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30 september 2020

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 daalde met vijf procent, van 161 miljoen
euro naar 153 miljoen euro.
Dat meldt EY in zijn jaarverslag 2019/2020, dat a iep op 30 juni 2020. Het kantoor noemt de resultaten "ondanks de
impact van Covid-19" bevredigend. Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: "Tot aan de uitbraak,
liepen onze resultaten in lijn met onze verwachtingen. Het beloofde een prima jaar te worden. De laatste vier maanden
van het boekjaar gooiden echter roet in het eten. De omzet is weliswaar met een groei van drie procent op peil
gebleven, de winst is daarentegen met vijf procent gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn personeelskosten
die doorliepen terwijl de groei van de omzet achterbleef op plan en reserveringen die we hebben moeten tre en voor
met de crisis samenhangende risico’s."
Bijna alle servicelijnen groeiden, op Strategy and Transactions na. "Na een forse groei in het voorgaande jaar, moest
met name het onderdeel Strategy and Transactions een stap terug doen. Opdrachten vielen weg of werden uitgesteld",
aldus EY. Verder nam het aantal medewerkers licht af, van 4.707 naar 4.552. Het aantal partners daalde van 263 naar
255. Het aantal fte groeide echter met 1 procent.
Omzet per servicelijn (in mln. euro)

2019/2020

2018/2019

%

Assurance

343

339

1,18

Tax

297

287

3,5

Consulting

152

147

3,4

Strategy and Transactions

74

75

-1,3

Overig

39

29

34,5

Totaal

905

877

3,2

Boogaart: "De uitbraak van Covid-19 heeft onze organisatie zwaar op de proef gesteld. Onze partnergroep en
medewerkers hebben zich daar fantastisch doorheen geslagen. In korte tijd wisten we onze organisatie te
transformeren van een kantoor- naar een thuiswerkorganisatie, maar wisten we ook de dienstverlening aan onze
klanten op peil te houden. In een tijd van grote onzekerheid en verandering heeft iedereen daar samen de schouders
onder gezet en de veerkracht van onze organisatie aangetoond."
Boogaart zegt verder geen concrete verwachtingen te hebben wat betreft het komende boekjaar. "De ontwikkeling en
de impact van het coronavirus zijn afhankelijk van vele factoren die op dit moment moeilijk te voorspellen zijn."

EY jaarverslag 2019/2020
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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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01 december 2021

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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30 november 2021

'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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19 oktober 2021

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... 

