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DRV ziet omzet groeien met 6,3 procent
DRV Accountants & Adviseurs zag in boekjaar 2020 de netto omzet met 6,3 procent groeien, van 59,2
miljoen in 2019 naar 62,9 miljoen euro in 2020.
Dat blijkt uit het jaarverslag van het kantoor. De groei is volgens DRV getemperd door de coronacrisis. Met name de
vraag naar dienstverlening van de deelnemingen van DRV bleef achter bij verwachtingen. De netto omzet van DRV
zonder deelnemingen groeide met 7,6 procent. Vooral de adviestak zag een stevige groei, van 12,4 procent.
Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2020 met 27,9 fte, naar een totaal van 528,2 fte. "Positief is verder dat het
team Audit & Assurance groeide in omvang tot meer dan 100 personen. De kanttekening is daarbij dat DRV weliswaar
ink investeert en succesvol is in de werving van medewerkers, maar dat de groei opnieuw is beperkt door de
uitdagingen op de arbeidsmarkt. Naast kwaliteitszorg is er in het jaarverslag dan ook veel aandacht voor strategische
personeelsplanning en -ontwikkeling", aldus DRV.
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Omzet Moore DRV stijgt naar 64,4 miljoen euro
Moore DRV heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van 64,4 miljoen euro, een
stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal
medewerkers bleef... 
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21 juni 2022

Omzet Crowe Foederer stijgt met 8,5 procent
De omzet van Crowe Foederer is in 2021 met 8,5 procent gestegen naar 57,2
miljoen euro. Het accountants- en advieskantoor verwacht dat de groei in
2022, door een... 
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01 juni 2022

Omzet Flynth stabiel, groei in audit
De omzet van Flynth is in 2021 met 143 miljoen euro vrijwel gelijk gebleven
aan een jaar eerder. De auditpraktijk groeide sterk, maar de krappe
arbeidsmarkt beperkte... 
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31 mei 2022

Omzet Visser & Visser groeit met 13,1 procent
De omzet van Visser & Visser is in 2021 met 13,1 procent gestegen naar 37,2
miljoen euro. De omzet van de discipline Audit & Assurance kwam uit op 7,7
miljoen euro,... 
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Alfa: omzet gestegen, maar last van krapte
arbeidsmarkt
Alfa Accountants en Adviseurs noteerde in 2021 een omzetgroei van 4,3
procent en een resultaat van 8,4 miljoen euro. De omzetgroei is gehalveerd
ten opzichte van... 

