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29 mei 2017

KPMG nummer twee waardevolste merken
Nederland
KPMG is de nummer twee op de lijst van waardevolste merken van Nederlandse bedrijven.
Dat blijkt uit de Brand Finance Netherlands 50 2017, een lijst waarin merkwaarderings- en strategiebureau Brand
Finance jaarlijks volgens de 'Royalty Relief'-methode de merkwaarde van grote bedrijven berekent. Volgens Brand
Finance is KPMG net als vorig jaar in Nederland goed voor een tweede plaats, met een merkwaarde van 9,77 miljard
euro. Dat is een procent minder dan in 2016.
De nummer 1, Shell, heeft een merkwaarde van 32,72 miljard euro, wat een stijging is van 12 procent ten opzichte van
vorig jaar. De top-3 wordt gecompleteerd door ING, met een merkwaarde van 7,7 miljard, een stijging van 7 procent.

Big four wereldwijd
Uit de Brand Finance Global 500 die in februari reeds verscheen, bleek dat de big four op het wereldtoneel allemaal in
merkwaarde gedaald zijn ten opzichte van 2016. PwC kreeg de hoogste notering, plaats 66, een inke daling ten
opzichte van het jaar daarvoor, toen het nog plaats 57 haalde. Ook Deloitte daalde van plaats 69 naar 77, maar die heeft
nog wel een iets hogere merkwaarde dan het voorgaande jaar. EY staat nog net in de top 100, op plaats 98 (plaats 91 in
2016), en KPMG daalde van plaats 107 naar 124.
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Visser & Visser op kop in MT1000 2021 Accountancy
Visser & Visser is dit jaar als eerste geëindigd in de categorie Accountancy in
de MT1000, de jaarlijkse lijst van duizend beste zakelijke dienstverleners van
businessplatform... 
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25 mei 2021

EY droeg steentje bij aan Eurovisie Songfestival
Het Eurovisie Songfestival 2021, dat van 18 tot en met 22 mei plaatsvond in
Rotterdam, leverde in zekere zin ook voor EY 'douze points' op. Het
succesvolle evenement... 
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03 mei 2021

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. 

NIEUWS

21 april 2021

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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16 april 2021

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... 

