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Big four-kantoren dalen in merkwaardelijst
Met een merkwaarde van 109,5 miljard dollar staat Google dit jaar bovenaan in de Brand Finance's Global
500. Het internetbedrijf verslaat daarmee Apple, de nummer één van vorig jaar. De vier grote
accountantskantoren dalen allen in de ranking.
Merkwaarderings- en strategiebureau Brand Finance berekent jaarlijks volgens de 'Royalty Relief'-methode de
merkwaarde van grote bedrijven. De merkwaarde van Google steeg in 2016 met 24 procent, van 88,2 tot 109,5 miljard
dollar. Apple's merkwaarde daalde juist ink, van 145,9 tot 107,1 miljard dollar.
PwC is het hoogst genoteerde accountantskantoor op nummer 66 met een merkwaarde van 18,5 miljard dollar. Vorig
jaar stond PwC nog op 57 met een waarde van 18,6 miljard dollar. Deloitte daalde van plaats 69 naar 77, maar heeft nu
met 16,8 miljard dollar wel een iets hogere merkwaarde dan vorig jaar (16,2 miljard).
EY staat nog net binnen de top 100 op plaats 98 met een merkwaarde van 13,4 miljard euro. Het kantoor stond vorig
jaar nog op plaats 91. KPMG daalt van plaats 107 naar 124.
Acht van de bedrijven uit de top tien zijn Amerikaans: Google, Apple, Amazon, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart en
Facebook. Dat laatste bedrijf maakte een inke sprong in de lijst, van plaats 17 naar 9 en bijna een verdubbeling van de
merkwaarde. Die bedraagt nu volgens Brand Finance bijna 62 miljard euro. De andere twee bedrijven in de top 10 zijn
het Koreaanse Samsung het het Chinese nanciële conglomeraat ICBC.
In de Brand Strength Index (BSI) van Brand Finance, waarin zaken als bekendheid, reputatie, loyaliteit,
marketinginvesteringen en duurzaamheid worden meegewogen, staat PwC op een achtste plaats. In 2015 eindigde het
kantoor nog op nummer twee achter speelgoedbedrijf Lego, dat dit jaar opnieuw het krachtigste merk is. Deloitte valt
in deze index net buiten de top 20, EY staat op plaats 30. Hekkensluiter van de big four is ook hier KPMG, op plaats 60.
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KPMG volgens LinkedIn beste werkgever van
Nederland
KPMG staat op nummer 1 van de LinkedIn ‘Top Companies List’, een ranglijst
met de 25 beste werkgevers van Nederland. 
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PwC populairste kantoor onder Amerikaanse
accountants
PwC pakt de eerste plaats in de 2022 Vault Accounting 50, een jaarlijks
onderzoek onder 11.400 accountants in de VS. 
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HLB Van Daal en WVDB bundelen krachten
De Brabantse top 30 accountants- en advieskantoren HLB Van Daal en WVDB
Adviseurs Accountants hebben een fusie-overeenkomst getekend. Met de
fusie ontstaat een organisatie... 
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KPMG International publiceert maatschappelijke
doelstellingen
KPMG International heeft haar wereldwijde doelstellingen gepresenteerd op
het gebied van ESG (Environment, Social & Governance). Het rapport moet
volgens de organisatie... 
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Mazars onthult nieuwe merkidentiteit
Mazars maakt vandaag zijn nieuwe merkidentiteit bekend in meer dan
negentig landen. 

