NIEUWS

08 oktober 2021

BDO: jaarcijfers ziekenhuizen deels vertraagd
door corona
De coronapandemie zorgt bij een aantal ziekenhuizen voor een latere oplevering van de jaarrekening.
Daarom komt BDO later met de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen.
BDO publiceert de benchmark traditiegetrouw medio oktober, maar een aantal ziekenhuizen heeft de jaarrekening over
2020 later dan normaal opgeleverd. Daarom wordt het rapport nu op 16 november gepubliceerd.
"Wij constateren dat de vertraging in de publicatie van de jaarcijfers grotendeels het gevolg is van de coronapandemie.
Bij diverse ziekenhuizen bestaat nog onzekerheid over de nanciële regelingen voor zowel de boekjaren 2020 als
2021", aldus Frank van der Lee, BDO-partner en voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO. "Het is jammer dat
ziekenhuizen die bij de coronapandemie in de frontlinie hebben gestaan, en zonder aarzeling het maximale hebben
gedaan, lang moeten wachten op zekerheid over de nanciële gevolgen daarvan."
In de jaarlijkse benchmark onderzoekt BDO de nanciële performance van alle algemene ziekenhuizen in Nederland.
De resultaten worden gesplitst naar omvang (klein, middelgroot en groot) en tonen de cijfers van individuele
ziekenhuizen. BDO rangschikt de 64 algemene ziekenhuizen op basis van hun nanciële performance over 2020 en
geeft duiding bij de resultaten.
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Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021
De overheids nanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding.
Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag,
anderzijds... 

ZORG

01 december 2021

Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en
accountants in de zorg, 2020
De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt
gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit
van zorgverlening,... 

NIEUWS

26 november 2021

Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed
jaar voor Nederland te worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad. 

NIEUWS

24 november 2021

Vermist notitieboek Deloitte-onderzoeker
teruggegeven
Een notitieblok met daarin persoonlijke aantekeningen van een Deloitteonderzoeker over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer
geretourneerd aan Deloitte. 

NIEUWS

22 november 2021

Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors
omlaag
De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand ink
verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
Nederlanders zowel somberder... 

