A könyvvizsgálói szakma kihívásai a válság tükrében
-

A vizsgált társaságokat érintő kihívások

-

A könyvvizsgálókat szabályozó környezet szigorodása

Értékelési kérdések
•

aktív piac hiánya

•

megnövekedett becslési bizonytalanság

•

nagyobb fokú szubjektivitás

Vállalkozás folytathatóságát érintő lényeges kételyek

•

•

banki hitelszerződések nem teljesítése

•

egyéb pénzügyi vagy likviditási problémák

•

jelentős vevők vagy szállítók csődje

Csalás megnövekedett kockázata

Kihívások:
•

Értékelési kérdések

•

Vállalkozás folytathatóságát érintő lényeges kételyek

•

Csalás megnövekedett kockázata

Válaszok:
•

Értékelési szakértők nagyobb bevonása

•

Becslési bizonytalanságok beszámolóban való közzétételének hangsúlyos ellenőrzése

•

A vezetés teljességi nyilatkozatának megnövekedett jelentősége

•

Eljárások kiszámíthatatlanságának fokozása

A kis- és közepes méretű vállalkozások
•

Az OECD országokban

•

a kis- és középvállalatok a vállalkozások 95%-át teszik ki, míg a foglalkoztatottak 66%-át adják.

A kis- és közepes méretű könyvvizsgáló társaságok előnyei
•

gyakoribb személyes megbeszélések lehetősége,

•

könyvvizsgáló személye, illetve nagyobb esélye van audit teamek állandóságának →
bizalom-építés könnyebb

•

ügyfélre szabott szolgáltatások kialakításának esélye nagyobb,

•

a kölcsönös sikerek erősíthetik a kapcsolatot,

•

a probléma-megoldásokban maga a könyvvizsgáló vesz részt, a nagy könyvvizsgáló társaságok
gyakorta maximum menedzseri szintű részvételével szemben.

Nehézségek, melyekkel a kis- és közepes méretű könyvvizsgáló társaságoknak szembe kell nézniük
•

gazdasági fejlődés bizonytalanságai,

•

a rájuk nehezedő szabályozási terhek növekedése,

•

ügyfeleik, az SME-k nehezen jutnak pótlólagos pénzforráshoz, hitelekhez

•

növekvő értékhatár-emelési fenyegetettség,

•

a könyvvizsgálati standardok teljes mértékben rájuk is vonatkoznak.

A kis- és közepes méretű könyvvizsgáló társaságok kitörési lehetőségei az értékhatár változás
kivédésére
•

szükségleteknek megfelelően kialakított pénzügyi-üzleti jelentés készítése harmadik felek és a
közvélemény felé,

•

az éves beszámoló értelmezései és a problémák feloldására javaslatok kidolgozása

•

stratégiai tervezésben segítségnyújtás,

•

üzleti tervek és pénzügyi előrejelzések készítésében segítségnyújtás,

•

költségszámvitel kontrollja,

•

értékesítési és beszállítói management kialakításában segítségnyújtás,

•

kockázatbecslés és -kezelésben segítségnyújtás

•

megfelelő üzleti struktúrák kialakításában tanácsadás

•

business unit (egység) értékelés, premizálási rendszerek

•

személyzeti tanácsadás szakmai területeken

•

személyzeti stratégiai tanácsadás,

•

energia-hatékonysági, környezetvédelmi politika kialakításában tanácsadás,

•

családi vállalkozásoknál pénzügyi és utódlás-tervezés

•

csökkenti a csalás és vezetői visszaélések kockázatát,

•

információ-technológiai szolgáltatások minőség-biztosítása.

A könyvvizsgálókat szabályozó környezet szigorodása

A könyvvizsgáló felelősségeinek és szerepének újragondolására irányuló kezdeményezések
A könyvvizsgálók minőségellenőrzésének erősítése
A könyvvizsgálók független közfelügyeletének erősítése
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