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Daniel Webster – nový partner na oddelení auditu v PwC Slovensko 
 

Bratislava 2. septembra 2014 - 1. septembra 2014 sa Daniel Webster stal 

partnerom na oddelení auditu v PwC Slovensko. Daniel pôsobí v PwC od 

roku 1999, pracoval v kanceláriách v Pittsburghu (štát Pennsylvánia), 

Florham Parku (štát New Jersey) a Detroite (štát Michigan).   

 

Daniel Webster má vyše 15 rokov skúseností v oblasti účtovníctva a 

konzultačných služieb. Viedol audity nadnárodných spoločností zaradených 

do rebríčka Fortune 500. Dva roky pôsobil na špecializovanom pracovisku, 

PwC U.S. National Office, kde sa špecializoval na podnikové kombinácie 

a v čase úverovej krízy dva roky poskytoval konzultačné služby 

automobilovým firmám, zamerané na ich ozdravenie a súvisiace účtovné 

implikácie. 

 
Daniel bude vo svojej novej pozícii zodpovedný za poskytovanie konzultácií k účtovným a audítorským 
štandardom platným v USA a zároveň bude partnerom pre globálne zákazky mnohých významných 
klientov na Slovensku a v regióne CEE.   

 

Daniel Webster získal titul v účtovníctve na West Virginia University a MBA na University of Notre 

Dame. Je certifikovaným účtovníkom a audítorom a členom Amerického inštitútu certifikovaných 

účtovníkov a audítorov (American Institute of Certified Public Accountants).   

 

 
Poznámky vydavateľom: 
 

O sieti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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