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Számvitel, könyveléS 
kiSzervezéSe

KIKNEK Szól az ajáNlaTUNK? 

Főkönyvelői szolgáltatásunkat elsősorban azoknak 
a vállalkozásoknak ajánljuk, akik szeretnék belső könyvelési 
és pénzügyi csapatuk munkafolyamatait kiegészíteni, 
hatékonyabbá tenni. ez egyrészt pontosabb kimutatásokat 
jelent, amik alkalmasak a megbízható külső és belső 
adatszolgáltatások (adóbevallások, vállalatcsoporti 
jelentések, kimutatások, beszámoló) teljesítéséhez, 
másrészt az évzárási, jelentési vagy beszámolókészítési 
határidők pontos betartását, illetve rövidítését. 

MElyEK a FőKöNyvElőI SzOlGálTaTáSUNK ElőNyEI?

Szolgáltatásunk kialakítása lehetővé teszi, hogy rugalmasan, 
egyedi igényekhez és adottságokhoz leghatékonyabban 
illeszkedő megoldásokat szállítsunk. ellenőrizzük a belső 
számviteli csoport munkáját, hatékonyan támogatjuk 
a főkönyvi számviteli folyamatokat és olyan ellenőrzési 
pontokat alakítunk ki, amelyek bizonyítottan alkalmassá 
teszik ügyfeleinket a kockázatok kezelésére. 

A számviteli folyamatokban ügyfeleink igényei szerinti 
mértékben veszünk részt, felelősséget vállalunk a közösen 
meghatározott eredmények és határidők teljesítéséért.

FőKöNyvElőI SzOlGálTaTáSUNK ElőNyEI:

 ● szorosabb zárási határidők, az időszaki adatokhoz való 
gyorsabb hozzáférés biztosítása;

 ● megbízhatóbb, pontosabb pénzügyi adatok, 
adókalkulációk;

 ● a felesleges, duplikált folyamatok csökkentése;

 ● kockázatok azonosítása és kezelése, az átláthatóság 
javítása;

 ● felelősségvállalás az elvégzett szakmai 
munka tekintetében;

 ● szükséges idő és szaktudás 
biztosítása az ellenőrzéshez, elemzéshez;

 ● gördülékenyebb könyvvizsgálat.

MIéRT éRDEMES HOzzáNK FORDUlNI?

 ● Szakembereink többéves pénzügyi, könyvvizsgálati és 
zárási tapasztalatokkal rendelkeznek, számos iparág és 
vállalati méret legjobb megoldásaival találkoztak már 
mind a folyamatok, mind a rendszerek terén.

 ● munkafolyamatainkat nagymértékben automatizáltuk, 
a kritikus pontokon rendszeresen ellenőrizzük 
az eredményeket.

 ● áttekintjük a belső pénzügyi és/vagy számviteli csoport 
felépítését és az adókötelezettségek teljesítésével, 
a jelentéskészítéssel, a zárással, konszolidációval és 
beszámolókészítéssel összefüggő folyamatokat és 
technológiákat, valamint beszámolunk az esetleges 
átalakításban rejlő előnyökről, lehetőségekről.

FŐkönyvelŐi SzOlGáltAtáS 
Főkönyvelői szolgáltatásunk során teljessé tesszük és ellenőrizzük a belső számviteli, 
pénzügyi csoport munkáját és elkészítjük a vállalkozás adóbevallásait, belső pénzügyi 
jelentéseit, kimutatásait, valamint beszámolóját. Szolgáltatásunk pontos tartalmát 
ügyfeleink határozzák meg a felkínált elemekből, mindig saját igényeiknek megfelelően.
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Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális megoldások: ezek 
az rSm Hungary zrt. alappillérei. 
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  
Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az rSm Audit Hungary 
zrt. szolgáltatásai egészítik ki az rSm Hungary zrt. tevékenységeit, 
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport 
együttműködő jogi partnere, az rSm legal Szűcs & Partners ügyvédei látják 
el. 
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

SzOlGálTaTáSaINK
 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● m&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● könyvvizsgálat
 ● Digitális megoldások

RSM INTERNaTIONal BEMUTaTáSa
társaságunk az rSm international hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az rSm international a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

rSm HunGAry ADótAnácSADó éS PénzÜGyi SzOlGáltAtó zrt.

KIHEz FORDUlHaT KéRDéSEIvEl?
Héhn Miklós 
partner, vezérigazgató-helyettes | e miklos.hehn@rsm.hu

 ● Az időszak főkönyvi 
ellenőrzéséhez szükséges 
adatok, dokumentumok 
körének meghatározása

 ● Az időszak főkönyvi 
ellenőrzése

 ● Speciális könyvelési tételek 
könyvelése

 ● Az adóalap főkönyvi 
ellenőrzése

 ● A jelentések elkészítéshez 
szükséges nyilvántartások 
egyeztetése a főkönyvvel

 ● A jelentés elkészítése, 
kapcsolódó analitikák 
összeállítása

 ● A jelentés ellenőrzése, 
validálása (pl. trendelemzés)

 ● kommunikáció – idegen 
nyelven is – az anyavállalat 
kapcsolattartóival

 ● Az időszak főkönyvi zárása
 ● mérleg elkészítése, 

ellenőrzése
 ● könyvvizsgálati támogatás
 ● Beszámoló elkészítése és 

közzététele
 ● nemzetközi számviteli 

standardok szerinti 
beszámoló összeállítása

 ● Adóalapmódosító 
tételek azonosítása, 
alkalmazhatóságuk 
ellenőrzése

 ● Az igénybe vehető 
 ● adókedvezményekhez 

kapcsolódó kötelezettségek, 
dokumentációk (pl. 
igazolások) ellenőrzése

 ● Az igénybe venni tervezett 
adókedvezmények 
következményeinek és 
hatásainak áttekintése, 
összefoglalása

 ● teljesítési hely és időpont, 
adóalap és adókulcsok 
ellenőrzése

 ● Adómentességek 
alkalmazhatóságának (pl. 
fuvar- és vámokmányok) 
ellenőrzése

 ● Az adóbevallások 
elkészítése, ellenőrzése és 
benyújtása

 ● képviselet adóhatósági 
eljárások során

IDőSzaKI KöNyvEléS  
EllENőRzéSE

BElSő jElENTéSEK 
éS KIMUTaTáSOK 

ElKéSzíTéSE

BESzáMOló KéSzíTéSE aDóKöTElEzETTSéGEK 
TEljESTíéSE

FőKöNyvElőI SzOlGálTaTáSUNK SORáN üGyFElEINK az aláBBI ElEMEKBől állíTHaTjáK öSSzE FElaDaTaINKaT:


