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Trend in accountanc

eloningonderzoek

De reek 'Trend in accountanc' iedt al jaren

Het Accountanc eloningonderzoek i een
initiatief van Accountant en Alterim en wordt
uitgevoerd in amenwerking met de NA en

een handzaam overzicht van de elangrijkte
informatie over het vak en de ranche. Met
gegeven over omzetten, eloningen,

wordt ind 2005 jaarlijk gehouden.

kantooromvang en andere zaken.



eloningonderzoek

Omzetontwikkeling
accountanc (2010=100)

Fuie, overname en
amenwerking in de
accountantmarkt

Omzet accountantkantoren (
€ mln)
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Trend in accountanc
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ectorrapporten
accountanc
Hoe kijken de analiten van
de drie grote anken, het
Centraal ureau voor de
tatitiek (C) en
kantorenorganiatie aan
tegen de ontwikkelingen in

Top 30
accountantkantoren
Nederland

en overzicht van fuie,

telt jaarlijk een top 30 op

overname en

van de grootte

amenwerkingen van

accountantkantoren in

Nederlande

Nederland. ekijk hier de

accountantkantoren

lijt van 2017.

(vak)media.



Fuie, overname en
amenwerking in de
accountantmarkt

Aantal gemeenten per
accountantkantoor (2017)

15,7%

Advieureau Full Finance

waarover i ericht in

de accountancector?

ectorrapporten
accountanc

Fuie, overname
en amenwerking
in de
accountantmarkt



Top 30
accountantkantoren
Nederland

Accountantkantoren met een
AFM-vergunning

Ledenaantallen NA 2017

22,4%
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Onderzoeken
auditmarkt

Ledenaantallen NA

Accountant/Accountant.nl
puliceert regelmatig over
onderzoek naar de
Nederlande auditmarkt in

en overzicht van de

AFM-rapporten

ledenaantallen van de NA

en overzicht van de

onderverdeeld naar

rapporten van de Autoriteit

ledengroepen.

Financiële Markten (AFM)
over kantoren met een Wta-

epaalde ectoren. ekijk

vergunning.

hier het overzicht van deze
onderzoeken.

Onderzoeken auditmarkt



Ledenaantallen NA



AFM-rapporten

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA



Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).
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