NIEUWS

29 maart 2016

Schroder zoekt na 57 jaar PwC nieuwe accountant
De Britse vermogensbeheerder Schroder heeft aangekondigd in 2017 van externe accountant te wisselen
na een relatie met PwC van 57 jaar.
Het Britse Schroder doet dit vanwege de EU-regelgeving die roulatie van accountantskantoren elke tien jaar verplicht
stelt. Schroder hoeft eigenlijk pas in 2020 te wisselen, maar gaat nu al over tot de wissel, omdat het bedrijf de
verstoring van de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk wil vermijden.
Daarbij moet de lead engagement partner van PwC bij Schroder in 2017 volgens de regels worden vervangen door een
andere partner, wat Schroder als een mooi moment ziet voor de wissel. Schroder zegt dat het besluit is genomen na
overleg met de grootste aandeelhouders van het bedrijf.
Het bedrijf wilde in 2013 al van accountant wisselen en ruilde toen PwC in voor KPMG. KPMG bleek toen echter al
ander werk voor Schroder te doen, waardoor de controleopdracht onmogelijk werd. PwC werd toen weer teruggehaald.
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24 januari 2020

PwC neemt controle provincie Utrecht over van EY
PwC neemt eerder dan gepland de rol van controlerend accountant van de
provincie Utrecht over van EY. Verwachting is dat de controle van de
provincie veel werk vraagt... 
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22 augustus 2019

EY volgt PwC op bij Achmea
EY neemt het stokje over van PwC bij verzekeraar Achmea. 
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23 november 2018

Lloyds breekt na 156 jaar met PwC
De Lloyds Banking Group verbreekt na 156 jaar de banden met PwC en wil
vanaf 2021 verder met Deloitte. 
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08 oktober 2018

NBA houdt vast aan kwaliteitseisen bij organisaties
zonder accountant
De NBA houdt onverminderd vast aan de kwaliteitseisen die accountants
mogen stellen aan de administratieve organisatie van hun opdrachtgevers. De
beroepsorganisatie... 
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08 oktober 2018

Ceo Lavide treedt af
Vincent Poorter, de ceo van beursfonds Lavide, treedt per direct af. Volgens
het bedrijf bestaat er "een verschil van inzicht over de te bewandelen route
om een... 

