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Alapvető vizsgálati eljárás 

olyan könyvvizsgálati eljárás, amelyet az állítások szintjén fennálló lényeges hibás állítások feltárása 

céljából alakítottak ki. Az alapvető vizsgálati eljárások a következők: 

(i) az adatok tesztelései (ügyletcsoportoké, számlaegyenlegeké és közzétételeké), 
valamint 

(ii) alapvető elemző eljárások. 

Alkalmazott A partnereken kívüli szakmai munkatársak, beleértve a társaság által alkalmazott bármely szakértőt is. 

Alkalmazott kritériumok A vezetés által az összesített pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott kritériumok. 

Állítások 

a vezetésnek a pénzügyi kimutatásokban kifejezetten vagy egyéb módon szereplő nyilatkozatai, ahogyan 

a könyvvizsgáló felhasználja azokat a különböző típusú lehetséges hibás állítások mérlegeléséhez, 

amelyek felmerülhetnek. 

Alszolgáltató szervezet 

egy másik szolgáltató szervezet által az igénybe vevő gazdálkodó egységek számára nyújtott olyan egyes 

szolgáltatások teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltató szervezet, amely szolgáltatások ezen 

igénybe vevő gazdálkodó egységek pénzügyi beszámolás szempontjából releváns információs 

rendszereinek részét képezik. 

Általános célú keretelvek 

olyan pénzügyi beszámolási keretelvek, amelyeket a felhasználók széles körének a pénzügyi 

információkkal kapcsolatos közös igényeinek a kielégítésére alakítottak ki. A pénzügyi beszámolási 

keretelvek lehetnek valós bemutatást vagy megfelelést előíró keretelvek. 

A „valós bemutatást előíró keretelvek” kifejezést olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, 

amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, és: 

(i) nyíltan vagy burkoltan elismerik, hogy a pénzügyi kimutatások valós bemutatásának 

megvalósításához szükséges lehet, hogy a vezetés a keretelvek által konkrétan előírt 

közzétételeken felüli közzétételeket tegyen; vagy 

(ii) nyíltan elismerik, hogy szükséges lehet, hogy a vezetés eltérjen a keretelvek 
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valamely követelményétől a pénzügyi kimutatások valós bemutatásának 

megvalósítása érdekében. Ilyen eltérések várhatóan csak rendkívül ritka 

körülmények között szükségesek. 

A „megfelelést előíró keretelvek” kifejezést olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, 

amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, de nem tartalmazzák a fenti (i) vagy 

(ii) pontban foglalt elismeréseket. 

Általános célú pénzügyi kimutatások valamely általános célú keretelvek szerint készített pénzügyi kimutatások. 

Anomália 
olyan hibás állítás vagy eltérés, amely az egy sokaságban előforduló hibás állítások vagy eltérések 

tekintetében bizonyíthatóan nem reprezentatív. 

Átfogó 

a hibás állítások vonatkozásában a hibás állításoknak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásainak 

vagy az elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték szerzésére való képtelenség miatt fel nem tárt 

hibás állításoknak, ha vannak ilyenek, a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásainak 

leírására használt kifejezés. A pénzügyi kimutatásokra gyakorolt átfogó hatások azok, amelyek a 

könyvvizsgáló megítélése szerint: 

(i) nem korlátozódnak a pénzügyi kimutatások konkrét elemeire, számláira vagy 

tételeire; 

(ii) ha mégis ilyenekre korlátozódnak, a pénzügyi kimutatások tekintélyes részét 

képviselik vagy képviselhetik; vagy 

(iii) a közzétételek vonatkozásában alapvetőek a pénzügyi kimutatásoknak a 

felhasználók általi megértése szempontjából. 

Becslési bizonytalanság a számviteli becslés és a kapcsolódó közzétételek eredendő értékelési pontatlanságnak való kitettsége. 

Belső auditorok 
a belsőaudit-funkció tevékenységeit végző személyek. A belső auditorok egy belsőaudit-részleghez vagy 

annak megfelelő funkcióhoz tartozhatnak. 

Belső kontroll az irányítással megbízottak, a vezetés és egyéb munkatársak által abból a célból kialakított, bevezetett és 
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fenntartott folyamat, hogy megfelelő bizonyosságot nyújtson a gazdálkodó egység elé kitűzött célok 

eléréséről a pénzügyi beszámolás megbízhatósága, a működés hatékonysága és eredményessége, 

valamint a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés tekintetében. A 

„kontrollok” kifejezés a belső kontroll egy vagy több komponensének bármely aspektusára vonatkozik. 

(ISA315) 

Belső kontroll hiányossága 

ez akkor áll fenn, ha:  

(i) egy adott kontrollt olyan módon alakítanak ki, vezetnek be vagy működtetnek, hogy 

az nem képes időben megelőzni vagy feltárni és helyesbíteni a hibás állításokat a 

pénzügyi kimutatásokban, vagy 

(ii) hiányzik a pénzügyi kimutatásokban lévő hibás állítások időben történő 

megelőzéséhez vagy feltárásához és helyesbítéséhez szükséges kontroll. 

Belső kontroll jelentős hiányossága 

A belső kontrollban meglévő hiányosság vagy hiányosságok kombinációja, amely a könyvvizsgáló 

szakmai megítélése szerint kellően fontos ahhoz, hogy az irányítással megbízott személyek figyelmére 

méltó legyen. 

Belsőaudit-funkció 

kialakított vagy a gazdálkodó egységnek szolgáltatásként nyújtott értékelési tevékenység. Funkciói közé 

tartozik többek között a belső kontroll megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálata, értékelése és 

figyelemmel kísérése. 

Csalás 

a vezetésen, az irányítással megbízott személyeken, a munkavállalókon vagy harmadik feleken belüli 

egy vagy több személy által szándékosan elkövetett cselekedet, amely együtt jár a méltánytalan vagy 

illegális előny szerzése céljából alkalmazott megtévesztéssel. 

Csalási kockázati tényezők 
olyan események vagy feltételek, amelyek ösztönzést vagy nyomást jeleznek csalás elkövetésére 

vonatkozóan, vagy alkalmat adnak csalás elkövetésére. 

Csoport 
valamennyi komponens, amelyeknek a pénzügyi információit a csoportra vonatkozó pénzügyi 

kimutatások tartalmazzák. A csoportnak mindig egynél több komponense van. 
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Csoport részére végzett megbízásért felelős 

munkacsoport 

a partnerek, beleértve a csoport részére végzett megbízásért felelős partnert, valamint a munkatársak, 

akik kialakítják az átfogó csoportaudit-stratégiát, kommunikálnak a komponensek könyvvizsgálóival, 

munkát végeznek a konszolidációs folyamattal kapcsolatban és értékelik a csoportra vonatkozó pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakításának alapjául szolgáló könyvvizsgálati bizonyítékból 

levont következtetéseket. 

Csoport részére végzett megbízásért felelős 

partner 

a csoport részére végzett könyvvizsgálati megbízásért és annak teljesítéséért, továbbá a társaság nevében 

a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan kiadott könyvvizsgálói jelentésért felelős 

partner vagy más személy a társaságnál. Ha több könyvvizsgáló közösen végzi a csoportauditot, a 

megbízásért felelős partnerek, valamint a megbízásért felelős munkacsoportjaik együttesen minősülnek a 

csoport részére végzett megbízásért felelős partnernek, valamint a csoport részére végzett megbízásért 

felelős munkacsoportnak. A jelen nemzetközi könyvvizsgálati standard azonban nem foglalkozik a 

könyvvizsgálatot közösen végző könyvvizsgálók közötti kapcsolattal, vagy a könyvvizsgálatot közösen 

végző könyvvizsgálók egyike által a másik könyvvizsgáló munkájával kapcsolatosan végzett munkával. 

Csoport vezetése a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítéséért felelős vezetés. 

Csoportaudit a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 

Csoportra vonatkozó könyvvizsgálói 

vélemény 

a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokra kibocsátott könyvvizsgálói vélemény. 

Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások 

pénzügyi kimutatások, amelyek egynél több komponens pénzügyi információit foglalják magukban. A 

“csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások” kifejezés vonatkozik az anyavállalat nélküli, de közös 

ellenőrzés alatt álló komponensek által készített pénzügyi információkat összesítő, egyesített pénzügyi 

kimutatásokra is. 

Csoportszintű kontrollok 
a csoport vezetése által a csoport pénzügyi beszámolására vonatkozóan kialakított, bevezetett és 

fenntartott kontrollok. 

Egyéb információ pénzügyi és nem pénzügyi információ (a pénzügyi kimutatásokon és az azokra vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentésen kívül), amelyet akár jogszabály vagy szabályozás miatt, akár szokásból 
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belefoglalnak a pénzügyi kimutatásokat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó 

dokumentumba. 

Egyéb kérdések bekezdés 

a könyvvizsgálói jelentésbe foglalt bekezdés, amely a pénzügyi kimutatásokban prezentált vagy 

közzétett kérdéseken kívüli olyan kérdésre vonatkozik, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint 

releváns abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a könyvvizsgálatot, a könyvvizsgáló 

felelősségét vagy a könyvvizsgálói jelentést. 

Elemző eljárások 

A nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazásában az „elemző eljárások” kifejezés a pénzügyi 

információknak a pénzügyi és nem pénzügyi adatok közötti ésszerű kapcsolatok elemzésén keresztül 

történő értékeléseit jelenti. Az elemző eljárások körébe tartozik az olyan azonosított változások és 

összefüggések szükség szerinti vizsgálata is, amelyek nincsenek összhangban más releváns 

információkkal, vagy jelentős összeggel eltérnek a várt értékektől. 

Elfogadható hibás állítás 

a könyvvizsgáló által meghatározott pénzbeli összeg, amelyre vonatkozóan a könyvvizsgáló megfelelő 

szintű bizonyosságot igyekszik szerezni arra, hogy az általa meghatározott pénzbeli összeget a 

sokaságban előforduló tényleges hibás állítás nem haladja meg. 

Ellenőrzés 

A befejezett megbízásokhoz kapcsolódóan azon eljárások, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy 

bizonyítékot nyújtsanak arra, hogy a munkacsoportok megfeleltek a társaság minőségellenőrzési 

politikáinak és eljárásainak. 

Előző időszak megfelelő adatai 

összehasonlító adatok, amelyek esetében az előző időszakra vonatkozó összegek és közzétételek a 

tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások szerves részeként szerepelnek, és azok szándék szerint csak a 

tárgyidőszakra vonatkozó összegek és egyéb közzétételek („tárgyidőszaki adatok”) összefüggésében 

értelmezendők. Azt, hogy milyen részletesen mutatják be az előző időszak megfelelő összegeit és 

közzétételeit, elsősorban az határozza meg, hogy ez mennyire releváns a tárgyidőszaki adatok 

szempontjából. 

Előző könyvvizsgáló 
egy másik könyvvizsgáló cég olyan könyvvizsgálója, aki egy gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait 

az előző időszakban könyvvizsgálta és akinek a jelenlegi könyvvizsgáló a helyébe lép. 
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Első könyvvizsgálati megbízás 

olyan megbízás, amelyben: 

(i) az előző időszaki pénzügyi kimutatásokat nem könyvvizsgálták, vagy  

(ii) az előző időszaki pénzügyi kimutatásokat egy előző könyvvizsgáló könyvvizsgálta. 

Eltérés elfogadható szintje 

az előírt belső kontroll eljárásoktól való eltérés könyvvizsgáló által meghatározott szintje, amelyre 

vonatkozóan a könyvvizsgáló megfelelő szintű bizonyosságot igyekszik szerezni, hogy az eltérés általa 

meghatározott szintjét a sokaságban előforduló eltérés tényleges szintje nem haladja meg. 

Feltárási kockázat 

az a kockázat, hogy a könyvvizsgáló által a könyvvizsgálati kockázat elfogadhatóan alacsony szintre 

történő csökkentése érdekében végrehajtott eljárások nem fognak feltárni egy meglévő hibás állítást, 

amely lényeges lehet akár önmagában, akár egyéb hibás állításokkal együttesen. 

Figyelemfelhívó bekezdés 

a könyvvizsgálói jelentésbe foglalt bekezdés, amely a pénzügyi kimutatásokban megfelelően prezentált 

vagy közzétett olyan kérdésre vonatkozik, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint fontossága miatt 

alapvető abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a pénzügyi kimutatásokat. 

Figyelemmel kísérés 

A társaság minőségellenőrzési rendszerének folyamatos mérlegelését és értékelését magában foglaló 

folyamat, beleértve néhány kiválasztott, már lezárt megbízás időszakos ellenőrzését is, amelyet arra 

alakítottak ki, hogy kellő bizonyosságot nyújtson a társaság számára a minőségellenőrzési rendszere 

hatékony működésére. 

Fordulónap utáni események 

A pénzügyi kimutatások fordulónapja és a könyvvizsgálói jelentés dátuma között bekövetkező 

események, valamint olyan tények, amelyek a könyvvizsgálói jelentés dátumát követően jutottak a 

könyvvizsgáló tudomására. 

Hálózat 

Olyan nagyobb struktúra, amelynek: 

(i) célja az együttműködés, továbbá 

(ii) egyértelműen célja a nyereség vagy a költségek megosztása, vagy közös tulajdonban 

van, közös ellenőrzést gyakorolnak felette vagy közös a vezetése, közös 

minőségellenőrzési politikákat és eljárásokat alkalmaz, közös az üzleti stratégiája, 
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közös márkanevet használ vagy a szakmai erőforrások jelentős részét képviseli. 

Hálózatba tartozó társaság Olyan társaság vagy gazdálkodó egység, amely egy hálózathoz tartozik. 

Hibás állítás 

A pénzügyi kimutatások egy bemutatott tételének összege, besorolása, prezentálása vagy közzététele és 

az ahhoz előírt összeg, besorolás, prezentálás vagy közzététel közötti különbség, hogy az adott tétel 

összhangban legyen a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel. Hibás állítások adódhatnak 

hibából vagy csalásból.  

Ahol a könyvvizsgáló véleményt nyilvánít arról, hogy a pénzügyi kimutatások minden lényeges 

szempontból valósan lettek-e bemutatva, vagy megbízható és valós képet adnak-e, a hibás állítások 

magukban foglalják az összegeknek, besorolásoknak, prezentálásnak vagy közzétételeknek azokat a 

helyesbítéseit is, amelyek a könyvvizsgáló megítélése szerint szükségesek ahhoz, hogy a pénzügyi 

kimutatások minden lényeges szempontból valósan legyenek bemutatva, vagy megbízható és valós képet 

adjanak. 

Igénybe vevő gazdálkodó egység 
olyan gazdálkodó egység, amely szolgáltató szervezetet vesz igénybe és amelynek a pénzügyi 

kimutatásait könyvvizsgálják. 

Igénybe vevő gazdálkodó egység kiegészítő 

kontrolljai 

olyan kontrollok, amelyekről a szolgáltató szervezet a szolgáltatása megtervezésekor azt feltételezi, hogy 

azokat az igénybe vevő gazdálkodó egységek bevezetik és amelyeket – amennyiben a kontrollcélok 

eléréséhez szükséges – a rendszere leírásában azonosít. 

Igénybe vevő könyvvizsgálója 
az igénybe vevő gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát végző és arról jelentést 

készítő könyvvizsgáló. 

Irányítással megbízott személyek 

a gazdálkodó egység stratégiai irányításának és elszámoltathatóságával kapcsolatos kötelmeknek a 

felügyeletéért felelős személy(ek) vagy szervezet(ek) (például vagyonkezeléssel megbízott társaság). Ez 

magában foglalja a pénzügyi beszámolási folyamat felügyeletét is. Egyes joghatóságokban bizonyos 

gazdálkodó egységeknél az irányítással megbízott személyek magukban foglalhatják a vezetés tagjait, 

például egy magán- vagy állami szektorba tartozó gazdálkodó egység valamely irányító testületének 

ügyvezető tagjait, vagy egy tulajdonos-vezetőt.  
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Irányítással megbízott személyek 

a gazdálkodó egység stratégiai irányításának és elszámoltathatóságával kapcsolatos kötelmeknek a 

felügyeletéért felelős személy(ek) vagy szervezet(ek) (például társasági megbízott). Ez magában foglalja 

a pénzügyi beszámolási folyamat felügyeletét. Bizonyos gazdálkodó egységeknél egyes 

joghatóságokban az irányítással megbízott személyek köre magában foglalhatja a vezetés tagjait, például 

egy magán- vagy közszektorba tartozó gazdálkodó egység valamely irányító testületének ügyvezető 

tagjait, vagy egy tulajdonos-vezetőt. 

Írásbeli nyilatkozat 

a vezetés által írásban tett állítás, amelyet a könyvvizsgálónak ad bizonyos kérdések megerősítése vagy 

más könyvvizsgálati bizonyíték alátámasztása céljából. Ebben az összefüggésben az írásbeli 

nyilatkozatok nem foglalják magukban a pénzügyi kimutatásokat, az azokban szereplő állításokat, vagy 

az alátámasztásul szolgáló könyveket és nyilvántartásokat. 

Jelentés dátuma a gyakorló könyvvizsgáló által a jelentés dátumaként kiválasztott nap. 

Jelentős kockázat 
a lényeges hibás állítás olyan azonosított és felmért kockázata, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint 

különleges könyvvizsgálati megfontolást igényel. 

Jelentős komponens 

a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport által olyan komponensként azonosított 

komponens, (i) amely a csoport szempontjából önálló pénzügyi jelentőséggel bír, vagy (ii) amely 

speciális jellege vagy körülményei miatt valószínűsíthetően a csoportra vonatkozó pénzügyi 

kimutatásokban lévő lényeges hibás állítás jelentős kockázatait hordozza magában. 

Kapcsolt fél 

olyan fél, amely   

(i) a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek meghatározása szerint kapcsolt félnek 

minősül; vagy 

(ii) azokban az esetekben, amikor a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek a 

kapcsolt felekre vonatkozóan minimális követelményeket állapítanak meg vagy nem 

állapítanak meg követelményeket:  

a) olyan személy vagy másik gazdálkodó egység, amely közvetlenül vagy 

közvetetten, egy vagy több közvetítőn keresztül ellenőrzést vagy jelentős 
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befolyást gyakorol a beszámolót készítő gazdálkodó egység felett;  

b) olyan másik gazdálkodó egység, amely felett a beszámolót készítő gazdálkodó 

egység közvetlenül vagy közvetetten, egy vagy több közvetítőn keresztül 

ellenőrzést vagy jelentős befolyást gyakorol; vagy  

c) olyan másik gazdálkodó egység, amely a beszámolót készítő gazdálkodó 

egységgel közös ellenőrzés alatt áll azáltal, hogy:  

i. közös az ellenőrzést gyakorló tulajdonosuk;  

ii. közeli családtagoknak minősülő tulajdonosokkal rendelkeznek; vagy 

iii. közös kulcspozícióban lévő vezetőkkel rendelkeznek. 

Az állam (vagyis az államháztartás központi, regionális vagy helyi 

szervezetei) közös ellenőrzése alatt álló gazdálkodó egységek azonban nem 

minősülnek kapcsolt feleknek, kivéve, ha egymással jelentős ügyleteket 

folytatnak vagy az erőforrásokon jelentős mértékben osztoznak.  

Kellő bizonyosság 
a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának vonatkozásában a bizonyosság magas, de nem abszolút 

szintje. 

Kivétel 
a megerősíteni kért vagy a gazdálkodó egység nyilvántartásaiban szereplő információ és a megerősítő fél 

által nyújtott információ közötti eltérést jelző válasz. 

Kockázatbecslési eljárások 

a gazdálkodó egység és környezetének (beleértve a belső kontrollt) megismerése céljából végrehajtott 

könyvvizsgálati eljárások a pénzügyi kimutatások és az állítások szintjén fennálló, akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése érdekében. 

Komponens 

egy gazdálkodó egység vagy üzleti tevékenység, amelyre vonatkozóan a csoport vagy a komponens 

vezetése pénzügyi információkat készít, amelyek belefoglalandók a csoportra vonatkozó pénzügyi 

kimutatásokba. 

Komponens könyvvizsgálója olyan könyvvizsgáló, aki a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport kérésére munkát 
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végez valamely komponensre vonatkozó pénzügyi információkkal kapcsolatban a csoportaudit céljára. 

Komponens vezetése a komponens pénzügyi információinak elkészítéséért felelős vezetés. 

Komponensre megállapított lényegesség 
a lényegesség szintje a komponens tekintetében, amelyet a csoport részére végzett megbízásért felelős 

munkacsoport határoz meg. 

Kontrollok tesztelése 
a kontrolloknak az állítások szintjén fennálló lényeges hibás állítások megelőzésében, vagy feltárásában 

és helyesbítésében való működési hatékonyságának értékelésére kialakított könyvvizsgálati eljárás. 

Könyvvizsgálat előfeltételei 

elfogadható pénzügyi beszámolási keretelvek vezetés általi alkalmazása a pénzügyi kimutatások 

elkészítése során és azon alapfeltételezésnek a vezetés és adott esetben az irányítással megbízott 

személyek általi elfogadása, amelyre alapozva a könyvvizsgálatot végrehajtják. 

Könyvvizsgálati bizonyíték 

az az információ, amelyet a könyvvizsgáló felhasznál azoknak a következtetéseknek a kialakításához, 

amelyekre a könyvvizsgálói véleményt alapozza. A könyvvizsgálati bizonyíték magában foglal mind a 

pénzügyi kimutatások alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokban lévő információkat, mind pedig 

egyéb információkat. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazásában: 

(i)  A könyvvizsgálati bizonyíték elegendősége a könyvvizsgálati bizonyíték 

mennyiségének mértéke. A könyvvizsgálati bizonyíték szükséges mennyiségét a 

lényeges hibás állítás kockázatainak könyvvizsgáló általi becslése, valamint az ilyen 

könyvvizsgálati bizonyíték minősége befolyásolja. 

(ii) A könyvvizsgálati bizonyíték megfelelősége a könyvvizsgálati bizonyíték 

minőségének mértéke, vagyis relevanciája és megbízhatósága abból a szempontból, 

hogy alátámassza a következtetéseket, amelyek megalapozzák a könyvvizsgálói 

véleményt. 

Könyvvizsgálati bizonyíték 

az az információ, amelyet a könyvvizsgáló felhasznál azoknak a következtetéseknek a kialakításához, 

amelyekre a könyvvizsgálói véleményt alapozza. A könyvvizsgálati bizonyítékok közé tartoznak mind a 

pénzügyi kimutatások alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokban szereplő információk, mind pedig 

az egyéb információk.  
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Könyvvizsgálati bizonyítékok elegendősége 

a könyvvizsgálati bizonyítékok mennyiségének mértéke. A könyvvizsgálati bizonyítékok szükséges 

mennyiségét a lényeges hibás állítás kockázatainak könyvvizsgáló általi becslése, valamint ezen 

könyvvizsgálati bizonyítékok minősége befolyásolja. 

Könyvvizsgálati bizonyítékok megfelelősége 
a könyvvizsgálati bizonyítékok minőségének mértéke; vagyis azok relevanciája és megbízhatósága azon 

következtetések alátámasztása szempontjából, amelyeken a könyvvizsgálói vélemény alapul. 

Könyvvizsgálati dokumentáció 
a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások, megszerzett releváns könyvvizsgálati bizonyítékok és a 

könyvvizsgáló által levont következtetések nyilvántartása (a „munkapapírok” kifejezés is használatos). 

Könyvvizsgálati dosszié 
egy vagy több mappa vagy más tárolóközeg fizikai vagy elektronikus formában, amely egy konkrét 

megbízásra vonatkozó könyvvizsgálati dokumentáció nyilvántartásait tartalmazza. 

Könyvvizsgálati kockázat 

az a kockázat, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelő véleményt ad, amikor a pénzügyi kimutatások 

lényeges hibás állítást tartalmaznak. A könyvvizsgálati kockázat a lényeges hibás állítás kockázatainak 

és a feltárási kockázatnak a függvénye. 

Könyvvizsgálati mintavételezés 

(mintavételezés) 

könyvvizsgálati eljárások egy, a könyvvizsgálat szempontjából releváns sokaságon belül a tételek 

kevesebb, mint 100%-ára történő alkalmazása oly módon, hogy valamennyi mintavételezési egységnek 

esélye legyen a kiválasztásra, annak érdekében, hogy ésszerű alapot nyújtson a könyvvizsgáló számára a 

teljes sokaságra vonatkozó következtetések levonásához. 

Könyvvizsgáló 

a „könyvvizsgáló” megnevezés a könyvvizsgálatot végző személyt vagy személyeket jelenti, rendszerint 

a megbízásért felelős partnert vagy a megbízásért felelős munkacsoport más tagjait, vagy adott esetben a 

társaságot. Ha valamelyik nemzetközi könyvvizsgálati standardnak kifejezetten az a szándéka, hogy 

valamely követelményt vagy felelősséget a megbízásért felelős partner teljesítsen, a „megbízásért felelős 

partner” kifejezést használja, nem pedig a „könyvvizsgáló” megnevezést. A „megbízásért felelős 

partner” és a „társaság” kifejezések – ahol ez releváns – úgy értelmezendők, mint amelyek az állami 

szektorbeli megfelelőjüket is jelölik. 

Könyvvizsgáló által igénybevett szakértő a számviteltől vagy a könyvvizsgálattól eltérő szakterületen szakértelemmel rendelkező olyan személy 

vagy szervezet, amelynek ezen szakterületen végzett munkáját a könyvvizsgáló annak érdekében 
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használja fel, hogy segítséget nyújtson a könyvvizsgálónak az elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyíték megszerzésében. A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő lehet a könyvvizsgáló által 

igénybevett belső szakértő (aki a könyvvizsgáló társaságánál vagy egy hálózatba tartozó társaságnál 

partner vagy munkatárs, beleértve az ideiglenes munkatársakat) vagy a könyvvizsgáló által igénybevett 

külső szakértő. 

Könyvvizsgáló pontbecslése vagy a 

könyvvizsgáló által becsült tartomány 

könyvvizsgálati bizonyítékból származó, a vezetés pontbecslésének értékeléséhez használt összeg vagy 

összegtartomány. 

Könyvvizsgálói jelentés dátuma 
Az a dátum, amelyre a könyvvizsgáló keltezi a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentést a 700. 

témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban. 

Könyvvizsgált pénzügyi kimutatások 
Pénzügyi kimutatások, amelyeket a könyvvizsgáló a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal 

összhangban könyvvizsgált, és amelyekből az összesített pénzügyi kimutatásokat levezetik. 

Következetlenség 

egyéb információ, amely ellentmondásban van a könyvizsgált pénzügyi kimutatásokban szereplő 

információkkal. A lényeges következetlenség kétséget támaszthat a korábban szerzett könyvvizsgálati 

bizonyítékokból levont könyvvizsgálati következtetésekkel, és esetlegesen a pénzügyi kimutatásokra 

vonatkozó könyvvizsgálói vélemény alapjával szemben is. 

Külső megerősítés 
harmadik fél (a megerősítő fél) által a könyvvizsgálónak papíron, elektronikus vagy egyéb adathordozón 

adott közvetlen írásbeli válaszként megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték. 

Lényeges hibás állítás kockázata 

az a kockázat, hogy a pénzügyi kimutatások a könyvvizsgálat előtt lényeges hibás állítást tartalmaznak. 

Ez az állítások szintjén a következő két komponensből tevődik össze: 

(i) Eredendő kockázat – egy ügyletcsoportra, számlaegyenlegre vagy közzétételre 

vonatkozó állítás hibás állításnak való kitettsége, amely hibás állítás lényeges lehet 

akár önmagában, akár egyéb hibás állításokkal együttesen, bármely kapcsolódó 

kontroll mérlegelése előtt. 

(ii) Ellenőrzési kockázat – az a kockázat, hogy egy olyan hibás állítást, amely egy 

ügyletcsoportra, számlaegyenlegre vagy közzétételre vonatkozó állításban 
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felmerülhetett, és amely lényeges lehetett akár önmagában, akár egyéb hibás 

állításokkal együttesen, a gazdálkodó egység belső kontrollja nem fog időben 

megelőzni vagy feltárni és helyesbíteni. 

Meg nem felelés 

a gazdálkodó egység által a hatályos jogszabályokkal vagy szabályozásokkal ellentétesen, szándékosan 

vagy nem szándékosan elkövetett mulasztásos vagy tevőleges jogsértés. Az ilyen tettek a gazdálkodó 

egység által, annak nevében vagy az irányítással megbízott személyek, a vezetés vagy az alkalmazottak 

által annak képviseletében kötött ügyleteket foglalják magukban. A meg nem felelés nem tartalmazza az 

irányítással megbízott személyek, a gazdálkodó egység vezetése vagy alkalmazottai által elkövetett (a 

gazdálkodó egység üzleti tevékenységeihez nem kapcsolódó) személyes visszaélést. 

Megbízásért felelős munkacsoport 

A megbízást végrehajtó összes partner és alkalmazott, továbbá bármely olyan személy, akit a társaság 

vagy egy hálózatba tartozó társaság megbízott és ennek kapcsán a megbízás során könyvvizsgálati 

eljárásokat hajt végre. Ebbe nem tartozik bele a könyvvizsgáló által igénybe vett külső szakértő, akit a 

társaság vagy egy hálózatba tartozó társaság bízott meg. 

Megbízásért felelős munkacsoport 

a megbízást végrehajtó összes partner és alkalmazott, továbbá bármely olyan személy, akit a  társaság 

vagy egy hálózatba tartozó társaság megbízott és ennek kapcsán a megbízás során eljárásokat hajt végre. 

Ebbe nem tartoznak bele a társaság vagy egy hálózatba tartozó társaság által megbízott külső szakértők. 

Megbízásért felelős partner 

Az a partner vagy egyéb személy a társaságnál, aki a könyvvizsgálati megbízásért és annak teljesítéséért, 

valamint a társaság nevében kibocsátott könyvvizsgálói jelentésért felel, és aki – szükség esetén – egy 

szakmai, jogi vagy szabályozószervtől megfelelő felhatalmazással is rendelkezik. 

Megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőr 

Olyan partner vagy egyéb személy a társaságnál, vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező külső 

személy, vagy egy ilyen személyekből álló munkacsoport, aki/amely nem része a megbízásért felelős 

munkacsoportnak, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal és hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy 

objektíven értékelje a munkacsoport által alkalmazott jelentős megítéléseket, valamint az általuk a 

jelentés kidolgozásakor levont következtetéseket. 

Megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőrzés A munkacsoport által alkalmazott jelentős megítélések, valamint a munkacsoport által a jelentés 

kidolgozásakor levont következtetések objektív – a jelentés dátumakor vagy azt megelőzően történő – 



NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOK FOGALOMGYŰJTEMÉNYE 

A-tól Z-ig 

15 
 

értékelésének biztosítására kialakított folyamat. A megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőrzés csak a 

tőzsdén jegyzett gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatához kapcsolódik, 

valamint azon egyéb megbízásokhoz, amennyiben léteznek ilyenek, amelyeknél a társaság 

megállapította, hogy megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőrzésre van szükség. 

Megbízási dokumentáció 
az elvégzett munka, az elért eredmények és a gyakorló könyvvizsgáló által levont következtetések 

nyilvántartása (néha a „munkapapírok” kifejezés is használatos). 

Megfelelő képesítéssel rendelkező külső 

személy  

A társaságon kívüli olyan személy, aki rendelkezik azokkal a képességekkel és kompetenciával, hogy 

megbízásért felelős partnerként lépjen fel; lehet például egy másik társaság partnere is, vagy egy olyan 

szakmai könyvvizsgálói testület (megfelelő tapasztalattal rendelkező) alkalmazottja, amelynek tagjai 

múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatát és átvilágításait végezhetik, valamint egyéb 

bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízásokat hajthatnak végre; vagy egy olyan 

szervezet alkalmazottja, amely releváns minőségellenőrzési szolgáltatásokat nyújt. 

Minősítés nélküli vélemény 

a könyvvizsgáló által kialakított vélemény, amikor arra a következtetése jut, hogy a pénzügyi 

kimutatásokat minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek szerint 

készítették el. 

Minősített vélemény korlátozott vélemény, ellenvélemény vagy a véleménynyilvánítás visszautasítása. 

Mintavételezési egység a sokaságot alkotó egyes tételek. 

Mintavételezési kockázat 

annak kockázata, hogy a könyvvizsgáló egy minta alapján levont következtetése eltérhet attól a 

következtetéstől, amelyet akkor vonna le, ha ugyanazt a könyvvizsgálati eljárást a teljes sokaságra 

vonatkozóan végrehajtaná. A mintavételezési kockázat kétféle hibás következtetéshez vezethet:  

(i) Kontrollok tesztelése esetén ahhoz a következtetéshez, hogy a kontrollok a 

ténylegesnél hatékonyabbak, vagy adatok tesztelése esetén ahhoz a 

következtetéshez, hogy nincs lényeges hibás állítás, pedig valójában van. A 

könyvvizsgálót elsősorban ez a típusú hibás következtetés érinti, mert ez 

befolyásolja a könyvvizsgálat hatékonyságát és nagyobb valószínűséggel 



NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOK FOGALOMGYŰJTEMÉNYE 

A-tól Z-ig 

16 
 

eredményez nem megfelelő könyvvizsgálói véleményt.  

(ii) Kontrollok tesztelése esetén ahhoz a következtetéshez, hogy a kontrollok a 

ténylegesnél kevésbé hatékonyak, vagy adatok tesztelése esetén ahhoz a 

következtetéshez, hogy van lényeges hibás állítás, pedig valójában nincs. Ez a 

típusú hibás következtetés befolyásolja a könyvvizsgálat hatékonyságát, mivel 

annak megállapítása, hogy a kezdeti következtetések helytelenek voltak, 

általában külön munkát igényelne. 

Múltra vonatkozó pénzügyi információk 

adott gazdálkodó egységre vonatkozó, elsősorban annak számviteli rendszeréből származó, pénzben 

kifejezett információ múltbeli időszakokban történt gazdasági eseményekről vagy múltbeli időpontban 

fennálló gazdasági feltételekről vagy körülményekről. 

Munkatársak A partnerek és az alkalmazottak. 

Negatív megerősítésre irányuló kérés 
arra irányuló kérés, hogy a megerősítő fél csak abban az esetben adjon választ közvetlenül a 

könyvvizsgálónak, ha a megerősítő fél a kérésben szereplő információval nem ért egyet. 

Nem helyesbített hibás állítások 
hibás állítások, amelyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat során összegyűjtött, és amelyeket nem 

helyesbítettek. 

Nem mintavételezési kockázat 
annak kockázata, hogy a könyvvizsgáló bármely, a mintavételezési kockázattal nem kapcsolatos okból 

hibás következtetést von le. 

Nemválaszolás 
a megerősítő fél által a pozitív megerősítésre irányuló kérés megválaszolásának vagy teljeskörű 

megválaszolásának elmulasztása vagy kézbesítetlenül visszaérkezett megerősítési kérés. 

Nyitóegyenlegek 

az időszak elején fennálló számlaegyenlegek. A nyitóegyenlegek az előző időszak záróegyenlegein 

alapulnak és az előző időszakok ügyleteinek és eseményeinek hatásait, valamint az előző időszakban 

alkalmazott számviteli politikákat tükrözik. A nyitóegyenlegek az időszak elején fennálló, közzétételt 

igénylő kérdéseket, mint például a függő tételeket és az elkötelezettségeket is tartalmazzák. 

Olyan – a vezetésnek, vagy ahol ez helytálló, az, hogy a vezetés, és ahol ez helytálló, az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy az 
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az irányítással megbízott személyeknek a 

felelősségeire vonatkozó – alapfeltételezés, 

amelyre alapozva végrehajtják a 

könyvvizsgálatokat 

alábbi felelősségeik , amelyek alapvetőek a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardokkal összhangban történő végrehajtása szempontjából fennállnak. Ez az alábbiakra vonatkozó 

felelősséget jelenti: 

(i) A pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel 

összhangban történő elkészítése, beleértve – ahol releváns – azok valós 

prezentálását is. 

(ii) Olyan belső kontroll, amelyet a vezetés és adott esetben az irányítással megbízott 

személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan 

pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állítást; továbbá: 

(iii) Az alábbiak megadása a könyvvizsgáló részére: 

a) hozzáférés valamennyi olyan információhoz, amelyekről a vezetésnek és adott 

esetben az irányítással megbízott személyeknek tudomása van, amely releváns 

a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából, mint például a 

nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok, 

b) további információk, amelyeket a könyvvizsgáló kérhet a vezetéstől és adott 

esetben az irányítással megbízott személyektől a könyvvizsgálat céljára, és 

c) korlátlan kapcsolattartás lehetősége a gazdálkodó egységnél lévő olyan 

személyekkel, akiktől a könyvvizsgáló könyvvizsgálati bizonyítékot kíván 

beszerezni. 

Valós bemutatást előíró keretelvek esetén a fenti (i) pont szövegezése lehet a következő: „A pénzügyi 

kimutatások vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítése és valós 

prezentálása.” vagy „A megbízható és valós képet adó pénzügyi kimutatások vonatkozó pénzügyi 

beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítése.”.  

Az „olyan – a vezetésnek, vagy ahol ez helytálló, az irányítással megbízott személyeknek a felelősségére 

vonatkozó – alapfeltételezés, amelyre alapozva hajtják végre a könyvvizsgálatokat” szerepelhet úgy is, 

hogy az „alapfeltételezés.” 
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Összehasonlító adatok 
a pénzügyi kimutatásokban a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban szerepeltetett, 

egy vagy több korábbi időszakra vonatkozó összegek és közzétételek. 

Összehasonlító pénzügyi kimutatások 

összehasonlító adatok, ahol az előző időszakra vonatkozó összegek és egyéb közzétételek a 

tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokkal való összehasonlítás céljából szerepelnek, viszont ha azokat 

könyvvizsgálták, akkor hivatkoznak azokra a könyvvizsgálói véleményben. Az ilyen összehasonlító 

pénzügyi kimutatásokban szereplő információ szintje összehasonlítható a tárgyidőszaki pénzügyi 

kimutatásokéval. 

Összesített pénzügyi kimutatások 

Pénzügyi kimutatásokból levezetett múltra vonatkozó pénzügyi információk, amelyek kevésbé 

részletesek, mint a pénzügyi kimutatások, míg továbbra is a pénzügyi kimutatásokkal konzisztens 

strukturált bemutatását nyújtják a gazdálkodó egység gazdasági erőforrásainak vagy kötelmeinek egy 

adott időpontban, vagy azok változásának egy időszak alatt. Különböző joghatóságokban lehet, hogy 

eltérő terminológiát használnak az ilyen, múltra vonatkozó pénzügyi információk megnevezésére. 

Partner 
Olyan személy, akinek van hatásköre arra, hogy a társaságot kötelezze egy szakmai szolgáltatások 

nyújtásához kapcsolódó megbízás teljesítésére vonatkozóan. 

Pénzügyi kimutatások 

múltra vonatkozó pénzügyi információk strukturált bemutatása, beleértve a kapcsolódó megjegyzéseket, 

amelynek célja, hogy kommunikálja egy gazdálkodó egység gazdasági erőforrásait vagy kötelmeit egy 

adott időpontban, vagy az azokban egy időszak során bekövetkező változásokat valamilyen pénzügyi 

beszámolási keretelvekkel összhangban. A kapcsolódó megjegyzések rendszerint a jelentős számviteli 

politikák összefoglalásából és egyéb magyarázó információkból állnak. A „pénzügyi kimutatások” 

kifejezés rendszerint a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek 

követelményei által meghatározott teljes együttesére vonatkozik, de vonatkozhat egyetlen pénzügyi 

kimutatásra is. 

Pénzügyi kimutatások fordulónapja A pénzügyi kimutatások által lefedett legutolsó időszak végének dátuma. 

Pénzügyi kimutatások jóváhagyásának 

dátuma 

Az a dátum, amellyel a pénzügyi kimutatásokat alkotó valamennyi kimutatás, beleértve a kapcsolódó 

megjegyzéseket is, elkészült, és amellyel az elismert hatáskörrel rendelkező személyek megerősítették, 
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hogy felelősséget vállalnak ezekért a pénzügyi kimutatásokért. 

Pénzügyi kimutatások nyilvánosságra 

hozatalának dátuma 

Az a dátum, amikor a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgált pénzügyi kimutatásokat harmadik 

felek számára elérhetővé teszik. 

Pozitív megerősítésre irányuló kérés 

arra irányuló kérés, hogy a megerősítő fél közvetlenül a könyvvizsgálónak adjon választ, amelyben jelzi, 

hogy a megerősítő fél egyetért vagy nem ért egyet a kérésben szereplő információval vagy amelyben 

megadja a kért információt. 

Releváns etikai követelmények 

Azok az etikai követelmények, amelyek a megbízásért felelős munkacsoportra és megbízáshoz 

kapcsolódó minőségellenőrre vonatkoznak, és amelyek rendszerint a Könyvvizsgálók Nemzetközi 

Szövetsége Könyvvizsgálók etikai kódexének (az IFAC kódex) pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára 

vonatkozó A és B részeiből, valamint a korlátozóbb nemzeti követelményekből állnak. 

Rétegezés 
egy sokaság alsokaságokra történő felosztásának a folyamata, ahol minden egyes alsokaság hasonló 

jellemzőkkel rendelkező mintavételezési egységekből álló csoport (gyakran pénzben kifejezett érték). 

Sokaság 
adatok teljes halmaza, amelyből egy mintát kiválasztanak és amelyre vonatkozóan a könyvvizsgáló 

következtetéseket kíván levonni. 

Speciális célú keretelvek 

Konkrét felhasználók pénzügyi információk iránti igényeinek kielégítésére kialakított pénzügyi 

beszámolási keretelvek. A pénzügyi beszámolási keretelvek lehetnek valós bemutatást előíró keretelvek 

vagy megfelelést előíró keretelvek. 

Speciális célú pénzügyi kimutatások Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások. 

Statisztikai mintavételezés 

a mintavételezés egyik megközelítése, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:  

(i)  a minta tételeinek véletlenszerű kiválasztása; és 

(ii) a valószínűség-elmélet alkalmazása a minta eredményeinek értékelésére, 

beleértve a mintavételezési kockázat mérését is.  

Az olyan mintavételezési megközelítés, amely nem rendelkezik az (i) és az (ii) jellemzőkkel, nem 
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statisztikai mintavételezésnek minősül. 

Szakértelem egy adott területen szerzett készségek, ismeretek és tapasztalat. 

Szakmai megítélés 

releváns képzés, ismeret és tapasztalat alkalmazása a könyvvizsgálati, számviteli és etikai standardokkal 

összefüggésben, a könyvvizsgálati megbízás körülményei között helyénvaló lépésekre vonatkozó 

tájékozott döntések meghozatala során. 

Szakmai standardok 

A nemzetközi könyvvizsgálati standardok és a releváns etikai követelmények.  

Az IAASB megbízásokra vonatkozó standardjai, az IAASB Előszó a minőségellenőrzésre, a 

könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 

standardokhoz című előszava, valamint a releváns etikai követelmények meghatározása szerint. 

Szakmai szkepticizmus 

olyan hozzáállás, amely magában foglalja a kételkedést; az olyan feltételekkel kapcsolatos éberséget, 

amelyek hiba vagy csalás miatti lehetséges hibás állítást jelezhetnek; valamint a könyvvizsgálati 

bizonyíték kritikus felmérését 

Számviteli becslés 

pénzbeli összeg közelítése pontos mérési eszköz hiányában. Ezt a kifejezést használják a valós értéken 

értékelt összegeknél, amennyiben becslési bizonytalanság áll fenn, továbbá más, becslést igénylő 

összegeknél. Ahol a jelen Nemzetközi könyvvizsgálati standard csak valósérték-meghatározást 

magukban foglaló számviteli becslésekről szól, ott a „valós értékre vonatkozó számviteli becslések” 

kifejezés használatos. 

Számviteli becslés kimenetele 
a számviteli becsléssel lefedett mögöttes ügylet(ek), esemény(ek) vagy feltétel(ek) rendeződéséből 

származó tényleges pénzbeli összeg. 

Számviteli nyilvántartások 

a kezdeti elszámolási tételek nyilvántartásai és az alátámasztó nyilvántartások, mint például a csekkek és 

elektronikus pénzátutalások nyilvántartásai; számlák; szerződések; a főkönyv és az analitika, a 

naplótételek és a pénzügyi kimutatások naplótételekben nem tükröződő egyéb helyesbítései; és az olyan 

nyilvántartások, mint a költségallokációkat, számításokat, egyeztetéseket és közzétételeket alátámasztó 

munkalapok és táblázatok. 
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Szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított 

ügylet 

független félnek minősülő, egymástól függetlenül és saját érdekeik szerint cselekvő, ügyleti szándékkal 

rendelkező vevő és ügyleti szándékkal rendelkező eladó közötti feltételek szerint lebonyolított ügylet. 

Szolgáltató könyvvizsgálója 
a szolgáltató szervezet kérésére a szolgáltató szervezet kontrolljairól bizonyosságot nyújtó jelentést 

készítő könyvvizsgáló. 

Szolgáltató szervezet 

igénybe vevő gazdálkodó egységek számára ezen gazdálkodó egységek pénzügyi beszámolás 

szempontjából releváns információs rendszereinek részét képező szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél 

szervezet (vagy harmadik fél szervezet szegmense). 

Szolgáltató szervezet rendszere 

a szolgáltató szervezet által az igénybe vevő gazdálkodó egységek számára a szolgáltató 

könyvvizsgálójának jelentésében lefedett szolgáltatások nyújtása érdekében kialakított, bevezetett és 

fenntartott politikák és eljárások. 

Szolgáltató szervezetnél működő kontrollok 

leírásáról és kialakításáról szóló jelentés 

(ISA402) 

(i) a szolgáltató szervezet vezetése által a szolgáltató szervezet rendszeréről, 

kontrollcéljairól és egy meghatározott időpontra vonatkozóan a kialakított és 

bevezetett kapcsolódó kontrolljairól készített leírást; és 

(ii) a szolgáltató könyvvizsgálójának kellő bizonyosság nyújtása céljából készített 

jelentését, amely tartalmazza a szolgáltató könyvvizsgálójának véleményét a 

szolgáltató szervezet rendszerének, kontrollcéljainak és kapcsolódó kontrolljainak 

leírásáról, valamint a kontrollok kialakításának a megadott kontrollcélok elérésére 

való alkalmasságáról. 

Szolgáltató szervezetnél működő kontrollok 

leírásáról, kialakításáról és működési 

hatékonyságáról szóló jelentés (ISA402) 

olyan jelentés, amely magában foglalja:  

(i) a szolgáltató szervezet vezetése által a szolgáltató szervezet rendszeréről, 

kontrollcéljairól és kapcsolódó kontrolljairól, azok egy meghatározott időpontra 

vonatkozó vagy egy meghatározott időszakon keresztüli kialakításáról és 

bevezetéséről, valamint egyes esetekben azok egy meghatározott időszakon 

keresztüli működési hatékonyságáról készített leírást; és  

(ii) a szolgáltató könyvvizsgálójának kellő bizonyosság nyújtása céljából készített 
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jelentését, amely tartalmazza:  

a) a szolgáltató könyvvizsgálójának véleményét a szolgáltató szervezet 

rendszerének, kontrollcéljainak és kapcsolódó kontrolljainak leírásáról, a 

kontrollok kialakításának a megadott kontrollcélok elérésére való 

alkalmasságáról és a kontrollok működési hatékonyságáról; és 

b) a kontrollok szolgáltató könyvvizsgálója általi teszteléseinek és azok 

eredményeinek leírását.  

Tapasztalt könyvvizsgáló 

olyan (a társaság szempontjából akár belső, akár külső) személy, akinek vannak gyakorlati 

könyvvizsgálati tapasztalatai, és aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik: 

(i) a könyvvizsgálati eljárásokról, 

(ii) a nemzetközi könyvvizsgálati standardokról és a vonatkozó jogi és szabályozási 
követelményekről, 

(iii) az üzleti környezetről, amelyben a gazdálkodó egység működik, valamint 

(iv) a gazdálkodó egység ágazata szempontjából releváns könyvvizsgálati és pénzügyi 
beszámolási kérdésekről. 

Társaság 
Az egyéni könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálók személyegyesítő vagy tőkeegyesítő társasága, 

vagy egyéb gazdálkodó egysége. 

Tény hibás bemutatása 

olyan egyéb információ, amely nem áll kapcsolatban az auditált pénzügyi kimutatásokban megjelenő 

kérdésekkel, és amelyet helytelenül állítanak vagy prezentálnak. Egy tény lényeges hibás bemutatása 

alááshatja az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentum hitelességét. 

Tőzsdén jegyzett gazdálkodó egység 

Olyan gazdálkodó egység, amelynek részvényeit vagy adósságinstrumentumait egy elismert tőzsdén 

jegyzik, vagy egy elismert tőzsde vagy egyéb egyenrangú szerveződés szabályzatainak megfelelően 

forgalmazzák. 

Üzleti kockázat olyan kockázat, amely olyan jelentős feltételekből, eseményekből, körülményekből, intézkedésekből 

vagy intézkedések hiányából származik, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a gazdálkodó 
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egységnek a céljai elérésére és stratégiái megvalósítására való képességét, vagy olyan kockázat, amely a 

nem megfelelő cél- és stratégiameghatározásokból származik. 

Végrehajtási lényegesség 

A nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazásában a végrehajtási lényegesség a könyvvizsgáló 

által a pénzügyi kimutatások egészére vonatkozó lényegességtől alacsonyabban megállapított összeget 

vagy összegeket jelenti, annak érdekében, hogy megfelelően alacsony szintre csökkentse annak 

valószínűségét, hogy a nem helyesbített és a fel nem tárt hibás állítások összessége meghaladja a 

pénzügyi kimutatások egészére vonatkozó lényegességet. Ha releváns, a végrehajtási lényegesség a 

könyvvizsgáló által a sajátos ügyletcsoportokra, számlaegyenlegekre vagy közzétételekre vonatkozó 

lényegességi szinttől vagy szintektől alacsonyabban megállapított összeget vagy összegeket is jelenti. 

Vezetés „a vezetés, és adott esetben az irányítással megbízott személyek” (ISA 210) 

Vezetés 

a gazdálkodó egység működésének folytatásáért ügyvezetői felelősséggel tartozó személy(ek). Bizonyos 

gazdálkodó egységeknél egyes joghatóságokban a vezetés részben vagy teljes körűen magában foglalja 

az irányítással megbízott személyeket, például egy irányító testület ügyvezető tagjait, vagy egy 

tulajdonos-vezetőt. 

Vezetés elfogultsága a vezetés semlegességének hiánya az információk elkészítése során. 

Vezetés pontbecslése 
a vezetés által a pénzügyi kimutatásokban való megjelenítés vagy közzététel céljára számviteli 

becslésként kiválasztott összeg. 

Vezetés szakértője 

a számviteltől vagy a könyvvizsgálattól eltérő területen szakértelemmel rendelkező személy vagy 

szervezet, amelynek ezen szakterületen végzett munkáját a gazdálkodó egység arra használja fel, hogy 

segítséget nyújtson a gazdálkodó egységnek a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 

Vezetés szakértője 

a számviteltől vagy a könyvvizsgálattól eltérő területen szakértelemmel rendelkező olyan személy vagy 

szervezet, amelynek ezen szakterületen végzett munkáját a gazdálkodó egység arra használja fel, hogy 

segítséget nyújtson a gazdálkodó egységnek a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 

Vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek a vezetés és adott esetben az irányítással megbízott személyek által a pénzügyi kimutatások készítése 
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során alkalmazott pénzügyi beszámolási keretelvek, amelyek elfogadhatóak a gazdálkodó egység 

jellegét és a pénzügyi kimutatások célját tekintve, vagy amelyeket jogszabály vagy szabályozás ír elő.  

A „valós bemutatást előíró keretelvek” kifejezést olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, 

amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, és:  

(i) nyíltan vagy hallgatólagosan elismerik, hogy a pénzügyi kimutatások valós 

bemutatásához szükséges lehet, hogy a vezetés a keretelvek által konkrétan előírt 

közzétételeken felüli közzétételeket tegyen, vagy 

(ii) nyíltan elismerik, hogy a pénzügyi kimutatások valós bemutatásához szükséges 

lehet, hogy a vezetés eltérjen a keretelvek valamely követelményétől. Ilyen eltérések 

várhatóan csak rendkívül ritka körülmények között szükségesek. 

A „megfelelést előíró keretelvek” kifejezést olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, 

amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, de nem tartalmazzák a fenti (i) vagy 

(ii) pontban foglalt elismeréseket. 

Vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek 

A „vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek”-re történő utalás a csoportra vonatkozó pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelveket jelenti. A „konszolidációs folyamat”-ra 

történő utalás a következőket foglalja magában: 

(a) a komponensek pénzügyi információinak a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokban 
– a konszolidációval, az arányos konszolidációval, a tőkemódszerrel vagy bekerülésiérték-
módszerrel történő elszámolással – történő megjelenítése, értékelése, bemutatása és 
közzététele; valamint 

(b) az anyavállalat nélküli, de közös ellenőrzés alatt álló komponensek pénzügyi 
információinak az összesítése az egyesített pénzügyi kimutatásokban. 

 

 


