
Könyvelési és 
Bérszámfejtési Csoport

 – Nem elég jó minőségűek pénzügyi kimutatásaik?
 – Szükségük van gyors helyettesítésre egy kulcsfontosságú 

munkatársuk váratlan távolléte miatt?
 – A számviteli nyilvántartásokból a vezetői döntéseket 

szélesebb körben támogató információkat, adatokat 
szeretnének kinyerni?

 – Költségeik csökkentését vagy kockázataik mérséklését tervezik?
 – Speciális számviteli készségekre vagy tanácsra van szükségük?

A számviteli és bérszámfejtési terület hatékonyabb kiaknázása 
érdekében nyújtunk tanácsot, amely egyben az üzleti 
tevékenység magasabb színvonalú irányításához is vezet.

Társaságuk teljesítményét, eredményességét és hatékonyságát 
fő prioritásként kezelve szolgáltatásainkat mindig az Önök 
igényeihez igazítjuk.

A magyar piac egyik vezető tanácsadó társasága vagyunk
Magas színvonalú kiszervezési szolgáltatásokat és kapcsolódó 
tanácsadást nyújtunk Önöknek.

Többek vagyunk, mint csupán szolgáltatók
Sok társaság még nehezen tudja elképzelni, hogy érzékeny 
üzleti folyamataiba külső szakértőket vonjon be. Számunkra 
viszont ugyanolyan bizalmat szavazhat, mintha saját 
munkatársai lennénk.

Mind napi működési, mind vezetői szinten kapcsolatban 
vagyunk Önökkel, így bármikor, bármely kérdéssel fordulhatnak 
hozzánk.

A középpontban ügyfeleink igényei állnak
Legyen szó akár havi egynapos számviteli ellenőrzésről, 
akár a kimutatások egyszeri áttekintéséről vagy a számviteli 
szolgáltatások átfogó kiszervezéséről, szolgáltatásainkat úgy 
állítjuk össze, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek 
egyéni igényeiknek. Ahelyett, hogy a szolgáltatásnyújtás 
standardizálására fókuszálnánk, szolgáltatásainkat inkább 
egyéni szükségleteikhez igazítjuk.

Rendelkezünk az Önök által igényelt tudással és 
készségekkel
Munkatársaink mélyreható számviteli és az adózási 
ismeretekkel rendelkeznek, aminek révén bármilyen számviteli 

és bérszámfejtési feladatot el tudnak végezni. Ezen felül 
bármilyen felmerülő jogi kérdést gyorsan meg tudunk 
válaszolni, mivel rendszeres kapcsolatban állunk professzionális 
jogi, ügyvédi irodákkal.

Számunkra az alapvető szolgáltatások körébe tartoznak 
olyan elemek is, melyeket más szolgáltatók egyáltalán nem 
kínálnak. Ezen túlmenően minden partnerünk támaszkodhat a 
globális KPMG-hálózat más tagvállalatainak szakértelmére és 
hozzáértésére.

Segítünk a kockázatok mérséklésében
Függetlenül az Önök által igényelt szolgáltatás típusától, a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges erőforrások és munkatársak 
folyamatosan rendelkezésükre állnak. Így nem okoz többé 
gondot a munkatársak megbetegedése, távolléte vagy kilépése 
miatti kiesés. Munkánk során a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban járunk el, a birtokunkba került információkat 
szigorúan bizalmasan kezeljük.

Értéket teremtünk
Társaságuk teljesítményét fő prioritásként kezeljük, 
folyamatosan az Önök érdekeire összpontosítunk és rendszeres 
visszajelzést biztosítunk. Ezáltal mélyebb betekintést 
nyerhetnek társaságuk pénzügyi helyzetébe, 
ami annak magasabb színvonalú irányítását teszi lehetővé.

A velünk való együttműködés olyan szintű szakmai rendszert 
biztosít elsősorban a számviteli kontrollok és folyamatok 
terén, mely kisebb könyvelő és bérszámfejtő cégekkel való 
együttműködés vagy a számviteli, pénzügyi, bérszámfejtési 
feladatok házon belüli ellátása esetén nem feltétlen lehetséges. 
Az ilyen fokozott szakmai figyelemnek számos előnye van, a 
pontosabb könyveléstől egészen a külső finanszírozáshoz való 
könnyebb hozzáférésig.

A megbízásban részt vevő kollégák és vezető munkatársaink 
egyaránt bármikor készek konkrét kérdéseik átbeszélésére 
és örömmel állnak az Önök rendelkezésére, hogy a felmerült 
problémák megoldásában segítsenek, illetve tanácsot adjanak. 
Mindez természetesen az Önökkel való kapcsolat fejlesztését 
segíti elő és ezáltal emeli szolgáltatásaink színvonalát. 

A KPMG Könyvelési és Bérszámfejtési Csoportja könyvelési, 
menedzsmentriporting és bérszámfejtési, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
tanácsadási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére.



Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem 
vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és 
időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal 
felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget 
az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt 
közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű 
vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. 

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International 
lajstromozott védjegye. 

© 2016 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján 
bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a 
független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar 
tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-
hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga 
alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog 
fenntartva. 

A KPMG Könyvelési és Bérszámfejtési Csoportja által nyújtott fő szolgáltatások
Könyvelés
 – Könyvelési szolgáltatást nyújtunk, elkészítjük az 

adóbevallásokat, összeállítjuk a pénzügyi kimutatásokat és az 
éves beszámolót, valamint számviteli ellenőrzést és átvilágítást 
végzünk. A részletesebb számviteli információt biztosító 
költségszámítások szolgáltatásaink szokványos részét képezik.

 – Számviteli szolgáltatásainkat az Önök igényeitől függően 
Microsoft Navision rendszerünkben vagy az Önök által 
bevezetett számviteli rendszerben nyújtjuk.

 – Segítséget tudunk nyújtani a könyvelési tevékenység 
kiszervezésében, illetve a könyvviteli feladatok ellátásában 
úgy is, hogy beépülünk az Önök szakmai csapatába. Így 
az emberi erőforrások, a szakmai és technikai ismeretek 
és a technológia megfelelő ötvözésével járulunk hozzá a 
könyvelés hatékonyságának növeléséhez.

Menedzsmentriporting
 – Menedzsmentriporting-szolgáltatásunk a könyvelési 

tevékenységen alapul, és ahhoz nyújt segítséget, hogy 
társaságuk számviteli nyilvántartásaiból az elérhető legtöbb, 
az Önök döntését elősegítő információ legyen kinyerhető.

 – Segítséget tudunk nyújtani:
 – jelentések („reporting package”-ek) összeállításában; 

a magyar számviteli törvény és a riportálási standardok 
közötti eltérések figyelembevételével,

 – megfelelő riportingcsomag kialakításában,
 – költségvetés/pénzügyi terv készítésében,
 – társaságuk teljesítményének időszakos elemzésében, valamint
 – belső folyamataik és eljárásaik elemzésében/fejlesztésében.

Bérszámfejtés
 – A bérszámfejtési feladatok teljes körű kiszervezését felölelő 

szolgáltatásunk az összes bérszámfejtési tevékenységet 
magában foglalja, az elsődleges adatgyűjtéstől és 
adatbeviteltől kezdve a nettó bérek kifizetéséig és 
valamennyi kapcsolódó adminisztratív feladatig.

 – Önökkel együttműködve dolgozunk a folyamatok fejlesztésén úgy, 
hogy közben figyelemmel vagyunk a már meglévő folyamataikra 
és megoldásaikra is. Ebből kifolyólag kitüntetett figyelmet 
fordítunk a kezdeti folyamatok kialakítására és az Önökkel való 
kapcsolattartás legmegfelelőbb módjának megtalálására. 

 – Bérszámfejtési szolgáltatásunkat saját irodánkban, illetve 
részben vagy teljesen az Önök irodájában nyújtjuk. Az Önök 
munkacsoportja és bérszámfejtő(i)nk közötti folyamatos 

kapcsolat minden esetben biztosított.

 – VIP bérszámfejtési szolgáltatásunk társaságuk vezető 
beosztású munkatársai számára érhető el. Akár önálló 
szolgáltatásként, akár a teljes körű kiszervezési szolgáltatás 
különálló részeként végezzük is ezt a munkát, biztosak 
lehetnek a lehető legmagasabb szintű diszkréciónk felől.

 – Szolgáltatásaink ott kezdődnek, ahol társaságuk HR-
részlegének feladatai véget érnek. Ezen felül, amennyiben 
igényt tartanak rá, úgy HR-tanácsadó részlegünk 
segítséget tud nyújtani a bérszámfejtéshez kapcsolódó HR-
tevékenységek elvégzésében.

Adminisztratív támogatás
 – Számos adminisztratív jellegű szolgáltatással állunk a 

rendelkezésük re, beleértve az utalási folyamat támog atását, 
a kiküldetési rendelvények, statisztikai riportok elkészítését, 
a számlázást, az irodai és más adminisztratív / támogató 
szolgáltatásokat.

Tanácsadási és interim menedzsment-szolgáltatások
 – A fentieken túl az alább felsorolt területeken is szívesen 

állunk rendelkezésükre, hogy számviteli oldalról támogassuk 
működésüket:
 – könyvelésük átvizsgálása,
 – bérszámfejtésük átvizsgálása, szükség szerint kapcsolódó 

tanácsadás,
 – belső folyamataik, áttekintése és fejlesztése,
 – számlatükrük felépítése,
 – menedzsmentriporting-csomagok elkészítése, 

költségvetés készítési folyamatok kialakítása,
 – átmeneti munkaerőhiány vagy specifikus szakmai 

ismeretek igénye esetén saját munkatárs kihelyezése.

 – Interimmenedzsment-szolgáltatásaink keretében a főkönyvelői 
vagy pénzügyi-gazdasági vezetői feladatok átmeneti ellátása 
érdekében készek vagyunk egy vagy több tapasztalt, magas 
szinten képzett munkatársat kihelyezni Önökhöz.

Kapcsolódó szolgáltatások
 – A Könyvelési és Bérszámfejtési Csoport által nyújtott 

szolgáltatásokon túl a kapcsolódó KPMG-szolgáltatások 
széles palettája áll rendelkezésükre – beleértve az adó- és 
IFRS-tanácsadási szolgáltatásainkat. Számos, a KPMG más 
részlegei által nyújtott kiegészítő szolgáltatást is tudunk kínálni 
ügyfeleink részére, amelyek esetében a gyors hozzáférésnek 
felbecsülhetetlen értéke lehet az Önök számára.

További információ:
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, örömmel nyújtunk bővebb 
tájékoztatást könyvelési, bérszámfejtési tanácsadási szolgáltatásainkról akár prezentáció, 
akár személyes találkozó keretében. Ha részletesebb felvilágosításra van szükségük, 
kérjük, keressék fel a Könyvelési és Bérszámfejtési Csoportunk munkatársait:
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