheid. Tijden de
Accountantdag 2019 rengen
we riico' in kaart en krijgt u
zicht op het onverwachte.
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