Az ideális könyvelő
Az ideális könyvelő megnyerő külsejű. Nem túl fiatal, mert tapasztaltnak, rutinosnak kell
lennie. Viszont nem túl öreg, mert elvárják tőle, hogy életerős és strapabíró legyen. Akár
nappal dolgozik, akár éjjel, soha nem vét hibát. Megbízója kívánságát pontosan teljesíti. De
csak olyan feladatokat vállal, amihez kellő elméleti ismeretekkel és nagy gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkezik.
Az ideális könyvelő képzett, sőt túlképzett. Jogász vagy közgazdász, természetesen okleveles
könyvvizsgáló, adótanácsadó és Európa-szakértő, aktív tagja a Magyar Könyvvizsgálói
Kamarának. Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezik, kiváló
szervező. Alvási igénye napi négy óra, de mérlegbeszámolók készítése idején három napig
alvás nélkül is kibírja. Önálló, kreatív, analitikus gondolkodásmódját a harmadik nap utolsó
órájában is megőrzi. Gyorsan dolgozik, egy elemzésekkel kombinált pénzügyi beszámolóhoz
másfél órára van szüksége.
Az ideális könyvelő udvarias és diplomatikus, mint egy rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet. Egyidejűleg kőkemény és határozott, mint egy profi bokszoló. Zavarba sohase jön,
talán csak akkor, ha dicsérik.
Az ideális könyvelő otthonosan mozog a mérlegfőcsoportok között. Kisujjában van a
céltartalékok időbeli elhatárolása, az immateriális javak értékhelyesbítése, a gyártmányok előés utókalkulációja, vagyon értékű jogok átruházása és az elektronikus kereskedelem minden
csínja-bínja. Számítógépes program- és felhasználói ismeretei kiválóak. Két vagy három
nyelven tárgyalóképes, kezében tartja megbízója nemzetközi, üzleti kapcsolatait. Hatalmas
tudásanyaga ellenére nem bízza el magát, szerény és kompromisszumkész, ha munkája
értékéről, honoráriumáról van szó, de kőkemény és kérlelhetetlen, ha a megbízó cég érdekeit
kell védeni.
Az ideális könyvelő a számvitel tudósa. Soha nem keveri össze a rövid lejáratú hiteleket a
váltótartozásokkal, a csekket a bankbetétekkel, az eredménytartalékot a tőketartalékkal, az
átváltható kötvényeket a hosszú lejáratú kölcsönökkel, az árukat a késztermékekkel. Szereti
munkáját, naprakészen ismeri a rendeleteket, a rendeletek módosításait, a módosítások
változtatását és a változtatások hatályon kívül helyezését. Ha kell, merészen kipróbál valami
egészen új megoldást, csak ne vegyék észre az adóellenőrök. Ha mégis, próbálja meggyőzni
őket saját igazáról, és minden esetben vállalja a felelősséget.
Az ideális könyvelő negyven évi munka után nyugdíjba megy. Egy szép ólomkristály vázával
búcsúztatják, majd csendben elhalálozik, hogy nyugdíjával ne növelje a társadalombiztosítás
pénztárának hiányát. Viszont aktív életszakaszában napi egy csomag cigarettát elszív, két
pohár sört megiszik, hogy az állam adóbevétele a mindenkori költségvetési törvény szerint
alakuljon.

