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Mire törekszik a vállalati vezetı?

• Olcsó könyvelésre (ezért bérkönyveltet)

• Likviditásmenedzsmentre (Excel táblákon?)

• Gazdálkodásra (tervez?ellenıriz?beavatkozik?)



A bérkönyvelés hátrányai

• Továbbra is helyszínen kell megoldani a 
pénzügyi követelések és kötelezettségek 
nyilvántartását, teljesítését, illetve 
követését

• Nincsenek a cégnél a bizonylatok (vagy 
másolatot kell mindenrıl készíteni)

• Utólagos információ a céghelyzetrıl

• Nehéz az idıbeli beavatkozás



Saját könyvelés cégfelügyelettel

• Automata könyvelı rendszer (4C) 
betanított adminisztrátorral 
– A pénzforgalmi bizonylatok rögzítése automatikus 

könyveléssel
– Az eredményalakulást és likviditási helyzetet jól 

tükrözı adatok rendelkezésre állása

• Cégfelügyelettel teljessé tett könyvelés
– A bevitt adatok helyességének ellenırzése, 

esetleges javítása
– A vegyes könyvelési tételek bevitele, 

generáltatása (eszközök aktiválása, stb.)
– Adóbevallások, idıszaki zárások, beszámolók 

összeállítása



Miért elınyös ez a könyvvizsgálóknak?

• Nem könyvvizsgálói minıségükben érdemi 
munkához jutnak felesleges „robot” nélkül

• Olyan feladatkörben és minıségben látják el a 
feladatot, ahol egyértelmően kihasználható a 
szaktudásuk

• A bérkönyvelıknél messze magasabb 
felkészültségüknek köszönhetıen igazi 
vállalakozási tanácsadói pozícióba juthatnak 
igényes vállalatvezetık mellett



Miért elınyös ez a könyvvizsgálóknak?

• A vevı elégedettsége nı, biztossá válik 
helyzete a vállalatnál

• Sokkal magasabb hozzáadott értéket 
képviselnek a vállalat számára az üzleti 
intelligenciát tekintve



Piaci szegmens

• Olyan vállalkozások, akiknek éves a bevétele 
50-150 millió Ft közötti.

• Utóbbi 3 évben jelentısebb beruházást 
végeztek

• Ezekben a vállalatokban növekedési potenciál 
van 

• A beruházások miatt a likviditásmenedzsment 
létfontosságú vált.

• Valószínőleg elkötelezett, igényes vezetıi 
környezet



A 4C-rendszer mőködtetése

• Internetrıl letölthetı program- és vezérlı
tábla frissítések

• Vezérlı táblák központi kezelése a 
fejlesztı (CONTROLLING KFT) részérıl

• Bizonylatok elkészítése a helyszínen 
• Likviditási, könyvelési, eredmény és 

elırejelzési adatok azonnal
• Havi telefonköltség nagyságrendő

elıfizetési díj



A 4C-rendszer elınyei

• Integrált pénzügyi/könyvelı/tervezı/elırejelzı
rendszer

• Nemcsak a múltat regisztrálja, hanem a vállalásokat 
(elkötelezettségeket), illetve a elıirányzatokat 
(elıírásokat) is és ezeknek a likviditási és könyvelési 
hatásait is generálja

• Automatikusan kezeli a várható események ténnyé
alakulását (folyamatos gördülı elırejelzésre képes)



Példa-1: Számlarend (betekintés a 
könyvelésvezérlésbe)



Példa-2: Szállítói számla bevitel



Példa-3: Feladott számla hatása



Példa-4: Banki tétel bevitele-1



Példa-5: Banki tétel bevitele-2



Példa-6: Vegyes könyvelés



Példa-7: Kompenzálás



Példa-9: Határidıs jegyzék 
partnerre



Példa-10: Cash-flow elırejelzés 
grafikus



Példa-11: Cash-flow elırejelzés 
tételes



Példa-12: Fıkönyvi kivonat képernyın



Köszönjük a figyelmet!

• Prezentációval, elıadással készséggel 
állunk rendelkezésre

• Kapcsolati adatok
– CONTROLLING KFT

1125 Budapest Istenhegyi út 63/b
Németh István ügyvezetı
nemeth_istvan@controlling.hu
06-1-355-6641
www.controlling.hu


