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KIK VAGYUNK?
A több mint 20 éves külföldi és hazai tapasztalat

révén, illetve a nagy és közepes méretű nemzetközi

könyvvizsgáló cégek működésének megismerése

alapján kialakítottuk azt a saját utat, ami ügyfeleink

számára a legnagyobb hasznot nyújtja.

Törvényi kötelezettségen alapuló tevékenységet

végzünk, ám hiszünk abban, hogy a könyvvizsgálat

értéket teremt, munkánk túlmutat a beszámoló

kötelező felülvizsgálatán.

A folyamatos elérhetőség számunkra természetes,

ügyfeleink számára külön értéket jelent. Nyitottak

vagyunk a tulajdonosok elvárásai felé, és igény

szerint támogatjuk a konszern könyvvizsgálót is

munkájában. Tekintettel arra, hogy proaktív,

szakértő partnere kívánunk lenni az ügyfeleinknek,

honlapunkon megjelenő híreinkkel rendszeresen

hívjuk fel figyelmüket a szabályozó környezet

változásaira.
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HOGYAN MŰKÖDÜNK EGYÜTT?
Függetlenül attól, hogy melyik szektorról van szó, az üzleti élet

az emberekről szól. Számunkra nincs annál fontosabb, mint az, hogy

bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki ügyfeleinkkel, bárhol is működjön

a vállalkozásuk. Nemzetközi ügyfeleink legjobb kiszolgálása

érdekében először is időt szánunk arra, hogy megismerjük őket és

megértsük egyedi igényeiket.

Mi, itt a HLB-nél szoros baráti és szakmai kapcsolatainkra egyaránt

büszkék vagyunk. Amikor Ön igénybe veszi a határokon átnyúló

szolgáltatásainkat, biztos lehet benne, hogy a HLB hazai csapata

személyesen is ismeri a HLB szakembereit a célországban. A HLB-nél

valódi, személyes kapcsolatok révén teremtünk értéket, így tudunk

ügyfeleink számára itthon és külföldön is egységes, minőségi

szolgáltatást nyújtani. Személyes és megbízható kapcsolataink révén

teszünk eleget cégünk ígéretének:

Együtt sikerülni fog! Together we make it happen.
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SZELES SZABOLCS
senior partner

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal a háta

mögött Szeles Szabolcs a HLB Magyarország könyv-

vizsgáló és pénzügyi tanácsadó senior partnere.

Mobil: +36 30 487 8912

Tel.: +36 1 8873 723

E-mail: szabolcs.szeles@hlbh.hu

Szakterületek

• magyar számviteli törvény szerinti

beszámolók könyvvizsgálata

• nemzetközi csoportjelentések könyvvizsgálata

(IFRS, HGB)

• nemzetközi csoportjelentések összeállítása

(IFRS, HGB)

• számviteli és adójogi átvilágítások

• átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata

• számviteli tanácsadás

• interim menedzsment

• nemzetközi minőségellenőrzés

Végzettség

• ACCA tag könyvvizsgáló

• kamarai tag könyvvizsgáló, IFRS és pénzintézeti

minősítés

• adószakértő

• international Master degree in Management

(CEMS), közgazdasági egyetemi diploma

(Corvinus)

VEZETŐ MUNKATÁRSAINK
A HLB Magyarország munkatársai szoros kapcsolatot ápolnak ügyfeleikkel annak érdekében,

hogy üzleti céljaikat és problémáikat minél jobban megértsék.
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BALDAUF CSABA
partner

20 éves szakmai tapasztalattal

a háta mögött Baldauf Csaba

a HLB Magyarország könyv-

vizsgáló és pénzügyi tanácsadó

partnere.

Mobil: +36 30 995 3905

Tel:: +36 1 887 3792

E-mail: csaba.baldauf@hlbh.hu

Szakterületek

• magyar számviteli törvény

szerinti beszámolók

könyvvizsgálata

• nemzetközi csoportjelentések

könyvvizsgálata (IFRS, HGB)

• nemzetközi csoportjelentések

összeállítása (IFRS, HGB)

• számviteli és adójogi

átvilágítások

• átalakulási vagyonmérlegek

könyvvizsgálata

• számviteli tanácsadás

• interim menedzsment

Végzettség

• kamarai tag könyvvizsgáló

• mérlegképes könyvelő
• közgazdász diploma (BGE)

MIHÁLY ÁDÁM
audit manager

Mihály Ádám több mint 15

éves szakmai tapasztalattal

rendelkezik, és a HLB

Magyarország könyvvizsgáló

menedzsereként az egyedi éves

beszámolók és csoportjelentések

könyvvizsgálatáért felel.

Mobil: +36 30 219 3733

Tel.: +36 1 887 3759

E-mail: adam.mihaly@hlbh.hu

Szakterületek

• magyar számviteli törvény

szerinti beszámolók

könyvvizsgálata

• nemzetközi csoportjelentések

könyvvizsgálata (IFRS, HGB)

• nemzetközi csoportjelentések

összeállítása (IFRS, HGB)

• számviteli és adójogi

átvilágítások

• átalakulási vagyonmérlegek

könyvvizsgálata

• számviteli tanácsadás

• interim menedzsment

Végzettség

• kamarai tag könyvvizsgáló

• okleveles könyvvizsgáló

• közgazdász diploma (BGE)

VIDOVICS GÁBOR
audit manager

Vidovics Gábor több mint

5 éves szakmai tapasztalattal

rendelkezik, és a HLB

Magyarország könyvvizsgáló

menedzsereként az egyedi éves

beszámolók és csoportjelentések

könyvvizsgálatáért felel.

Mobil: +36 30 431 5212

Tel.: +36 1 881 0610

E-mail: gabor.vidovics@hlbh.hu

Szakterületek

• magyar számviteli törvény

szerinti beszámolók

könyvvizsgálata

• nemzetközi csoportjelentések

könyvvizsgálata (IFRS, HGB)

• nemzetközi csoportjelentések

összeállítása (IFRS, HGB)

• számviteli és adójogi

átvilágítások

• átalakulási vagyonmérlegek

könyvvizsgálata

Végzettség

• DipIFR (ACCA)

• mérlegképes könyvelő

• közgazdász diploma (BGE)
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SZOLGÁLTATÁSAINK

KÖNYVVIZSGÁLAT
A HLB Magyarország fő profilja az éves
beszámolókhoz és nemzetközi konszolidációs
csomagokhoz kapcsolódó könyvvizsgálat.
Társaságunk mind a magyar, mind a nemzetközi
számviteli előírások szerint összeállított
beszámolók hitelesítését vállalja.

A könyvvizsgálat során a HLB International belső

könyvvizsgálati normáira és a Magyar Könyvvizsgálói

Kamara előírásaira támaszkodunk. A könyvvizsgálat

keretében többek között a következő szolgáltatá-

sokat kínáljuk ügyfeleinknek:

• magyar beszámolókra vonatkozó

könyvvizsgálat

• nemzetközi számviteli standardok szerint

összeállított beszámolók vizsgálata

• átalakulási vagyonmérlegek hitelesítése

• számviteli tanácsadás

• pénzügyi átvilágítás

Könyvvizsgálat során a szakszerűséget,

a megbízhatóságot és a pontosságot helyezzük

előtérbe. Célunk az, hogy a már „megszokott”

könyvvizsgálói szolgáltatásokon túlmutató és

így ügyfeleink részére értékesebb szolgáltatást

nyújtsunk megbízásaink keretében.

ADÓTANÁCSADÁS
Adótanácsadási szolgáltatásunk a magyar
adójogszabályok pontos ismeretén alapszik.
A tanácsadási munkánk úgy biztosítja az
ügyfeleink maximális megelégedettségét,
hogy közben támaszkodunk a HLB International
által biztosított nemzetközi háttérre. A szintén
a hálózathoz tartozó társirodák segítségével
akkor is meg tudjuk találni az ügyfelek számára
legjobb megoldásokat, ha több országot érintő,
bonyolultabb tranzakciók adózási megítéléséről
van szó.

Munkatársaink folyamatos szakmai képzése

a biztosítéka annak, hogy ügyfeleink mindig

naprakész információt kapjanak, bármilyen

adózási kérdéssel fordulnak is hozzánk.
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TANÁCSADÁS
Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés,
bérszámfejtés. A pénzügyi-gazdasági tanácsadás
itt felsorolt hagyományos területei napjainkban
már nem különülnek el élesen egymástól.
Az ügyfélnek komplex tanácsadásra van szüksége
annak érdekében, hogy gazdasági döntéseit a
lehető legnagyobb körültekintéssel hozhassa meg.
A komplex tanácsadás keretében olyan kiegészítő
szolgáltatásokat is nyújtunk, melyek további
hozzáadott értéket biztosítanak ügyfeleinknek.

A teljesség igénye nélkül a következő tanácsadási

szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek:

• cégátvilágítás a hatékonyság növelése

és a költségek csökkentése érdekében

• integrált vállalatirányítási rendszerek

bevezetésének felügyelete

• állami és Európai Uniós támogatások

megszerzésére irányuló tanácsadás

• controlling rendszerek kiépítésének szakmai

felügyelete

• IFRS-ek első alkalmazásának támogatása,

IFRS beszámolók összeállítása

• devizában történő könyvvezetésre történő

átállás támogatása

Könyvvizsgáló és tanácsadó cégünk a Klient

csoport része, amely a tevékenységünket adó-

tanácsadással, könyveléssel, bérszámfejtéssel és

jogi tanácsadással egészíti ki. A Klient csoport

több mint 120 munkatársával komoly háttértudást,

tapasztalatot és szakmai segítséget nyújt a HLB

Magyarországnak az ellenőrzési és tanácsadási

szolgáltatások során.
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IPARÁGAK
Mindent megteszünk azért,
hogy ügyfeleink igényeit
kielégítsük, bármilyen
szektorban is működnek:

Autógyártás

Egészségügy

Energia, közmű és erőforrások

Feldolgozóipar

Fuvarozás és logisztika

Ingatlan és építőipar

Ipar X.0

Mezőgazdaság, élelmiszeripar

Média és szórakozás

Nagy- és kiskereskedelem

Pénzügyi szolgáltatások

Szakmai szolgáltatások

Technológia

Telekommunikáció

Vendéglátás
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GLOBÁLIS
SZAKÉRTELEM
Az innovatív gondolkodás és az együttműködő

hozzáállás mélyen gyökereznek a HLB DNS-ében.

Az öt évtizedes együttműködés során a HLB

Global tagjai olyan számviteli és tanácsadó

szakemberek erős nemzetközi hálózatát építette

ki, akik folyamatosan fejlesztik és megosztják

egymással szakértelmüket és tapasztalataikat.

Ha velünk dolgozik, mindig és mindenhol ugyanazt

a minőséget és kiemelkedő ügyfélélményt kapja,

akár Costa Ricában, akár Kínában, akár

Csehországban dolgozik együtt a HLB-vel.

Világszerte 32 839 partnerünk és munkatársunk

segíti ügyfeleinket üzleti céljaik elérésében, mind a

hazai piacon, mind a határon átnyúló ügyleteikben.

Egész ökoszisztémát létesítettünk a nemzetközileg

bevált gyakorlatok megosztására, a kiemelt ügyfél-

projektekhez köthető közös munkára, és az olyan

új elképzelések létrehozására, amelyek segítségével

hálózatunk, ügyfeleink és munkatársaink is csak

gyarapodhatnak.
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GLOBÁLIS
LEFEDETTSÉG

ÉSZAK-AMERIKA

17 111 7 870+
ORSZÁG IRODA MUNKATÁRS

Kiemelt célpont nemzetközi befektetők számára
Vállalkozásbarát kultúrája és világelső infrastruktúrája

révén a térség továbbra is a befektetők és vállalkozók

egyik kiemelt célpontja. A HLB a középvállalkozások

piacán szerzett, széles körű ismereteire támaszkodva

segít ügyfeleinek kihasználni a régió stabilitását és

sikerességét.

DÉL- ÉS KÖZÉP-AMERIKA

15 113 2 580+
ORSZÁG IRODA MUNKATÁRS

Feltörekvő piacok
A HLB közép-amerikai és karibi tagcégei határokon

átívelő szolgáltatásokat nyújtanak helyi és nemzetközi

ügyfeleiknek, és segítenek a Közép-Amerikában zajló

társadalmi és gazdasági reformok közepette felfedezni

a térség feltörekvő piacain kínálkozó lehetőségeket.



HLB MAGYARORSZÁG 11

EURÓPA

47 504 11 600+
ORSZÁG IRODA MUNKATÁRS

Siker a fejlett piacokon
A HLB Európában ma már a 10. legnagyobb tanácsadó

cégként, stabil és jól ismert márkanevével, öt évtizede

szolgálja ki ügyfeleit.

AFRIKA ÉS A KÖZEL-KELET

52 91 1 570+
ORSZÁG IRODA MUNKATÁRS

Növekedés a komplex piacokon
A világ második leggyorsabban növekvő térsége

gyorsan bővülő fogyasztói bázisának köszönhetően

számos lehetőséget kínál a külföldi befektetők

számára. A HLB ebben a régióban is az első 10

tanácsadó cég között van, helyi munkatársaink

személyre szabott szakértői szolgáltatásokkal állnak

a nemzetközi ügyfelek rendelkezésére.

ÁZSIA ÉS A CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉG

26 211 11 260+
ORSZÁG IRODA MUNKATÁRS

A vezető gazdaságok élvonalában
Régóta jelen vagyunk a régióban, így jól ismerjük

és értjük az itt zajló gazdasági és üzleti folyamatokat.

Ennek köszönhetően a HLB ma már az ázsiai és

csendes-óceáni piacokon is a 10 legnagyobb tanácsadó

cég között szerepel, és tudásunkkal maradéktalanul

segíteni tudjuk ügyfeleinket a térség piaci

lehetőségeinek kiaknázásában.
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A MINŐSÉG IRÁNTI
ELKÖTELEZETTSÉG
A józan vállalatirányítás, az integritás és a minőség

iránti elkötelezettség mélyen beágyazódnak minden

projektünkbe és minden munkafolyamatunkba.

Csak a legjobb cégek csatlakoznak a HLB

kötelékéhez, és az összes tagunknak szigorú hazai

és nemzetközi minőségi követelményeknek kell

megfelelnie. Ezeknek a követelményeknek a

betartását folyamatosan ellenőrizzük, így tudjuk

fenntartani az ügyfeleink által elvárt magas

színvonalat.

A HLB a pénzügyi beszámolók és könyvvizsgálói

gyakorlatok legmagasabb színvonala mellett

elkötelezett Forum of Firms tag. Vezetőink és

partnereink közül világszerte sokan foglalnak el

létfontosságú szerepet különféle független

bizottságokban, és büszkék vagyunk rá,

hogy jó példánkkal a változás élére állhatunk

szakmánkon belül.

Célunk a legjobb szolgáltatás és a legmagasabb

színvonal biztosítása ügyfeleink részére.
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