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Omzet Baker Tilly stijgt dankzij audit en advies
De omzet van Baker Tilly in Nederland is in 2020 uitgekomen op 99,5 miljoen euro, een stijging van 3,5
procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetstijging was te danken aan de groei van audit en
advies.
De omzet van de servicelijn Audit steeg van 41 miljoen euro in 2019 naar 43,5 miljoen euro vorig jaar, de omzet van
Advisory steeg van 7,9 miljoen naar 9 miljoen euro. Bij de servicelijnen Fiscaal en MKB Accountancy & Advies bleeft de
omzet nagenoeg gelijk.
"Het doet mij goed dat we over 2020 mooie omzetcijfers kunnen laten zien. Onze medewerkers verdienen een groot
compliment voor de exibiliteit en professionaliteit waarmee ze onze klanten ondersteund hebben in dit door de
coronacrisis bepaalde jaar", zegt Ronald Hoeksel, sinds 1 januari 2021 bestuursvoorzitter van het kantoor. Baker Tilly
wist in maart vorig jaar "razendsnel en met succes" over te schakelen op dienstverlening 'op afstand'. "Dat was echt
niet gemakkelijk, maar het is ons gelukt", aldus Hoeksel.
Baker Tilly, dat in 2019 afstand deed van zijn oob-vergunning, heeft naar eigen zeggen in 2020 verdere focus in de
activiteiten gebracht. Hoeksel: "We zijn steeds beter herkenbaar als dé trusted advisor voor het nationale en
internationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector, inclusief woningcorporaties. In de komende jaren gaan we
verder op de ingeslagen weg en blijven we investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en onze mensen."
Baker Tilly heeft vandaag ook zijn transparantieverslag 2020 gepubliceerd.

Omzet Baker Tilly (x € 1 miljoen)

2020

Wettelijke controleopdrachten oob

2019

€ 0,4

Wettelijke controleopdrachten niet-oob
Wettelijke controleopdrachten

€ 29,6

€ 27,3

Overige assuranceopdrachten

€ 2,8

€ 2,2

Overige dienstverlening

€ 7,1

€ 6,8

€ 39,5

€ 36,3

Overige dienstverlening

€ 60,0

€ 59,4

Geconsolideerde omzet
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

€ 99,5

€ 96,1

Audit

€ 43,5

€ 41,0

MKB Accountancy & Advies

€ 26,0

€ 26,1

Fiscaal

€ 21,0

€ 21,1

€ 9,0

€ 7,9

€ 99,5

€ 96,1

Omzet per servicelijn

Advisory
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Sterke omzetgroei Alfa Accountants en Adviseurs
De omzet van Alfa is in 2020 met 8,7 procent (waarvan 6,5 procent
autonoom) toegenomen tot bijna 95 miljoen euro. Dat is meer dan de
omzetgroei van 6 procent in... 
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01 april 2021

ING: Accountancysector herstelt in 2021 van lichte dip
De accountancysector ondervond in 2020 enige hinder van de coronacrisis,
waardoor het volume naar verwachting met 1 procent kromp. Na die lichte dip
volgt in 2021... 
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03 maart 2021

'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in
2021'
De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met 3
procent groeien. Dat denkt ABN Amro. Volgens de bank hebben veel zakelijke
dienstverleners... 
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Omzet administratieve dienstverlening 2,3 procent
hoger in vierde kwartaal
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy,
belastingadvisering en administratie) was in het vierde kwartaal van 2020 2,3
procent hoger dan een... 
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09 februari 2021

ING-rapportage accountancy: 'Animo voor Wtavergunning daalt, tarieven stijgen'
Het aantal accountantskantoren met een vergunning voor wettelijke
controles zal de komende jaren verder afnemen omdat wettelijke controles
voor veel kantoren niet... 

