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28 september 2016

Omzet Deloitte stijgt, eigen vermogen in het rood
De jaaromzet van Deloitte is met 19,6 procent gestegen tot 785,3 miljoen euro, maar het eigen vermogen
schiet ruim 35 miljoen in het rood vanwege de consolidatie van Stichting Internos.
Dat blijkt uit het jaarverslag van Deloitte. Deloitte realiseerde bij alle servicelijnen een inke groei, met als uitspringers
Risk Advisory en Financial Advisory, die beide rond de 43 procent groei realiseerden.
Een behoorlijke strop is echter de consolidatie van de Stichting InterNos. Stichting InterNos is een stichting waarin de
goodwill-rechten van de partners van Deloitte zijn ondergebracht. In oktober vorig jaar kwam uit dat Deloitte afzag
van de gebruikelijke roulatie van controlerend accountantskantoor, omdat PwC, de beoogde nieuwe accountant,
weigerde het niet-consolideren van de stichting InterNos goed te keuren. Toenmalig accountant EY keurde het nietconsolideren wel altijd goed. De kwestie leidde tot veel discussie en zelfs Kamervragen, waarna Deloitte alsnog
afscheid nam van EY.
Het consolideren van Stichting InterNos betekent dat Deloitte maar liefst 53 miljoen euro moet afboeken, waardoor het
eigen vermogen 35,15 miljoen euro in de min schiet.
Deloitte meldt verder momenteel 253 partners te hebben en in totaal 4.795 werknemers. Dit jaar werden er ruim 1.300
nieuwe mensen aangenomen. Verder is dit jaarverslag volgens Deloitte het eerste "volledig geïntegreerde jaarverslag".
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Alfa: omzet gestegen, maar last van krapte
arbeidsmarkt
Alfa Accountants en Adviseurs noteerde in 2021 een omzetgroei van 4,3
procent en een resultaat van 8,4 miljoen euro. De omzetgroei is gehalveerd
ten opzichte van... 
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09 mei 2022

Omzet Baker Tilly stijgt naar 105 miljoen euro
De omzet van Baker Tilly in Nederland is in 2021 met 5,6 procent gestegen
naar 105,1 miljoen euro. De omzetgroei, vooral in de auditwerkzaamheden
(inclusief NOW-activiteiten)... 
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01 maart 2022

Omzet administratieve dienstverlening 10 procent
hoger in vierde kwartaal 2021
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy,
belastingadvisering en administratie) was in het vierde kwartaal van 2021 10
procent hoger dan in hetzelfde... 
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21 februari 2022

Britse accountancysector noteert recordomzet
De Britse accountancysector is met 15 procent gegroeid in 2021, naar een
totale omzet van 36,6 miljard euro. Dat is de hoogste omzet voor de sector tot
nu toe. 
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11 januari 2022

ING: dit jaar lager groeitempo accountancybranche
ING verwacht voor 2022 voor de accountancybranche een volumegroei van 3
procent. Daarmee ligt het groeitempo iets lager dan in 2021, toen de sector
ruimschoots herstelde... 

