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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 nieuwe controlerend accountant aan te stellen".
"Poorter meent er goed aan te doen plaats te maken voor een nieuwe ceo met een netwerk binnen de negen
accountantskantoren met een oob-vergunning om een gecontroleerde jaarrekening over 2018 in 2019 te kunnen
verzorgen", aldus Lavide.
Begin september meldde het bedrijf al dat het problemen had om een controlerend accountant te vinden, vanwege
capaciteitsgebrek bij de betre ende kantoren.
Een nieuwe rondgang langs de oob-kantoren is volgens Poorter een "zinloze acquisitie", zo stelt hij in het Financieele
Dagblad. Toezichthouder AFM zegt tegenover de krant dat het "geen wettelijke bevoegdheid heeft om een
accountantsorganisatie te dwingen een cliënt te accepteren".
De NBA heeft vandaag op haar website een standpunt geplaatst over organisaties die moeite hebben met het vinden van
een controlerend accountant.
» NBA: Organisaties zonder accountant: NBA houdt vast aan kwaliteitseisen
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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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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... 

NIEUWS

05 september 2018

Beursfonds Lavide kan geen accountant vinden
Beursfonds Lavide, dat gastouderopvangbureaus exploiteert, krijgt het niet
voor elkaar om een accountant te vinden om de jaarrekening over 2018 te
controleren, en... 

