Számviteli
tanácsadási
szolgáltatások
A mai összetett és gyorsan változó globális gazdaságban minden eddiginél
fontosabb, hogy a szervezetek olyan, magas színvonalú technikai számviteli
tanácsot és támogatást kapjanak, amely segíti őket a szakmai megfelelés
biztosításában és az üzleti célok elérésében.
A KPMG számviteli tanácsadási szolgáltatásainak
célja, hogy segítsen eligazodni a folyamatosan változó
nemzetközi és hazai számviteli szabályozások előírásai
között. Munkatársaink magasan képzett, több éves
tapasztalattal rendelkező számviteli szakemberek, akik
folyamatos továbbképzésekkel tartják frissen tudásukat és
készülnek fel a várható változásokra annak érdekében, hogy
ügyfeleink kérdéseire ne csak a jelenleg érvényben lévő
szabályok, hanem azok várható változásainak figyelembe
vételével tudjanak magas színvonalú választ adni.
Szolgáltatásaink kiterjednek mind a magyar számviteli
jogszabályok, mind a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standard (IFRS) által előírásaival kapcsolatos tanácsadásra,
amely lehetővé teszi, hogy egy-egy számviteli jellegű
kérdésre komplex módon, mindkét keretrendszert
egyszerre figyelembe véve tudjuk megadni a választ,
ezzel levéve ügyfeleink válláról a két beszámolási rendszer
közötti különbségek elemzésének terhét.
Számviteli tanácsadási szolgáltatásaink másik kiemelt
területe az üzleti hatékonyság fejlesztését célzó tanácsadás,
különösen a zárási folyamatok, illetve a szolgáltató
központok (shared service centerek) működése terén.

A KPMG Számviteli Tanácsadó Csoportja
által kínált főbb szolgáltatások
IFRS-hez kapcsolódó szolgáltatások
–– IFRS szerinti beszámoló-készítésre való áttérés
támogatása: a különböző beszámoló-készítési elvek
szerint elkészített beszámolók közötti eltérések
azonosítása, azok számszerűsítésében való gyakorlati
útmutatás, az áttérés koordinálása, továbbá az IFRS-ek
szerinti első pénzügyi kimutatások összeállítása.
–– Tanácsadás egyedi, lényeges tranzakciókra vonatkozó
összetett számviteli kérdések IFRS elvek szerinti
kezelésével kapcsolatban: egy-egy komplex vagy
egyedi tranzakció, vagy új üzleti konstrukció megértése,
valamint számviteli elszámolásának kidolgozása, a

lehetséges alternatív számviteli elszámolások és azokhoz
kapcsolódó előnyök, hátrányok azonosítása.
–– Pénzügyi instrumentumok, származékos ügyletek
elszámolásával, nyilvántartásával, kimutatásával
kapcsolatos tanácsadás elsősorban nem pénzügyi
szektorban működő társaságok számára.
–– A pénzügyi szektor (bankok, biztosítók) specifikus
gyakorlati IFRS kérdéseinek megválaszolása (mint
például amortizált bekerülési érték, értékvesztés,
vagy fedezeti elszámolások), illetve ezen kérdésekkel
kapcsolatos tanácsadás.
–– Segítségnyújtás az anyavállalati jelentéscsomagok
kitöltéséhez: az egyes előírások részletes megismer
ése, majd később megismertetése az ügyfél erre
a feladatra kijelölt munkavállalóival, az előírásoknak
megfelelő jelentéscsomag elkészítése a rendelkezésre
álló számviteli alapadatok felhasználásával.
–– Halasztott adó számításhoz kapcsolódó
tanácsadás: a halasztott adó alapját érintő tételek
azonosításában, az alkalmazandó adómérték
meghatározásában, a halasztott adóhoz kapcsolódó
közzétételek kidolgozásában való segítségnyújtás.
–– Cash-flow kimutatás összeállításával kapcsolatos
tanácsadás: a cashflow kimutatás összeállításával
kapcsolatos kérdések megválaszolása, a kimutatás
egyes sorainak tartalmával kapcsolatos részletes
magyarázat, a cash-flow kimutatás elkészítése.
–– Helyszíni vagy KPMG-ben tartandó tanfolyamok
és workshopok, valamint szakmai konzultáció az IFRS
standardok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan
(további információ: www.kpmgakademia.hu)
Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások
–– Könyvelési szolgáltatásunk: könyvvezetés a
számviteli törvénnyel összhangban a Társaság által
megadott vagy a KPMG által általánosan használt
könyvviteli szoftverrel; időszak végi zárási feladatok
ellátása; az ügyfél igényeire szabott vezetőségi

jelentések elkészítése; az éves beszámoló összeállítása
és közzététele; könyvvizsgálat támogatása; szoros
együttműködés adóosztályunkkal, amely a kapcsolódó
adóbevallásokat készíti el és nyújtja be.
–– Bérszámfejtési szolgáltatásunk: teljes körű
bérszámfejtés szolgáltatásunk tartalmaz minden
bérszámfejtési tevékenységet az elsődleges
adatgyűjtési és adatbeviteli feladatoktól kezdve a nettó
bérek kifizetéséig, valamint a kapcsolódó adminisztratív
teendőkig. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatok
fejlesztésére és a folyamatos kapcsolattartásra.
Magyar számviteli szabályokhoz kapcsolódó
szolgáltatások
–– Gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos
számviteli tanácsadás: jogszabályok alapján
kötelezően elkészítendő számviteli dokumentáció
elkészítésével kapcsolatban felmerülő számviteli
kérdések megválaszolása; az átalakulás során
szükséges megalapozott döntések előkészítéséhez
szükséges dokumentáció összeállítása; az átalakul
ások folyamatának kialakításával kapcsolatos
tanácsadás; a jogszabályok előírásának megfelelő
beszámolók összeállításával, az összeállított beszámolók
könyvvizsgálatával kapcsolatos tanácsadás; a kapcsolódó
közzétételek értelmezésében történő segítségnyújtás.
–– Magyar számviteli törvény szerinti konszolidáció:
kör kialakításához, valamint speciális tőkekonszolidációs
kérdésekhez nyújtott szakmai támogatás (beolvadások,
kiválások, egyesülések kezelése); konszolidált szintű
társasági adó számítása és kezelése; konszolidált
beszámoló összeállításához kapcsolódó leányvállalati
adatszolgáltatások kialakítása; a beszámoló összeállítása
során az egyes konszolidációs lépésekkel kapcsolatban
felmerülő szakmai kérdések megválaszolása.
–– Devizaáttérés a magyar számviteli törvény szerint: a
számviteli törvény által biztosított devizaáttérési lehetőség
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdések
megválaszolása; az áttérésről meghozandó döntési
folyamat során felszínre kerülő problémák tisztázása; az
áttéréshez kapcsolódó törvény által szabályozott számviteli
dokumentáció elkészítése során segítségnyújtás.
–– Fióktelepek számviteli sajátosságaival kapcsolatos
tanácsadás: speciális jogszabályok elemzése
a vállalkozás és fióktelepének kapcsolatában, az
anyavállalat és fióktelepének számviteli információs
kapcsolatának és folyamatainak felépítése.
–– Számviteli helpdesk szolgáltatás: az azonnal
választ igénylő kérdések megválaszolása, szakmai
háttérsegítség a napi problémák megoldására.
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Ajánljuk egyrészt olyan társaságoknak, ahol év közben
többször is előfordulnak olyan speciális problémák,
amelyekre a napi munkamenet és általános szakmai
tájékozottság mellett nincs elegendő idő, másrészt
olyan társaságoknak, ahol a számviteli apparátus
kis mérete nem tesz lehetővé megfelelő szintű
szakmai konzultációt az egyes problémák kezelési
lehetőségeinek vizsgálata során.
–– Számviteli oktatás és mérlegképes könyvelők kötelező
továbbképzése: a társaságok igényei alapján kialakított
oktatásainkat tapasztalt kollégáink tartják akár a KPMG,
akár a Társaság székhelyén. Akkreditált mérlegképes
könyvelői továbbképzési programmal rendelkezünk.
Shared service optimalizáció
–– A shared service optimalizáció keretében segítséget
nyújtunk a shared service centereknek a működésben
rejlő potenciálok kiaknázásában, a költséghatékonyság
elérésében. Egy átfogó helyzetfelmérés után
meghatározzuk a lehetséges megoldásokat, részt
veszünk azok implementálásában, és oktatást tartunk a
munkavállalók részére.
Interim segítségnyújtás
–– A Társaságnál felmerülő átmeneti szakemberhiány
esetén lehetőség van annak megoldásáig tapasztalt,
megfelelő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal
rendelkező munkatársaink igénybevételére elsősorban
számviteli és belső ellenőrzési területen.
Egyéb számviteli szolgáltatások
–– Quality close: üzleti hatékonyság- fejlesztés a minőségi
és gyors zárás érdekében – segítünk értékelni és
átstrukturálni társasága erőforrásait annak érdekében,
hogy a különböző jelentéstételi igényeknek megfelelő
zárás bármikor könnyen megismételhető folyamat
legyen. Ennek eredményeképpen, a jól strukturált
beszámolási követelményeket támasztó környezetben,
társasága kedvezőbb helyzetbe kerül a számszaki adatok
előállítása során.
–– Devizakockázat fedezésével kapcsolatos gyakorlati
tanácsadás: a fedezéshez használható származékos
ügyletek ismertetése; devizakitettségek kezelésére
vonatkozó stratégia kidolgozása; esetleg a kiválasztásban
történő segítségnyújtás; számviteli tanácsadás a
származékos ügyletek magyar és IFRS elvek szerinti
elszámolásával kapcsolatban.
–– US GAAP előírások oktatása: a Társaság igényei
alapján speciálisan kialakított oktatási anyag mentén
oktatásokat tartunk akár a Társaság alkalmazottai
számára, akár a KPMG, akár a Társaság irodaházában.
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