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ABN Amro: 'Omzet accountants zal licht dalen in
2021'
In 2020 groeit de accountancysector nog, maar in 2021 volgt een lichte krimp.
Dat verwachten economen van ABN Amro. De zakelijke dienstverlening als geheel kan rekenen op een krimp van 6
procent in 2020, terwijl de accountancysector dit jaar nog 2 procent groei kan noteren. In 2021 volgt echter een krimp
van 1 procent, terwijl de zakelijke dienstverlening als geheel dan alweer op een groei kan rekenen van 3 procent.
Ingrid Laane, Sectoreconoom TMT & Zakelijke Dienstverlening: "De accountancysector heeft op korte termijn juist
meer werk doordat de branche veel advieswerk doet dat is gerelateerd aan de coronacrisis. Toch zullen ook accountants
op termijn de e ecten van een neergaande economie voelen. Gestuwd door een relatief sterk herstel van de
uitzendbranche, die in 2021 pro teert van de groeiende economie (2,4 procent) in combinatie met een hoge
werkloosheid (7,2 procent), zal de zakelijke dienstverlening volgend jaar weer groeien. ABN Amro verwacht in 2021
een groei van 3 procent van de hele sector ten opzichte van een jaar eerder. De sector is hiermee nog lang niet terug op
haar pre-coronaniveau."
Bij de prognose is ervan uitgegaan dat de huidige coronamaatregelen aanhouden en mogelijk aangescherpt worden,
maar dat er geen landelijke lockdown komt. "In lijn met de verwachting van wereldgezondheidsorganisatie WHO doen
wij de aanname dat er medio 2021 een vaccin beschikbaar komt, waardoor tot ver in 2021 beperkingen gelden voor
onder meer reizen en het organiseren van evenementen", aldus Laane.
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NOAB/Fiscount: kantoren investeren fors in ICT
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren fors in
ICT, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van NOAB en Fiscount. De totale
kosten stegen... 
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05 oktober 2020

Crowe Foederer: omzetconsolidatie in 2020 door
corona
De omzet van Crowe Foederer is in 2019 met 11 procent gestegen tot 50,5
miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het kantoor vanwege de coronacrisis een
consolidatie... 
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PwC haalt met flinke omzetgroei EY in
PwC heeft ondanks de coronacrisis een sterke omzetstijging van 7,4 procent
behaald. Het accountants- en advieskantoor stoot met een totale omzet van
949,8 miljoen... 
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Lichte omzetgroei EY Nederland
De omzet van accountants- en advieskantoor EY Nederland is in het boekjaar
2019/2020 met 3,2 procent gestegen, van 877 miljoen euro naar 905 miljoen
euro. De winst... 
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Top 30 accountantskantoren: 'zonnig beeld'
De Top 30 accountantskantoren toont dit jaar globaal een 'zonnig beeld',
schrijven Arjen Schutte en Marcel Maassen van adviesbureau Full Finance bij
de vijftiende... 

