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Industriële omzet nog steeds stuk lager door
corona
De omzet van de industrie is in het vierde kwartaal ruim 7 procent lager uitgekomen dan een jaar eerder,
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Aardolieproducenten zagen hun opbrengsten het meest dalen. Dat komt omdat ze de afzetprijzen van hun producten
fors zagen dalen. In heel 2020 was de omzet van de industrie 8,3 procent lager dan in 2019.
In de meeste industriële bedrijfstakken lagen de opbrengsten in het vierde kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder.
Ook producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie boekten minder omzet, terwijl ze in het derde kwartaal
nog wel betere zaken deden dan in 2019. In de hout- en bouwmaterialenindustrie lag de omzet in het vierde kwartaal
wel wat hoger dan een jaar eerder.
Het aantal uitgesproken faillissementen kwam in het vierde kwartaal uit op 40 en over heel het jaar op 226. Dat is
minder dan een jaar eerder. Toen werden er in de industrie 264 faillissementen uitgesproken. "De enige logische
verklaring voor een daling van het aantal faillissementen in een jaar waarin de Nederlandse economie met 3,8 procent
kromp, is dat bedrijven ook in deze sector overeind gehouden worden met coronasteunmaatregelen", zegt
hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.
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'Vanaf de zomer herstel voor transportsector'
De transport en logistiek kan dit jaar rekenen op een groei van 2,5 procent,
waarmee het einde van de crisis voor de sector in zicht is. Het herstel volgt op
een... 
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Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp
Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getro en
bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last
hebben van beperkende... 
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Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit
De coronacrisis brengt veel ondernemingen aan het randje van de afgrond. Door overheidssteun en de mogelijkheid
om belastingschulden voorlopig nog niet te betalen,... 
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Corona laat accountants grote stappen zetten in de digitale wereld
Van wettelijke controle via schermdelen, tot NOW-onderzoek doen met onderbezette teams: alles is dit seizoen anders

voor accountants. Ondanks de druk is de digitalisering... 
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Nederlandse grote concerns profiteren het meest van
overheidssteun
Van alle grote concerns in Europa hebben de Nederlandse corporates (banken
niet meegerekend) vorig jaar veruit het meest gepro teerd van
staatssubsidies, zoals... 

