
Audit / Tax / Advisory / Bookkeeping / Payrolls

Naprakész és 
megbízható 
információ.

Mindenek felett…

Smart decisions. Lasting value.



Néhányan a világ legnagyobb és legismertebb multinacionális 
társaságai közül is hozzánk fordulnak, függetlenül attól, hogy más 
nagy könyvvizsgáló és tanácsadó cégekkel is dolgoznak.

Kapcsolatunk hosszú évekre nyúlik vissza ügyfeleink többségével. 
Bizalommal fordulnak hozzánk, mert biztosak lehetnek 
szolgáltatásaink minőségében és szakértelmünkben.
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A Crowe FST a Crowe Global, a világ 8. legnagyobb könyvvizsgáló 
és tanácsadó hálózatának független magyarországi tagvállalatait 
foglalja magában.

Könyvvizsgálati, adó-tanácsadási, outsourcing, könyvelési, 
bérszámfejtési, különböző tanácsadási és információ- biztonsági 
szolgáltatásokat, teljeskörű megoldásokat kínálunk hazai és 
multinacionális társaságok, valamint költségvetési szervek és állami 
vállalatok számára.

 ● A Crowe FST Audit Kft. könyvvizsgálati és webtrust audit 
szolgáltatásokat

 ● A Crowe FST Consulting Kft., adó-tanácsadási, belső ellenőrzési 
könyvelési, outsourcing és bérszámfejtési szolgáltatásokat

 ● A Crowe FST Systems Kft. kockázatkezelési szolgáltatásokat, 
vállalatirányítási megoldásokat, valamint információ biztonsággal 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Együttműködő jogi irodánkkal komplett megoldásokat kínálunk 
ügyfeleink számára.
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Sok vállalkozás számára csak egy lebegő álom a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás és a megbízható 
információ a cég vagyonáról, pénzügyeiről és jöve-
delméről. Csak kevesen lehetnek biztosak abban, 
hogy a pénzügyi és számviteli folyamatok, a veze-
tői információs rendszer problémái nem törik meg 
az üzlet lendületét.

Függetlenül a tevékenység méretétől és komplexi-
tásától, a gyors és minőségi információ alapvető a 
sikeres üzletvitelhez. Ennek hiányában nem lehet 
felelősségteljes, jó döntéseket hozni és szükség 
esetén beavatkozni. 

Kifejezetten előny, ha a fő tevékenység profitot 
termel, de vajon ez tükröződik a cash-flow-ban is? 

Az sem szerencsés, ha a működési eredményt 
felemészti a finanszírozás költsége, mely csök-
kenthető lenne, ha időben és pontosan ismertté 
válnának a vevői és szállítói pozíciók.

Munkánk során számtalanszor szembesülünk azzal, hogy

 ● Előnytelenek a megkötött szerződések, mitöbb, 
nem optimálisak az adózás és a finanszírozás 
szempontjából sem;

 ● Nem követhető a vezetés számára, hogy pontosan 
melyik terméken/szolgáltatáson nyer vagy veszít, és 
mennyit;

 ● Problémás a visszáru és a reklamációk kezelése, és 
nemcsak a könyvelésben;

 ● Az alapvető, könyvelésből kapott információkkal (bank 
és pénztár, vevő, szállító egyenleg) probléma van: 
sosem pontos és naprakész, az ügyvezető fejében lévő 
adatoknak ellentmond, az adatok számára meglepőek 
és használhatatlanok;

 ● A vevői kiegyenlítések nem pontosak, vagy nehezen 
követhetőek, pontatlan a folyószámla;

 ● A vevők jelentős csúszással fizetnek, és a felszólításuk 
sem történik meg;

 ● Kaotikusak és nehezen követhetőek a vállalatirányítási 
rendszerből lekérdezhető riportok, a vezetői jelentések: 
csúsznak, hibásak, nehézkesek, nem elég részletesek, 
nem úgy és nem azokat az adatokat tartalmazzák, 
amelyekre a döntésekhez szükség van…

A helyzetet jellemzően csak fokozza, 
ha akkor kezdenek komolyan foglal-
kozni ezekkel a problémákkal, amikor a 
bankszámlák már tartósan átfordulnak 
folyószámla hitelbe, és mindennapossá 
válik a szállítói finanszírozás, a szállí-
tók egyre nagyobb csúszással történő 
kifizetése. Amikor a vezetőség és a 
tulajdonosok annak ellenére szembe-
sülnek ezzel, hogy meg vannak győződ-
ve arról, hogy az üzlet „jól megy”, akkor 
jogosan teszik fel a kérdést, hogy

„Hol van a pénz?”

A kérdés még inkább égetővé 
válik, ha egy adóvizsgálat olyan 
megállapításokkal zárul, ami azt a pénzt 
is elviszi, amit addig úgy gondoltak, 
hogy megvan.
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Tapasztalatunk szerint a problémák gyakran annak 
köszönhetők, hogy

 ● A pénzügyi és számviteli folyamatok nem 
megfelelően szervezettek;

 ● Nem kellően kontrollált adatok kerülnek be a 
könyvelésbe;

 ● Alapvető bizonylatok hiányoznak, vagy nem 
megfelelőek;

 ● Az alkalmazott vállalatirányítási/könyvelési 
rendszer nem tud megfelelni a vezetés 
elvárásainak. Mondhatjuk úgyis, hogy rossz 
választás volt;

 ● A vállalatirányítási rendszer bevezetésénél 
a „működjön valahogy, de minél előbb” elvet 
követték;

 ● A vállalatirányítási/könyvelési rendszert az 
adatrögzítők, a könyvelők, kontrollerek és 
a vezetés sem tudja használni a képzés és 
tapasztalat hiánya miatt;

 ● A főkönyv és az analitikák rendszeresen 
eltérnek;

 ● A vállalatirányítási/könyvelési rendszer 
standard funkcióival nem lehet az 
elvárásoknak megfelelő riportokat készíteni.

Ha mindezek mellett rendszeresen túlterheltek 
a könyvelők, sok a túlóra, sok a projekt jellegű 
munka, akkor a könyvelés tolja maga előtt az 
egyre nagyobb halomban álló megoldatlan problé-
mákat. Eközben a vezetés és a tulajdonosok sem 
lehetnek elégedettek azzal, amit kapnak: az üzlet 
vezetéséhez szükséges alapvető információk sűrű 
ködbe burkolódzva egyre elérhetetlenebbé válnak.

A működési eredményt azonban nemcsak a 
gazdasági események teljeskörű, pontos, időbeni 
lekövetésének problémái fenyegetik. Előfordulhat, 
hogy önmagában a pénzügyi, számviteli és kont-
rolling funkció is túl sokba kerül, vagy nem állnak 
rendelkezésre költséghatékony megoldások a 
szükséges kompetenciák igénybevételére.

Rendszeresen találkozunk azzal a feloldhatatlan-
nak tűnő tipikus problémával, hogy szükség lenne 
ugyan profi gazdasági igazgatóra, főkönyvelőre, 
kontrollerre, adótanácsadóra, bérszámfejtőre, de 
erre felvenni 1-1 embert finanszírozhatatlan, és 
nincs is rájuk szükség teljes munkaidőben. A tulaj-
donosok pedig folyamatosan megbízható informá-
cióra vágynak a társaság vagyonáról, pénzügyeiről 
és jövedelméről úgy, hogy emellett az adminisztra-
tív költségek csökkentését várják el.
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A Crowe
megoldása

D-RISC
Irányítás és ellenőrzés 
gombnyomásra

Power BI
Valós idejű adatok az üzlet 
kézbentartásához



8 9

Ha szembesült már azzal hogy... akkor érdemes megfontolnia…

Szoftver és módszertan

Átlátható, 
kontrollált 
folyamatok 
gombnyomásra

Hiányosak 
a menedzsment 
riportok.

Kommunikációs 
hiányosságok vannak 
a szervezeti egységek 
között.

Nehézségbe ütközik 
a határidők betartása 
és betartatása.

A vállalat működé-
séről pontatlan és 
elavult információk 
állnak rendelkezésre.

A feladatokhoz 
nincsenek felelő-
sök és határidők 
rendelve.

Két jelentési időszak 
között a számok 
ellenőrzése nem 
lehetséges.

Tisztázatlanok 
a felelősségi 
körök bizonyos 
feladatoknál.

Magas a hibák 
és a büntetések 
kockázata.

A vállalatirányítási rendszer 
nem felel meg a menedzs-
ment elvárásainak.

A munkaköri 
leírások 
hiányosak.

A menedzsment 
nem látja át a 
cég működését.

Nehézkes a kollégák közötti 
tudásátadás a feladatok 
mennyisége és az időkorlát 
miatt. 
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Ha szembesült már azzal hogy... akkor érdemes megfontolnia…

Egy eszköz, amivel a zsebében 
hordhatja az üzletet.

Rendszeresek 
az elmulasztott 
jelentési 
határidők.

Rugalmatlanok a ripor-
tok, a módosítások 
időigényesek és hibale-
hetőséget hordoznak.

Végtelen méretű 
Excel file-ok 
készülnek számos 
kereszthivatkozással. 

A riportok részletei-
nek megosztása 
nehézkes az 
érintettekkel.

Az Excel lassan 
kezeli a nagy méretű 
adatbázisokat.

Riport készítés során 
a hibázás lehetősége 
magas.

Nehéz a nyomon 
követés az okos 
eszközökön.

Két jelentési időszak 
között a számok 
ellenőrzése nem 
lehetséges.

A hosszadalmas 
riportkészítés miatt 
nem jut idő mélyebb 
elemzésekre.

Időről időre 
ismétlődő monoton 
feladatok a 
jellemzőek. 

Nagymértékű a függőség a kulcs 
alkalmazottaktól, a riportok adatbázisának 
kezelése egy emberre korlátozódik.



Crowe FST
H-1124 Budapest, Jagelló út 14.

T: +36 1 225 3490
F: +36 1 225 3491
E: info@crowe.hu

www.crowe.hu

A Crowe FST a Crowe Global tagja. A Crowe Global egy Svájcban bejegyzett szervezet (Crowe Global). A Crowe Global valamennyi tagvállalata különálló és 
független jogi személy. A Crowe FST és annak kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak sem jogi, sem anyagi felelősséget a Crowe Global bármely tagvállalatának 
tevékenységéért vagy mulasztásáért. © 2019 Crowe FST, Hungary


