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Danışmanlık ve denetim

Hizmetlerimiz
HUKUK

TESCİL İŞLEMLERİ

Sözleşmeler. Hukuk ve vergi danışmanlığı.
Abonelik hukuk hizmetleri. Tahkim.
Borç tahsili. İﬂas avukatlık hizmetleri.

Şirket kuruluş işlemleri (Limited Şirket,
Anonim Şirket, Bireysel Girişimci, Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluş). Banka
hesaplarının açılması. Limited Şirkette
ortak değişikliği. Tüzükte ve tüzel kişi
resmi kayıtlarında değişiklikler. Şube
ve alt birimlerin açılması. Yeniden
yapılandırma. Tasﬁye.

MUHASEBE
Muhasebe kayıtlarının tutulması, yeniden
düzenlenmesi. Sıfır raporlama. Muhasebe
politikasının oluşturulması.

AKREDİTASYON
DENETİM
Vergi denetimi. Muhasebe tablolarının
denetimi. Due Diligence. Envanter sayım.

Şube ve temsilciliklerin
akreditasyonu/kapatılması. Değişiklik
yapılması. Bireysel akreditasyon. Evrak
ekspertizi.

PERSONEL

GÖÇ İŞLEMLERİ

İnsan Kaynaklarının denetimi. Personel
bulma hizmeti. Personel işleri.
İş uyuşmazlıkları.

Çalışma izni. Oturma izni. Yüksek nitelikli
uzman ve yıllık vizeler. İş vizesi. Geçici
oturma izni.
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Hakkımızda
2004

Aşağıdaki şehirlerde temsilciliklerimiz var

Kuruluş yılı
RosCo — Danışmanlık ve Denetim (RosCo), hukuk ve
vergi danışmanlığı, denetim, değerleme ve muhasebe
hizmetleri alanında dünya çapında geniş bir hizmet
yelpazesi sunan uluslararası bir şirketler grubudur.

Moskova

İstanbul

Londra

ve her yıl faaliyetimizin coğrafyası genişliyor

Ratingler

2010 yılının ilk yarısı sonuçlarına göre RosCo Şirketi,
Önde Gelen Denetim Firmalarının ve UNIPRAVEX
Gruplarının 15. Federal Entegre Rating’te yer almıştır.

2009 yılının sonuçlarına göre RosCo Şirketi, Önde
Gelen Denetim Firmalarının ve UNIPRAVEX
Gruplarının 14. Federal Entegre Rating’te yer almıştır.

RosCo Şirketi’ne yüksek bir rating endeksi verilmiştir.

RosCo Şirketi’ne yüksek bir rating endeksi verilmiştir.
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Şirketin Kurumsal İtibarı

RosCo Şirketi — "Ulusal kalite
markası" 2015 Rusya Ödülü
Sahibi olmuştur

RosCo şirketi "Rusya'nın en
iyi 100 işletmesi ve şirketi"
listesine girmiştir

Uygunluk belgesi
GOST R ISO 9001-2008
(ISO 9001: 2008)

RosCo Şirketi, "Moskova
şehrinin güvenilir işletmeleri"
siciline dahil edilmiştir

2018 sonu itibariyle
Expert RA ratinginde
yüksek pozisyonlar

Şanghay İşbirliği
Örgütü İş Kulübü
(DC SCO)
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RosCo Şirketler Grubu, 2018 sonu itibariyle Expert RA ratinginde üst sıralarda yer almıştır

4. Sıra

26. Sıra

49. Sıra

Hukuk
Danışmanlığı
Alanında

Muhasebe fonksiyonlarının
dış kaynak kullanımı
alanındaki en büyük grup
ve şirketlerin ratinginde

Rusya'daki en büyük
danışmanlık grupları ve
şirketleri listesinde

İşin dış kalite kontrolünden geçirilmesi hakkında bilgi

2009

2014

2019

RosCo şirketi, NP Rusya Denetim
Odası’nın denetim hizmetlerinin
kalite denetiminiden geçti.

RosCo şirketi, NP Rusya Denetim
Odası’nın denetim hizmetlerinin kalite
denetiminiden başarıyla geçti.

RosCo şirketi, SRO Rusya Denetçiler
Birliği’nin denetim hizmetlerinin kalite
denetiminiden başarıyla geçti.

(29.01.2010 tarihli ve 20 No'lu Rapor)

(18.12.2014 tarihli ve 242 No'lu Rapor)

(26.12.2019 tarihli ve 414/19 sayılı Sertifika)
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Meslek Kuruluşlarına Üyelik
Denetçilerin Öz Düzenleyici
Kuruluşu (SRO) SODRUZHESTVO
denetçiler derneği

Akreditasyon
Ticari marka sertifikaları
No. 457175 Tarih: 21.03.2012 (Rusya)
No. 478057 Tarih: 10.01.2013 (Rusya)

Vergi Müşavirleri Odası
(Sertifika No. 78)

No. 1483685 Tarih: 17.05.2019 (Türkiye)
Kitle iletişim araçlarının tescil belgesi

NP "Partnerstvo ROO"
(Rusya Değerleme Derneği)

Belge EL No. FS 77 — 55364 Verildiği yer: İletişim,
Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişimi Alanında Federal
Denetim Servisi Tarih: 11.09.2013

İşbirlikleri
Özel İstihdam Bürosu Akreditasyonu
Moskova Ticaret ve Sanayi Odası

ФРТП

Devlet Akreditasyon Belgesi No: А-112/77
Tarih: 10.02.20

Fin-Rus Ticaret Odası

RTİB — Rus Türk İşadamları Birliği
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Modern işletmecilik, Rus makamları tarafından sürekli
olarak değiştirilen, düzeltilen ve tamamlanan katı yasal
gerekliliklerle sınırlı, karmaşık bir faaliyet alanıdır.

Hukuki
Hizmetler

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

RosCo'nun yüksek nitelikli uzmanları, müşterinin
durumunu düzenleyen yasal normları analiz edecek,
en uygun yasal konumu ve gerekirse yasal gerekçeyi
bulacak ve ayrıca yasal zorluklarla başa çıkmaya ve
müşterinin çıkarlarını korumaya yardımcı olacaklardır.
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Tüm iş alanlarında hukuki danışmanlık
hizmetleri
Şirketler için abonelik hukuki hizmetler
Sözleşme üzerinde çalışmalar
Vergi danışmanlığı
Vergi uyuşmazlıklarının çözümü
Uyuşmazlıkların mahkeme öncesi çözümü
Hukuki Tahkim
Borç tahsilatında yardım
Karşı taraﬂarın kapsamlı kontrolü
Ticari markaların tescili
İş uyuşmazlıklarının çözümü ve takibi
Tüzel kişiler ve Bireysel Girişimcilerin iﬂası
ile ilgili avukatlık hizmetlerinin sağlanması
Gayrimenkul ile ilgili sorunların çözülmesi
Arazi ilgili sorunların çözülmesi
Tıbbi kuruluşlar için hukuki hizmetler

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Muhasebe, karlı faaliyetlerinin oluşturulmasında
şirketlerin en temel ihtiyacıdır. Her şirketin mali
belgeler hazırlama ve rapor sunma yükümlülükleri
vardır. Şirketin muhasebesi, maaşların ve ikramiyelerin
hesaplanmasından ortaklar, tedarikçiler ve müşteriler
ile yapılan anlaşmalara kadar her türlü ticari işlemleri
yansıtır.

Muhasebe
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

RosCo Şirketi, deneyimli ve kendilerine karşı talepkar
uzmanlardan oluşan bir ekiptir. Müşterilerimiz,
muhasebe ile ilgili sorunların yetkin ve zamanında
çözüleceğinden şüphe duymadan, üretim sorunları
üzerinde tamamen konsantre olabilirler.
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Muhasebe kayıtlarının tutulması
Dış ekonomik faaliyetlerin muhasebesi
Baş muhasebeci hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının yeninden düzenlenmesi
Sıfır rapor hazırlanması
Banka hesap blokesinin kaldırılması
Muhasebeci danışmanlığı
Muhasebe politikasının oluşturulması
Muhasebe personelinin sağlanması

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Denetimin amacı, tehditleri tespit etmek ve faaliyetleri
buna göre ayarlamak, hataları tespit etmek ve ortadan
kaldırmak, ﬁnansal riskleri en aza indirgemek ve
gelecekte iş hatalarını önlemek için önerilerin
geliştirilmesidir.

Denetim
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

Muhasebe kayıtlarının tutulması ve kontrol edilmesi,
vergi sisteminin optimize edilmesi, şirketin itibarı
üzerinde çalışılması, envanterin kontrol edilmesi —
tüm bu görevler ticari faaliyetlere eşlik eder. Bu
süreçlerin denetimini yalnızca düzenli olarak
güncellenen teorik temele sahip uzmanlara emanet
edebilirsiniz. Bu tür uzmanlar RosCo'da çalışır.
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Muhasebe tablolarının denetimi
Vergi denetimi
Due Diligence
Envanter
İnsan Kaynakları denetimi
Zorunlu mali (audit) denetim
Gönüllü mali (audit) denetim
Muhasebe politikasının denetimi
Denetim danışmanlığı

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Kendi işletmesini açan bir girişimci bir çok sorun
çözmelidir. En öncelikli konular arasında personel
arama konusu yer alır. Şirket faaliyetlerinin ﬁnansal
sonuçları ve zamanla şirketin itibarı da, personelin
ne kadar uygun seçilip seçilmediğine bağlıdır.

Personel
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

RosCo uzmanları, başvuru sahipleri hakkındaki tüm
bilgileri inceleyecek, testler yapacak, iş uyuşmazlıklarının
çözülmesinde yardımcı olacak, yabancı uzmanlar için
yasal istihdam sağlayacaklar vb. Bizimle çalışarak
yalnızca zamandan değil (çağrı almak, özgeçmişleri
incelemek, adaylarla görüşmek için), aynı zamanda
paranızdan da tasarruf edersiniz.

13

Danışmanlık ve denetim

İnsan Kaynakları denetimleri
Personel bulma
Personel İşleri
Insan Kaynakları danışmanlığı
İş uyuşmazlıkları
Çalışma izinleri
İş yerlerinin değerlendirilmesi
İş güvenliği

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ

14

Danışmanlık ve denetim

Tescil işlemleri, şirketlerin türü, ticari unvanı, sermaye
miktarı, resmi adresi vb. gibi ticari kuruluşlarla ilgili
verilerin devlet sicilinde kaydedilmesi ile ilgili olarak
yapılan işlemlerin tümüdür. Tescil işlemleri, mevzuatla
öngörülen düzene göre gerçekleştirilir ve profesyonel
bir yaklaşım gerektirirler.

Tescil
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

RosCo uzmanları, sadece kayıt sürecinde değil, aynı
zamanda şirketin faaliyetlerini etkin bir şekilde
yürütmesini ve kârı artırmasını sağlayacak en uygun
şirket türünün seçiminde de yardımcı olacaklar.
Uzmanlarımız, tüm çalışmaları hızlı, verimli ve mümkün
olan en kısa sürede gerçekleştirecektir.
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Şirket kuruluş işlemleri (Ltd., A.Ş., B.G.)
Banka hesaplarının açılması
Tüzükte ve tüzel kişi resmi kayıtlarında
değişiklikler
Limited Şirketlerin ortaklik yapısında
değişiklik
Yeniden yapılandırma
Kar amacı gütmeyen kuruluşların tescili
Tüzel kişi ve Bireysel girişimcilerin
tasﬁyesi

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Rusya pazarına girmek şirketin işinde önemli bir
adımdır ve bu süreçler ev sahibi ülkenin yasalarına ve
normlarına en uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Aynısı bir işletmenin kapatılması için de geçerlidir: tüm
yasal incelikler ve nüanslar dikkate alınmadan, tüm
prosedürü sonuna kadar takip edememe ve ardından
sıkıntılarla karşılaşma riski vardır.

Akreditasyon
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

RosCo uzmanları, kapsamlı pratik deneyime sahiptir
ve birçok müşterinin Rusya'da başarılı bir başlangıç
yapmasına yardımcı olmuştur. Uzmanlarımız,
düzenleyici makamlarla etkileşimin özelliklerini
anlamanıza yardımcı olacak, ön aşamalarda
danışmanlık edecek ve sürecin nasıl optimize
edileceği konusunda tavsiyelerde bulunacaklar.
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Şube ve temsilciliklerin akreditasyonu
Şube ve temsilciliklerde değişiklikler
Şube ve temsilciliklerin kapatılması
Temsilcilik, şube çalışanlarının bireysel
akreditasyonu, çalışma izinlerinin alınması
Belge ekspertizi
Rusya bankalarında hesap açılması

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Rusya Federasyonu topraklarına giren yabancı ülke
vatandaşı, Rusya Federasyonu'nun topraklarında
bulunmasını düzenleyen ve ülkede kalmanın
sürelerini ve kurallarını açıkça tanımlayan göç
mevzuatının etkisi ile karşı karşıya kalır. Yasal
normların herhangi bir ihlali, devlet tarafından idari
yaptırımlara yol açar.

Göç
Hizmetleri

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

Göç işlemlerinin çözülmesini RosCo uzmanlarına
bırakmak çok doğru bir karardır. Çünkü bu halde,
sadece kaliteli bir hizmet değil, aynı zamanda her bir
konunun çözümünde verimlilik de alacak olursunuz.
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Göç ve göçmenlik konularında danışmanlık
Çalışma izni
Yüksek nitelikli uzman vize ve çalışma izinleri
İş vizesi
Yabancı ülke vatandaşının işe alım ve işten
çıkarma bildirimleri
Yabancı ülke vatandaşlarının Rusya
Federasyonu’na girişi için davetiye alınması
Kota alımında destek
Geçici oturma izni (RVP)
Sürekli oturma izni (VNJ)

HUKUKİ HİZMETLER

MUHASEBE HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

PERSONEL HİZMETLERİ

TESCİL HİZMETLERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

GÖÇ HİZMETLERİ
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Müşterilerimiz
RosCo Şirketi’nin sayısız müşterisi, Rusya'da iş yapan yabancı
şirketler ve yerli işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

ELEKTROTEKNİK

®

ILK CONSTRUCTION

İşletmenizi profesyonellere emanet edin
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Dünya çapında 1000'den fazla müşteri bize güvenir

Bunlar arasında ﬁnans, inşaat, emlak, ticaret, ulaşım,
tıp, bilişim, turizm ve diğerler gibi sektörlerin
temsilcileri bulunmaktadır.
Müşterilerimiz aşağıdaki ülkelerde faaliyet gösterirler: İngiltere.
Avustralya. Belarus. Venezuela. Almanya. Mısır. İtalya. İspanya.
Hindistan. İsrail. Kazakistan. Çin. Rusya. Amerika Birleşik Devletleri.
Türkiye. Fransa. Güney Afrika. Güney Kore. Japonya.

İşletmenizi profesyonellere emanet edin
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Moskova Oﬁsimiz

İstanbul Oﬁsimiz

1. Volkonskiy Pereulok,
No: 13, blok 2, 2.kat

Büyükşehir Mh. Cumhuriyet Cd.
Ekinoks Rezidans E1 Blok No: 96
Beylikdüzü

İşletmenizi profesyonellere emanet edin

+7 (499) 444-00-00

+7 (925) 585-49-90
+7 (499) 444-00-00

info@rosco.su

info@rosco.com.tr
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rosco.com.tr

