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Bemutatkozás, általános cégismertetô

Társaságunk, a Perfacta Kft. 1996. január 01-jével alakult. Irodánk helyileg a Budapest, XII. 
kerület frekventált részén található. A PERFACTA KFT könyvelési, menedzsmentriporting 
és bérszámfejtési, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokat nyújt 
ügyfelei részére.
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 fô prioritásként kezelve szolgáltatásainkat 
mindig az Önök igényeihez igazítjuk. Mind napi mûködési, mind vezetôi szinten kapcsolatban 
vagyunk Önökkel, így bármikor, bármely kérdéssel fordulhatnak hozzánk. 
A középpontban ügyfeleink igényei állnak Legyen szó akár havi egynapos számviteli 
ellenôrzésrôl, akár a kimutatások egyszeri áttekintésérôl vagy a számviteli szolgáltatások átfo-
gó kiszervezésérôl, szolgáltatásainkat úgy állítjuk össze, hogy azok a lehetô legjobban megfe-
leljenek egyéni igényeiknek. Ahelyett, hogy a szolgáltatásnyújtás standardizálására fókuszál-
nánk, szolgáltatásainkat inkább egyéni szükségleteikhez igazítjuk. 
Rendelkezünk az Önök által igényelt tudással és készségekkel Munkatársaink mélyre-
ható számviteli és az adózási ismeretekkel rendelkeznek, aminek révén bármilyen számviteli és 
bérszámfejtési feladatot el tudnak végezni. Ezen felül bármilyen felmerülô jogi kérdést gyorsan 
meg tudunk válaszolni, mivel rendszeres kapcsolatban állunk professzionális jogi, ügyvédi iro-
dákkal. Számunkra az alapvetô szolgáltatások körébe tartoznak olyan elemek is, melyeket más 
szolgáltatók egyáltalán nem kínálnak. 
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Introduction, company profil

Our company, PERFACTA KFT. was created in 1. January, 1996. Our office is currently located 
at highly frequented area of Budapests 12th district. PERFACTA KFT provides our clients ac-
counting, management reporting, payroll calculation services as well as counselling 
over these matters.
The fundamental objective of PERFACTA KFT is accounting and payroll calculation, however 
naturally any economic related counselling is also part of our programme. All of these areas 
require adequate expertise which our company can assure with 20 years of experience and 
recourses behind our backs which allows us to provide our clients with high tier service.
Keeping in mind our company’s performance and efficiency, we adjust our services 
based on your needs. We are accessible to our clients on a day to day basis allowing them 
to be able to reach us any time if they have a question or require counselling in a certain mat-
ter. Our clients are in the center of our attention, whether they require assistance in reviewing 
their financial statement, or daily accounting for a month. Regardless of service, instead of 
standardizing, we accommodate to our clients needs and make using our services a personal 
experience.
We are equipped with the experience and knowledge required by our clients. Our colleagues 
are well versed in accounting and taxing, which allows them to be able to solve any problems our clients 
may have. It is also worth mentioning that our company is in touch with multiple professional lawyers  
and attorneys which allows us to quickly answer any legal or law related question our clients 
might have.At us - services that are not even available at other companies are viewed as basics.
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Segítünk a kockázatok mérséklésében. Függetlenül az Önök átal igényelt szolgáltatás tí-
pusától, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges erôforrások és munkatársak folyamatosan rendel-
kezésükre 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 in-
formációkat szigorúan bizalmasan kezeljük.

Értéket teremtünk

Társaságuk teljesítményét fô prioritásként kezeljük, folyamatosan az Önök érdekeire összpon-
tosítunk és rendszeres visszajelzést biztosítunk. Ezáltal mélyebb betekintést nyerhetnek társa-
ságuk pénzügyi helyzetébe, ami annak magasabb színvonalú irányítását teszi lehetôvé.
A velünk való együttmûködés olyan szintû szakmai rendszert biztosít elsôsorban a számvi-
teli kontrollok és folyamatok terén, mely kisebb könyvelô és bérszámfejtô cégekkel való 
együttmûködés vagy a számviteli, pénzügyi, bérszámfejtési feladatok házon belüli ellátása ese-
tén nem feltétlen lehetséges. Az ilyen fokozott szakmai figyelemnek számos elônye van, a 
pontosabb könyveléstôl egészen a külsô finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférésig.
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We help moderate the risks. Independent of the service type you require, our employees are 
available to you at any time. As such, illness of a colleague or a halt in service due to similar 
issues are not a factor in our company. 
Keeping the laws regarding out work in mind, we keep your information safe, secure and 
confidential.

We create value

We prioritize the performance of our company in harmony with our clients needs and feed-
back, thus letting them to have a deeper overview of the financial state of our company, which 
allows us to commit ourselves to excellence. 

Working with us creates a high level business quality, primarily on the area of accounting, 
which might not be possible to reach with smaller companies who provide similar services. Di-
verting this much attention to our clients has multiple advantages, starting from more precise 
accounting to easier access to external financing.
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A PerfActa Kft. által nyújtott szolgáltatások

Könyvelés 

✓  Könyvelési szolgáltatást nyújtunk, elkészítjük az adóbevallásokat, összeállítjuk a pénzügyi 
kimutatásokat és az éves beszámolót, valamint számviteli ellenôrzést és átvilágítást végzünk. 
A részletesebb számviteli információt biztosító költségszámítások szolgáltatásaink szokvá-
nyos részét képezik.

✓  Számviteli szolgáltatásainkat az Önök igényeitôl függôen Novitax rendszerünkben vagy az 
Önök által bevezetett számviteli rendszerben nyújtjuk. 

✓  Segítséget tudunk nyújtani a könyvelési tevékenység kiszervezésében, illeve a könyvviteli 
feladatok ellátásában úgy is, hogy beépülünk az Önök szakmai csapatába. Így az emberi 
erôforrások, a szakmai és technikai ismeretek és a technológia megfelelô ötvözésével járu-
lunk hozzá a könyvelés hatékonyságának növeléséhez.
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Services provided by PerfActa Kft.

Accounting

✓  We provide accounting services, create financial statements, set together annual statements 
and supervise public accountance. Detailed financial calculations are also entailed in our 
services.

✓  We do our accounting depending on our clients needs either in our Novitax system or a 
system that our clients prefer.

✓  We assist in organizing accounting related activities if necessary by lending your dedicated 
team a hand. Thus we can add our expertise and efficiency to grow the potency of your 
accounting.
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Menedzsmentriporting

✓  Menedzsmentriporting szolgáltatásunk a könyvelési tevékenységen alapul, és ahhoz nyújt 
segítséget, hogy társaságuk számviteli nyilvántartásaiból az elérhetô legtöbb, az Önök dön-
tését elôsegítô információ legyen kinyerhetô. 

✓  Segítséget tudunk nyújtani: 
–  jelentések („reporting package”-ek) összeállításában; a magyar számviteli törvény és a 

riportálási standardok közötti eltérések figyelembevételével, 
– megfelelô riportingcsomag kialakításában,
– költségvetés/pénzügyi terv készítésében, 
– társaságuk teljesítményének idôszakos elemzésében, valamint 
– belsô folyamataik és eljárásaik elemzésében/fejlesztésében.
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Management reporting

✓  Our Management Reporting is based on our Accounting services, and helps our clients gain 
access to vital information from their company’s Financial Statement so they can bring im-
portant descisions easier and more safely.

✓  We can assist in:
–  Compiling reporting packages, keeping in mind the difference between. Hungarian finan-

cial laws and reporting standards.
–  Creating a Financial Statement.
–  Analyze the performance of your company’s inner and general activities and help improve 

them.
–  Analization/Upgrade of inner mechanisms and processes
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Bérszámfejtés 

✓  A bérszámfejtési feladatok teljes körû kiszervezését felölelô szolgáltatásunk az összes bér-
számfejtési tevékenységet magában foglalja, az elsôdleges adatgyûjtéstôl és adatbeviteltôl 
kezdve a nettó bérek kifizetéséig és valamennyi kapcsolódó adminisztratív feladatig.

✓  Önökkel együttmûködve dolgozunk a folyamatok fejlesztésén úgy, hogy közben figyelem-
mel vagyunk a már meglévô folyamataikra és megoldásaikra is. Ebbôl kifolyólag kitüntetett 
figyelmet fordítunk a kezdeti folyamatok kialakítására és az Önökkel való kapcsolattartás 
legmegfelelôbb módjának megtalálására. 

✓  Bérszámfejtési szolgáltatásunkat saját irodánkban, illetve részben vagy teljesen az Önök 
irodájában nyújtjuk. Az Önök munkacsoportja és bérszámfejtô(i)nk közötti folyamatos kap-
csolat minden esetben biztosított. 

✓  VIP bérszámfejtési szolgáltatásunk társaságuk vezetô beosztású munkatársai számára érhetô 
el. Akár önálló szolgáltatásként, akár a teljes körû kiszervezési szolgáltatás különálló része-
ként végezzük is ezt a munkát, biztosak lehetnek a lehetô legmagasabb szintû diszkréciónk 
felôl. 

✓  Szolgáltatásaink ott kezdôdnek, 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.
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Payroll Calculation

✓  Our payroll calculating activities include all services such as gathering data, inputting data 
starting from paying net wage to other administrative errands.

✓  Collaborating with our clients we also pay attention to the solutions which they already use. 
Due to this we give maximal attention to create the initial processes and the most efficient 
way of keeping contact with our clients 

✓  We provide our services either in our office or if necessary in our clients office. Contact be-
tween our clients team and our employees is guaranteed in all cases.

✓  We also offer VIP payroll calculating services from our lead employees. Either as an inde-
pendent service, or as a large scale process – our clients can be assured over our maximal 
discretion. 

✓  Our services start where our clients company’s HR jobs end. If our clients require so, we can 
also provide HR assistance.
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Tanácsadási és interim menedzsment-szolgáltatások 

✓  A fentieken túl az alább felsorolt területeken is szívesen állunk rendelkezésükre, hogy szám-
viteli oldalról támogassuk mûködésüket:
– könyvelésük átvizsgálása, 
– bérszámfejtésük átvizsgálása, szükség szerint kapcsolódó tanácsadás, 
– belsô folyamataik, áttekintése és fejlesztése, 
– számlatükrük felépítése, 
–  menedzsmentriporting-csomagok elkészítése, költségvetés készítési folyamatok kialakítá-

sa, 
–  átmeneti munkaerôhiány vagy specifikus szakmai ismeretek igénye esetén saját munkatárs 

kihelyezése. 

✓  Interimmenedzsment szolgáltatásaink keretében a fôkönyvelôi vagy pénzügyi-gazdasági 
vezetôi 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 
PERFACTA KFT-szolgáltatások széles palettája áll rendelkezésükre, beleértve az adó- és IFRS-
tanácsadási szolgáltatásainkat. 

Számos, a PERFACTA KFT más részlegei által nyújtott kiegészítô szolgáltatást is tudunk kínálni 
ügyfeleink részére, amelyek esetében a gyors hozzáférésnek felbecsülhetetlen értéke lehet az 
Önök számára.

További információ 

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklôdését, örömmel nyújtunk bôvebb tájékozta-
tást könyvelési, bérszámfejtési tanácsadási szolgáltatásainkról akár prezentáció, akár szemé-
lyes találkozó keretében. Ha részletesebb felvilágosításra van szükségük, kérjük, keressék fel 
társaságunk munkatársait:
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Consultancy and temporal management services

✓  Beyond what was listed above, our company also provides:
–  Supervising accounting
–  Payroll calculation supervising and necessary consultancy
–  Supervision and development of inner processes 
–  Compiling chart of accounts
- Compiling management report packages and financial overviews.
–  In case of temporal lack of work power or specific position we can transfer one of our 

employees.
 
✓  Our temporal management service allows us to transfer one or more highly qualified em-

ployee to our clients company any time.

Additional services

Beyond the services provided by PERFACTA KFT, our clients have access to a huge palette of 
accounting and payroll calculating groups including tax and IFRS counselling services.

Our clients are granted access to numerous other PERFECTA KFT services which can be vital 
when in need of quick assistance.

Additional information

In case our services have raised your interest, we are more than happy to give a more detailed 
run-through of our services either in the form of a presentation or a meeting. In this case 
please contact one of our employees.
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Lovas Kata
Vezetô tanácsadó / Lead Consulant

Könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara aktív tag)
Egyetemi Közgazdász
Adószakértô
Mérlegképes könyveô
Angol és orosz nyelvtudás

Auditor (Active member of the Magyar Könyvvizsgálói Kamara)
University Economist
Tax expert
Certified Accountant
Fluent in English and Russian
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Dr. Tóth Márk
Vezetô szakértô / Lead Accountant

Egyetemi docens
PhD közgazdaságtan
Könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara aktív tag)
Igazságügyi adó-járulék- és könyvszakértô
Adószakértô
Okleveles pénzügyi revizor
Országos vizsgaelnök az Adótanácsadó, Mérlegképes tárgykörökben, 
Nemzetgazdasági Minisztérium
Angol nyelvtudás

Reader in University
PhD in economics
Certified Auditor (Active member of the Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara)
Judicial Tax Expert
Chairman at Tax Consultant and Certified Accountant courses  
at the Ministry of National Economy
Fluent in English
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Kapecska Orsolya
Ügyvezetô / Executive

MSc közgazdász pénzügy számvitel szakirányon
Adótanácsadó
Mérlegképes könyvelô
TB ügyintézô
Angol és német nyelvtudás
email: kapecska.orsolya@perfacta.hu
tel.: + 36 20 406 9110

MSC in financial accounting.
Tax consultant 
Certified Accountant
TB Executive
Fluent in English and German
email: kapecska.orsolya@perfacta.hu
tel.: + 36 20 406 9110Actaperf
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Kisvári Klára
Vezetô könyvelô / Lead Accountant

Okl. közgazdász, pénzügy számvitel szakirányon, 
valamint üzletviteli menedzser szakirányon.
Adótanácsadó
Angol nyelvtudás
email: kisvari.klara@perfacta.hu

University Economist
Certified Accountant
Fluent in English
email:kisvari.klara@perfacta.hu
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