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ISA munkapapírok a DATEV Audit-ban

 Az ISA előírásoknak megfelelő, kockázatalapú megközelítésre épülő rendszer 
 Rugalmas dokumentumrendszer, ami figyelembe veszi

 a vizsgált cég méretét és jellemzőit
 a kockázatbecslés eredményét
 a könyvvizsgáló csapat méretét

 Többnyelvű munkapapír-rendszer
 Külön beállítható a program felhasználói felülete és a munkapapírok nyelve
 Egységes munkapapírok a különböző országok számára

 A teljes audit folyamat dokumentálása
 Eszközök az audit folyamat felügyeletére és menedzselésére
 Lehetőség a belső minőség-ellenőrzés dokumentálására
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DATEV ISA-munkapapírok: információáramlás

Vezérdokumentum

Könyvvizsgáló

 Audit stratégia

 Audit eljárások

 Audit team kijelölése

 Teljes audit dokumentáció a vizsgálati 
eredmények alapján

Tervezés

Vizsgálati eredmények

Megbízás elfogadása

Kockázatbecslés

Audit eljárások

Belső ellenőrzési 
rendszer vizsgálata

Minőségbiztosítás

Asszisztensek

Bázis: ISA
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Megbízás elfogadása/folytatása:
Vezérdokumentum

1. Megbízás adatai

2. Megbízás elfogadása / 
folytatása

3. Előzetes 
kockázatbecslés

4. Lényegesség 
meghatározása

5. Belső ellenőrzés

…

Megbízás elfog. fül

5410 (EU) – Megbízás 
elfogadása

Munkapapírok a részletesebb 
vizsgálati dokumentációhoz

1. Kérdőív

2. Eredmény

Yes

Yes
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DATEV Audit- Vezérdokumentum

A munkapapír az ISA által előírt 
eljárásokon alapul

A vezérdokumentum a szükséges 
programpontokhoz irányítja a 
felhasználót

Minden vizsgálati lépés 
kezdeményezése és ellenőrzése a 
vezérdokumentumban történik

A vezérdokumentum az összes 
vizsgálati eredményt összegyűjti 
dokumentálás céljából
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DATEV Audit – Intelligens munkapapírok
Vezérdokumentum

Megbízás elfogadása

Kockázatbecslés

Tervezés

Audit eljárások

Jelentés

Minőségbiztosítás

Elővizsgálat

Fővizsgálat

Alapvető dokumentálás a 
„Megb.elf. fülön”

Alapvető dokumentálás a 
„Megbízási kockázatok” fülön

Dokumentálás a 
Vezérdokumentumban

Dokumentálás vizsgálati 
területenként

Jelentés a 
DATEV Audit-ban elkészítve

Munkapapíron dokumentálva „ISQC 1, 
Engagement Quality Control Review“

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

ajánlott

Részletesebb dokumentálás a 
„Megbízás elfogadása” munkapapírral

Részletesebb dokumentálás 
„Going concern, Csalás, …“

Alapvető dokumentálás a 
„Vizsgálati terület” fülön

Részletesebb dokumentálás az adott 
területre vonatkozó munkapapírral

választható

választható

választható
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Kockázatértékelés
A cégszintű kockázatbecslés külön 

történik az eredendő kockázatra és 
az ellenőrzési kockázatra

Lehetőség van külön munkapapíron 
részletesen is dokumentálni az 
eredendő és ellenőrzési kockázattal 
kapcsolatos megállapításokat. 

Miután a dokumentáció elkészült, 
annak eredménye visszakerül a 
vezérdokumentumba.
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A kockázatbecslés kihatása

Kockázatok kihatása a kijelentések szintjén 
minden egyes vizsgálati területen

Kihatás dokumentálása és az arra 
adott válaszok
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Integrált könyvvizsgálati tervezés

További vizsgálati stratégia 
meghatározása:

 A tervezési fázisban a 
kockázatbecslés eredményére 
támaszkodva kiválasztásra kerülnek a 
vizsgálati területek ill. a vizsgálati 
eljárások

 Az érintett vizsgálati területek 
munkapapírjai automatikusan 
létrejönnek és készen állnak a 
további feldolgozásra
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Könyvvizsgálói jelentés
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Standard mintákból 
elkészített, módosítható 
jelentések. Minimális 
időráfordítás

Automatikusan frissülő 
pénzügyi adatok és 
törzsadatok
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Hatékony, rugalmas auditdokumentáció

A dokumentálás elkészítésének nyolc lépése:

1. Megbízás létrehozása és elfogadása

2. Kockázatbecslés

3. Belső ellenőrzési rendszer vizsgálata

4. Főkönyvi kivonat beolvasása és az első elemző vizsgálatok dokumentálása

5. Audit stratégia meghatározása az egyes vizsgálati területekre

6. Vizsgálatok végrehajtása az egyes audit területeken

7. Minőségellenőrzés

8. Jelentésírás
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