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BDO YILIN ULUSLARARASI MESLEKİ AĞI ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

1 Ekim Perşembe günü, International Accounting Bulletin (IAB) Awards 2015
töreninde BDO’nun en prestijli ödülü olan Yılın Denetim ve Danışmanlık Ağı ödülünü
kazandığı duyurulmuştur.
Yıllık IAB Ödülleri muhasebe mesleğindeki mükemmelliği kutlamak amacıyla,
sektörün en önemli bazı isimlerini bir araya getirir. BDO, aynı kategoride yarışan
PWC ve KPMG ile güçlü rekabete girerek bu ödülü kazanmıştır.
Yılın Ağı Ödülü, geçen 12 ay içinde karlı büyüme stratejileri sergilemiş ve önemli
stratejik ve faaliyet alanlarında başarı göstermiş ağlara verilmektedir. Ödülü
kazananlar aynı zamanda sektör tarafından daima yüksek kalitede profesyonel
hizmet sunan saygın bir marka olarak da kabul edilmektedir.
Ağımızın devam etmekte olan gelişimi stratejimizin tanımlayıcı ve can alıcı
unsurudur. Geçtiğimiz yıl BDO’nun global performansı dünya ekonomisinin
performansını geçmiştir. 2014 yılında 8 ülkeden yeni firmaların da katılmasıyla
BDO’nun coğrafi kapsama alanı genişlemiş ve aynı dönemde % 8.8 artışla toplam
gelir ilk kez 7 milyar Dolar mertebesini aşmıştır.
Global ayakizimizin yayılmasıyla dünya çapında sunduğumuz benzersiz
seviyedeki hizmetimizi istikrarlı bir biçimde genişletirken, müşterilerimizin
bağlılığı ve güveni benzersiz müşteri hizmetinde lider olma vizyonumuzu
yansıtmaktadır. Sayısız BDO firması ulusal ve global müşteri anketlerinde daima
üstün sonuçlar elde etmiş, meslekteki başarılarıyla müşteri memnuniyeti
ödülleri kazanmıştır.
BDO CEOsu Martin van Roekel, BDO’nun etkileyici performansı için duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, “Bugün ağımızın mükemmel standartlarının kabul
görmüş olmasına tanıklık etmekten gurur duyuyorum. Bu ödül firmalarımız ve
çalışanlarımız için büyük bir başarıdır. Kalite, uzmanlık ve bağlılık benzersiz müşteri
hizmetinin temel unsurları olup, gündemimizin merkezinde bulunmaktadır.
“BDO’nun mesleğimizdeki en iyi global ağlar arasında olduğuna her zamankinden
daha çok inanmaktayım. Yılın Ağı olarak kabul görmek BDO’nun çekiciliğinin ilave
kanıtı olup ağımıza katılmanın değerinin neden birçok firma tarafından gündeme
getirildiğini açıklamaya yardımcı olur.”

Editörlerden Notlar:
BDO “network” muhasebe ağına bağlı Bağımsız Uluslararası BDO ağı firmaları hizmet
şartları, Firmanın Ana Merkezi olan Belçika’daki Limited Şirketi, Brussels Worldwide
Services BVBA, tarafından koordine edilmektedir.
Her bir BDO International Ltd. (BDO ağının kamu kuruluşu), Brussels Worldwide Services
BVBA ve üye firmalar ayrı bir tüzel kişiliktir ve bunun gibi başka bir kuruluşun icraatı ve
ihmalinden sorumlu değildir. BDO International Ltd., Brussels Worldwide Services BVBA
ve/veya BDO ağının üye firmaları arasında, BDO ağının düzenlemeleri ve kuralları içinde
hiçbir şey bir acente ilişkisi veya ortaklık teşkil edemez ya da içeremez.
BDO, tüm BDO ağı ve her bir BDO üye firmasının marka adıdır.
2014 yılında tüm BDO üye firmalarının bir araya getirilen ortak ücret geliri, özel birleşme
üyeleri dahil olmak üzere 7.02 Milyar Dolar idi. Bu muhasebe, vergi ve danışmanlık
firmaları dünya çapında 152 ülkede, 60.000 çalışanıyla, 1.328 ofis sayısı ile danışmanlık
hizmeti vermektedir.

