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27 september 2019

Winst en omzet EY stijgt
De omzet van accountants- en adviesorganisatie EY over boekjaar 2018/19 is met 4,8 procent gestegen
en de winst nam toe met 3,9 procent. De omzet bij de assurancetak daalde licht, met -0,4 procent.
Dat blijkt uit de nanciële resultaten van EY Nederland over het boekjaar 2018/2019, dat op 29 juni sloot. EY noteerde
een omzet van 877 miljoen euro en een winst van 161 miljoen euro. Het aantal medewerkers groeide met 8,1 procent,
van 4.353 naar 4.707, en het aantal partners bleef met 263 gelijk.
Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: “De groei en het resultaat van EY in Nederland ontwikkelen
zich in lijn met onze verwachting, en ondanks een lastige wervingsmarkt slagen we erin om voldoende talent aan te
trekken om die groei door te kunnen zetten." Boogaart zegt ondanks alle geopolitieke onzekerheden met vertrouwen
uit te kijken naar het komende jaar.
Vooral de servicelijnen Advisory (+15,7%) en Transaction Advisory Services (+13,6%) laten inke omzetgroei zien,
maar de omzet bij Core Business Services en Assurance daalde. Dit komt volgens EY onder meer door het verminderen
van de werkdruk. "Het afgelopen jaar stond vermindering van de werkdruk binnen Assurance centraal. We hebben
minder nieuwe klanten aangenomen en zijn kritischer geworden op de projecten die we doen bij bestaande klanten. Al
met al is de opdrachtenportefeuille met ruim 150 duizend uur verkleind. Dat is goed voor onze mensen en goed voor de
aandacht die we moeten en willen besteden aan de kwaliteit van onze dienstverlening."

Omzet per service line (in mln euro's)
2018/19

2017/18

% groei

Assurance

339

340

- 0,4

Tax

287

273

5,1

Advisory

147

127

15,7

Transaction Advisory

75

66

13,6

Core Business Services

29

31

-6,5

Totaal

877

837

4,8

Services

Medewerkers en partners
Het aantal medewerkers nam in het boekjaar toe met 354. Binnen Assurance waren 2.029 medewerkers en partners
werkzaam. Bij Tax waren dat er 1.206. Advisory telt inmiddels 879 medewerkers en partners, en TAS 253. Bij de
ondersteunende diensten (CBS) werken 603 medewerkers en partners. De gemiddelde leeftijd binnen EY Nederland is
35 jaar.
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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... 
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Sterke omzetgroei KPMG
KPMG NV heeft in boekjaar 2021 een sterke omzetgroei gerealiseerd van 8
procent, tot een totaal van 569 miljoen euro. 
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Sterke stijging omzet zakelijke dienstverlening
De zakelijke dienstverlening is hersteld van de coronacrisis. In het derde
kwartaal steeg de omzet met bijna een vijfde ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. 
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'Rol accountant bij duurzaamheid maakt vak
aantrekkelijker voor talent'
De toenemende eisen aan bedrijven om te rapporteren over hun
maatschappelijke rol levert accountants niet alleen meer werk op, maar
maakt het vak ook aantrekkelijker... 
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Lichte omzetstijging Flynth in 2020
De omzet van Flynth is in 2020 met 1 procent gestegen naar 143 miljoen euro.
De extra omzetgroei die het accountants- en advieskantoor hoopte te noteren
voor accountancy... 

