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Számvitel, könyveléS 
kiSzervezéSe

KIKNEK Szól az ajáNlaTUNK? 

iFrS-tanácsadási szolgáltatásunkat elsősorban azoknak 
a vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek éves beszámolóikat 
iFrS-előírásoknak megfelelően is elkészítik, illetve 
ezt tervezik. A számviteli standardok, értelmezések 
és keretelvek rendszere napjainkban már nemcsak 
multinacionális és nagyvállalatok számára érdekes, 
hanem a középvállalatok szakembereinek is. 
A nemzetközi standardok szerinti beszámolót készítő 
vállalatok a külföldi befektetők számára vonzóbbak 
lehetnek, hiszen a nemzetközileg is összehasonlítható, 
transzparens beszámolók révén időben felismerhetőek és 
kiküszöbölhetőek a befektetésben rejlő potenciális üzleti 
kockázatok.

MElyEK IFRS SzOlGálTaTáSUNK ElőNyEI?

támogatást nyújtunk az iFrS-szerinti adatszolgáltatást 
hatékonyan támogató számviteli rendszer kialakításában, 
felülvizsgálatában, az iFrS-szerinti beszámolók 
összeállításában és eseti kérdések megválaszolásában. 
A standardizált külső adatszolgáltatás jellemzően 

egyedi belső adatszolgáltatásokkal egészül ki, amelyek 
sokszor visszamenőleges hatállyal kérnek, várnak 
adatot. ezeket a feladatokat a tervezés, az ellenőrzés és 
a beszámolókészítés csúcsidőszakaiban a vállalkozást, illetve 
a vállalatcsoport működését jól ismerő szakemberek tehetik 
hatékonnyá és átláthatóvá.

IFRS-tanácsadási szolgáltatásunk előnyei:

 ● a vonatkozó előírások és irányelvek, valamint 
az országonként eltérő irányadó értelmezések 
ésalkalmazási gyakorlatok naprakész ismerete;

 ● gyakorlatias tanácsadói válaszok;

 ● a vállalatcsoport által igényelt jelentéscsomagok és 
instrukciók értelmezése;

 ● megbízhatóbb, pontosabb kimutatások, pénzügyi és 
adókalkulációk;

 ● pontosan, határidőre elkészített iFrS-szerinti 
beszámolók.

iFrS tAnáCSADáS 
iFrS-tanácsadási szolgáltatásunk keretében kialakítjuk a nemzetközi 
Beszámolókészítési Szabványoknak (international Financial reporting Standards, 
iFrS) megfelelő adatszolgáltatási rendszert és folyamatokat, elkészítjük a vállalkozás 
egyedi vagy konszolidált iFrS-beszámolóját, illetve folyamatos tanácsadói támogatást 
biztosítunk az iFrS pénzügyi beszámolók és jelentéscsomagok összeállításában.
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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

IFRS TaNácSaDáSI SzOlGálTaTáSUNK SORáN 
az aláBBI FElaDaTOK ElvéGzéSéT vállaljUK:

 ● tanácsadás iFrS-re történő átállás során;

 ● iFrS-jelentéscsomagok kialakítása;

 ● iFrS számviteli politika és kiegészítő melléklet 
elkészítse, illetve aktualizálása a hatályos 
standardoknak megfelelően;

 ● magyar és iFrS-számlatükrök összehangolása, 
tanácsadás a hozzárendelés (mapping) során;

 ● eseti iFrS-kérdések megválaszolása;

 ● tanácsadás komplex tranzakciók iFrS-szerinti 
elszámolásában;

 ● elszámolásbeli különbségek feltárása a magyar és 
az iFrS-szabályok között az ágazati sajátosságok 
figyelembevételével;

 ● éves, időszaki, egyedi vagy konszolidált iFrS-beszámoló 
összeállítása idegen nyelven is;

 ● a hazai standardok szerint összeállított beszámoló 
átforgatása iFrS-szerinti pénzügyi kimutatássá;

 ● egyes mérlegtételek iFrS-szerinti megjelenítési és 
értékelési módszereinek meghatározása;

 ● halasztott adók kalkulációja;

 ● iFrS-szerinti könyvvizsgálat támogatása.


