Paldies, ka apmeklējāt mūsu mājas lapas sadaļu !
ANALITĪKA
Ar katru gadu „LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS” kļūst precīzāks un
kvalitatīvāks.
Finanšu datus par auditorkompānijām mēs ieguvām (nopirkām) no Lursoft.
Mēs garantējam taisnīgumu, objektivitāti un lepni par savu produktu. Mēs lūdzam Jūs novērtēt mūsu
darbu, un informējam Jūs, LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS par
2018.gadu elektroniskā versija ir maksas pakalpojums – 60 EURO + PVN.,
konferences “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2019” dalībniekiem – 20 EURO + PVN.
Pēc maksājuma saņemšanas, mēs nosūtīsim uz Jūsu e-pastu elektronisko versiju
LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS.
Sūtiet Jūsu pieprasījumu uz mūsu e-pastu : forum@rms.lv
Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu:
Saņēmējs: SIA Rīgas Menedžeru Skola,
PVN reģ. Nr. 40003143002
Luminor Banka, SWIFT RIKOLV2X
konta Nr.LV71RIKO0002010000817
Pārskaitījuma mērķis: LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS
Materiāla saturs:
Audita un biznesa konsultāciju tirgus pārskats
Audita un biznesa konsultāciju kopējā tirgus apgrozījuma dinamika
Audita un biznesa konsultāciju kopējā tirgus procentuālās izmaiņas
Auditorfirmu revīzijas tirgus sadalījums
Revīzijas tirgus sadalījums starp starptautiskām un vietējām auditorfirmām 2018. gadā
Auditorfirmu finanšu pārskats
Auditorfirmu finanšu rādītāji periodā no 2017 - 2018. gadam
Tirgus sadalījums 2018. gadā auditorfirmām ar apgrozījumu virs 350 000 €
Tirgus sadalījuma 2017/2018. gads auditorfirmām ar apgrozījumu lielāku par 350 000 EUR
Apgrozījums uz vienu speciālistu 2018. gadā
Latvijā pārstāvēto starptautisko auditorfirmu tīklu apgrozījuma salīdzinājums 2017/2018 gadā
Revīzijas pakalpojumu un pārējo profesionālo pakalpojumu īpatsvars auditorfirmu kopējā apgrozījumā
Revīzijas pakalpojumu un pārējo profesionālo pakalpojumu attiecība pret auditorfirmu kopējo apgrozījumu
Auditorfirmas ar lielāko peļņu 2018. gadā
Salīdzinājumam – peļņas rādītāji 25 lielākajām auditorkompānijām kopš 2009. gada.
Peļņas rādītāji 25 lielākajām auditorkompānijām (EUR)
Auditorfirmas ar apgrozījuma pieaugumu 2018.gadā
Audits banku sfērā

Banku sektora sadalījums starp auditorfirmām 2018. Gadā
Banku sektora sadalījums starp auditorfirmām 2017/2018.gadā
Audits apdrošināšanas sfērā
Apdrošināšanas sektora sadalījums starp auditorfirmām 2018. gadā
Auditorfirmu tirgus daļas apdrošināšanas sektorā 2017/2018. gadā
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА !
С каждым годом продукт LATVIJAS AUDITA KOMPANIJU NOVERTEJUMS становится более
точным и квалифицированным.
Данные мы для анализа рынка получаем, а точнее покупаем у компании LURSOFT.
Мы гарантируем беспристрастность, объективность и гордимся продуктом.
Просим Вас оценить наш труд и согласиться с ценой в 60 евро + НДС за электронную версию
продукта, для участников конференции “Налоги, ревизия, аудит 2019” – 20 евро + НДС.
После получения оплаты мы вышлем на вашу почту электронную версию
LATVIJAS AUDITA KOMPĀNIJU NOVĒRTĒJUMS par 2018. gadu.
Присылайте свой запрос для счета на наш эл.адрес forum@rms.lv

