NIEUWS

11 mei 2015

Grant Thornton introduceert budgetlabel
Grant Thornton begint een tweede label voor uitsluitend administratieve dienstverlening zonder
controleactiviteiten.
Dit blijkt uit een vacature op de website van het accountants- en advieskantoor. Volgens de vacature zal het tweede
label zich toespitsen op het uitbrengen van jaarrekeningen zonder samenstellingsverklaring en aangiften IB en VPB,
maar ligt momenteel nog niet alles vast. Om de functie te mogen vervullen dienen kandidaten die in het bezit zijn van
een AA- of RA-titel zich uit te schrijven uit het register.
Grant Thornton volgt met deze stap in de voetsporen van KPMG, die de administratieve dienstverlening voor het mkb
onlangs onderbracht bij een ICT-organisatie in Den Haag. KPMG gaf bij destijds aan dat de ontwikkelingen binnen de
ICT enerzijds en de te hoge prijs van controleactiviteiten voor kleinere mkb-klanten anderzijds de voornaamste
redenen waren voor deze zet. In een reactie tegen het FD bevestigt Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter bij Grant
Thornton, dat bij Grant Thornton dezelfde overwegingen een rol spelen.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
MAGAZINE

15 september 2021

Van de aktetas naar de cloud?
Zijn mkb-accountantskantoren al zo ver dat digitalisering en automatisering volledig worden omarmd? Kunnen
ordners en aktetas worden vervangen door de cloud? Verkennend... 
DISCUSSIE

Opinie

25 mei 2021

Een luie en zinloze discussie
Als we het over advies hebben, laten we dan beginnen met duidelijk te maken
over welk onderwerp we het hebben, meent Joris Joppe. 

ACCOUNTANT EN ONDERNEMER

03 augustus 2020

Een goede relatie levert geld op. Voor beide partijen
Joris Joppe over internationaal onderzoek naar de relatie tussen accountant
en ondernemer en het nanciële succes van mkb-ondernemingen. 
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Column

29 juli 2020

Woensdag, adviesdag
John
Weerdenburg

Als je ruimte in je agenda maakt voor advies pluk je daar ook de vruchten van,
meent John Weerdenburg. 
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Debat

20 december 2019

NEMACC-symposium: genoeg mogelijkheden voor
mkb-praktijk
Ook in de mkb-praktijk liggen er volop mogelijkheden voor een gezonde
toekomst van het accountantsberoep. Daarvoor moet de accountant wel
vooruit kijken, niet alleen... 

