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• Koronavírus járvány
hatásai az éves beszámolók
könyvvizsgálatára
• Pénzmosással kapcsolatos belső
szabályzás aktualizálása
• Nemzetközi kitekintés

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSAI AZ ÉVES BESZÁMOLÓK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRA
A koronavírus járvány terjedése egyre
inkább érezteti kedvezőtlen hatását a
gazdasági élet számos területén világszerte és most már nálunk is. A világméretű járvány miatt a könyvvizsgáló
szakmának is komoly kihívásokkal kell
szembenéznie, és a nehézségeket még
tovább fokozza a járványügyi helyzet
súlyosbodásának a fő könyvvizsgálati
szezonnal való időbeli egybeesése.
Az elmúlt napokban számos hír számolt be arról, hogy Kínában pár hónappal ezelőtt kezdődött, de Európa szerte
mostanában berobbanó koronavírus
járvány gazdasági hatásai ez idő szerint
pontosan még nem meghatározhatók,
azonban egyes iparágakban már most
komoly visszaesések jelentkeznek. A recessziós hatások akár hosszabb ideig is
elhúzódhatnak. Ez a rendkívüli helyzet az
éves pénzügyi beszámolók összeállítóit is
körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves
beszámolónak az adott vállalkozás valós
vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzeté-

ről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot. A
könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozások
esetében pedig a könyvvizsgálónak is foglalkoznia kell a hirtelen előállott és szinte
naponta változó általános pénzügyi-gazdasági helyzet vállalkozóra gyakorolt hatásainak a felmérésével és megítélésével,
mielőtt véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.
Jelen közleményében és az ahhoz mellékelt tájékoztató dokumentumban a Szakértői Bizottság – a teljesség igénye nélkül
– rámutat jó néhány, a már folyamatban
lévő vagy az ezt követően megkezdődő
éves könyvvizsgálatok elvégzése során
különös figyelmet érdemlő beszámolási
kérdésre, valamint felhívja a könyvvizsgálók figyelmét e kérdések tekintetében a
szakmai megítélések fontosságára. A vállalkozások jelentős hányadánál az említett
kiemelt kérdések közül egy vagy több is
előfordulhat és meghatározó lehet, tekintet nélkül arra, hogy kis- és középvállalkozásról (KKV-ról), vagy globális szinten jelen lévő multinacionális vállalatcsoportba
tartozó nagyvállalatról legyen szó.

•

A 2019. évi éves beszámolók összeállítása és könyvvizsgálata során
a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli gazdasági helyzetben különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdések lehetnek:
• átmeneti, vagy végleges csökkenések, illetve leállások a termelésben (a
szolgáltatásnyújtásban), kapacitásés létszám leépítések, átszervezések,
üzem- vagy üzlet bezárások stb.,
• jelentős mértékű (várható vagy már
bekövetkezett) elmaradások az értékesítési bevételekben (akár az előzőekkel összefüggésben, illetve az
ellátási láncokban mutatkozó fennakadások miatt),
• előzőekkel összefüggésben a szerződéses kötelezettségek teljesítésében
bekövetkező nehézségek, vis major
helyzet lehetséges jövőbeni pénzügyi
kihatásai (késedelmes vagy nem teljesítési kötbérek, szerződés-módosítások, szerződés megszüntetések,
-elállás miatti bánatpénz, kártérítési
kötelezettségek stb.),
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fizetési nehézségek a jelentős vevőknél, a határidőn túli kintlevőségek
jelentős növekedése,
likviditási problémák, a likviditásmenedzselésben rejlő rendkívüli
kockázatok, a szükséges mértékű
finanszírozási források hiánya vagy
drágulása,
a jövőre vonatkozó üzleti tervek
megalapozottsága, megbízhatósága,
a már elkészített üzleti tervek szükséges módosítása,
a mérleg fordulónapját követően előállott csődhelyzet vagy annak várható bekövetkezése,
munkaerő elbocsátások, illetve más
esetekben az elérhető munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen hatásai az
üzletmenetre,
a mérlegtételek (a készletek (leltár),
követelések, befektetések, értékpapírok) pénzügyi beszámolási célú értékelése, a szükséges értékvesztések
megképzése,
a hitelszerződésekben foglalt feltételek (hitel kovenánsok) teljesíthetősége, az ezek nem teljesítésének következményei és ezek megjelenítése
a pénzügyi beszámolóban,
a vállalkozás folytatására való képtelenség, illetve az ezzel kapcsolatos
lényeges bizonytalanság fennállása.
 ovábbi jelentős kérdésekkel kapT
csolatos tájékoztatást és iránymutatást a jelen közlemény végén
található linkről letölthető tájékoztatóban olvashatnak. A tájékoztató
mellett a figyelmükbe ajánljuk a
vállalkozás folytatásának az érvényesülésére vonatkozó könyvvizsgálói megítélés és a könyvvizsgálói
vélemény ( jelentés) típusának a
kialakításához segítséget nyújtó,
most aktualizált folyamatábrát,
valamint a 2017. évi könyvvizsgálói
kötelező továbbképzés számára készült „A módosított könyvvizsgálati standardok és az ezeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés” című

oktatási anyagot és prezentációt,
mely szintén foglalkozott ezzel a
témával. Ezek a segédanyagok is
közvetlenül letölthetők a jelen közlemény végén elhelyezett linkekről.

•

•

A
 kamara vezetése már jelezte a
pénzügyi kormányzat részére, hogy
szükségesnek tartja a vállalkozások törvényes beszámolókészítési
és könyvvizsgálati kötelezettségei
teljesítésének a megsegítését célzó
központi intézkedések meghozatalát, például a beszámolási és adóbevallási határidők esetleges meghos�szabbítását vagy a mérlegkészítés
napjára előírt értékelési eljárások
alóli átmeneti felmentés megadását.
A
 Szakértői Bizottság, kapcsolatot
tartva a nemzetközi szakmai szervezetekkel is, folyamatosan követi
és értékeli a járványügyi helyzettel
kapcsolatos újabb fejleményeket,
azoknak a könyvvizsgálói feladat
ellátására vonatkozó mindazon hatásait, amelyek a kamarai tag könyvvizsgálók általános tájékoztatását
igénylik. Ez idő szerint a nemzetközi
szakmai szervezetek nem adtak ki
a rendkívüli helyzet miatti sajátos
könyvvizsgálói magatartással vagy
a feladatellátással kapcsolatban az
általános érvényű szakmai- és etikai
követelményektől való eltérést vagy
ezek sajátos alkalmazását lehetővé
tevő iránymutatást. Ez egyúttal azt
is jelenti, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standard (MNKS)
és az általa implementált ISA-k követelményei alól ez idő szerint a kamarának nem áll módjában felmentést
adni, ezért a könyvvizsgálatokat az
E-mailben:
szakertoi@mkvk.hu
szedit@mkvk.hu
vlaszlo@mkvk.hu
barsi@mkvk.hu

MNKS-nek és a kapcsolódó nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak
megfelelve kell most is végrehajtani.

•

A
 Szakértői Bizottság a hozzá beérkező könyvvizsgálati kérdéseket folyamatosan dolgozza fel és az ezekre
vonatkozóan kialakított szakmai
álláspontjáról a szükségesnek ítélt
tájékoztatást a kamara honlapján
és/vagy a Könyvvizsgálók Lapjában
adja közre. A Szakértői Bizottság
hatáskörén kívül eső kérdéseket a
bizottság elnöke továbbítja a kamara
illetékes szervezeti egysége felé.

A Szakértői Bizottságot érintő kérdéseiket és javaslataikat a lenti elérhetőségeken küldhetik meg a bizottság
részére.
Szakértői Bizottság tájékoztatója
a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben
Kapcsolódó anyagok
–
Folyamatábra: A könyvvizsgálói
vélemény fajtái a vállalkozás folytatása elv érvényesülésének vizsgálatával összefüggésben
– 2017. évi oktatási anyag: A módosított könyvvizsgálati standardok és
az ezeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés (szöveges tananyag)
– 2017. évi oktatási anyag: A módosított könyvvizsgálati standardok és
az ezeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés (ppt prezentáció)
A Szakértői Bizottság további tájékoztatója és a kapcsolódó részletes anyagok
letölthetőek a kamara honlapján elérhető közleményből.

Telefonon:
(06-20) 478-0976 (Szalai Edit)
(06-50) 111-2960 (Vincze László)
(06-30) 982-7042 (Barsi Éva)
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PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BELSŐ SZABÁLYOZÁS AKTUALIZÁLÁSA
Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy elérhető a honlapunkon a
pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez szükséges új útmutató és a mellékletét képező egységes belső szabályzat
minta, melyet a könyvvizsgáló szolgáltatók törvény szerinti belső
szabályzatként fogadhatnak el. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Elnöksége 2020. március 6-i hatályba léptetéssel elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő jogszabályi módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.
Az előzőek szerinti útmutató részét és 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények
szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.
A könyvvizsgáló szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzattal kapcsolatos teendői
I. Törvény hatálybalépésekor aktív könyvvizsgáló szolgáltató
A Törvény 2020. január 10-i hatálybalépésekor már működő
(aktív tagsági jogállású) könyvvizsgáló szolgáltatók a Pmt. szerinti belső szabályzatukat 2020. április 9-éig (a Törvény 2020. január
10-i hatálybalépését követő 90 napon belül) kötelesek a Pmt. módosított rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni (Pmt. 80. §).
A belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a kamarát
nem kell tájékoztatni, az átdolgozott belső szabályzatot jóváhagyás céljából nem szükséges megküldeni (annak külön jóváha-

gyására a későbbi felügyeleti eljárás keretében sem kerül sor); a kamara a belső szabályzatot a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelés
ellenőrzésére irányuló felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi.
A korábban a kamarai útmutató részét képező egységes szabályzatot belső szabályzatként elfogadó szolgáltatók belső szabályzatának módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan
megtörténik.
II. Új könyvvizsgáló szolgáltató
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a Törvény 2020. január 10-i hatálybalépésekor után kezdő
– aktív tagsági jogállású – könyvvizsgáló szolgáltatók a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdését
követő 45 napon belül kötelesek a belső szabályzatukat (szabályzataikat) kidolgozni, és azt a kamara illetékes területi szervezetének elnökségéhez jóváhagyásra benyújtani.
A kamara területi szervezetének elnöksége a megküldött belső szabályzatot (szabályzatokat) a Pmt., a Kit. valamint a kamara
alapszabálya 381. pont k) alpontja alapján jóváhagyja, ha az(ok)
tartalmazza (tartalmazzák) a Pmt., a Kit, a vonatkozó rendeletek,
valamint a kamarai útmutatóban foglaltakat és a jogszabállyal nem
ellentétes(ek).
Ha a szolgáltató a kamarai útmutatóban rögzített mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot
léptet életbe, akkor a hatálybaléptetésről, valamint – amennyiben
erre megelőzően nem került sor – a kijelölt személy(ek) nevéről,
beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozatot kell szolgáltatónak megküldenie a kamara illetékes területi szervezete elnökségéhez. Ebben az esetben a területi szervezet elnöksége a jóváhagyó
határozatot nem kézbesíti a szolgáltatónak.
Főtitkári Hivatal

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy
2020. szeptember 3-4. között
kerül megrendezésre a XXVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

A digitalizáció hatásai a könyvvizsgálatra
A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****
Általános szekció:
Módszertani szekció:
0. nap:
délután: „Cappuccino”

SZEKCIÓVEZETŐK
Tölgyes András
Siklós Márta

1. nap:
délelőtt:	plenáris ülés (kamarai díjak átadása)
délután: szekcióülések
este:
gálavacsora

2. nap:
délelőtt:	szekcióülések
kerekasztal beszélgetés, pódiumvita
záró plenáris ülés

A konferencia részletes programját, a részvételi díjakat, a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé.
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2020.03.06.)
16/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-82/2019. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja szerinti II. fokú
fegyelmi eljárási költségtérítés összegét
– az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása mellett –
30.000.-Ft-ban állapította meg.
17/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-83/2019. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja szerinti II. fokú
fegyelmi eljárási költségtérítés összegét
– az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása mellett –
30.000.-Ft-ban állapította meg.
18/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a
fegyelmi bizottság FBH-84/2019. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az
elnökség az alapszabály 450/A. pontja
szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi
eljárás költségtérítésének változatlanul
hagyása mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
19/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a
fegyelmi bizottság FBH-80/2019. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az
elnökség az alapszabály 450/A. pontja
szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi
eljárás költségtérítésének változatlanul
hagyása mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.

20/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
„Javaslat a XXVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a szekciók
témáira, a szekciók vezetőire, az előadók
díjazására, a résztvevők költségtérítéseire” című előterjesztést. Az elnökség döntése értelmében a konferencia címe: „A
digitalizáció hatásai a könyvvizsgálatra.”
21/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta „A
2020. évi kötelező szakmai továbbképzés
programjának és időtartamának meghatározása” című előterjesztést.
22/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének előzetes döntése értelmében, a
pénzügyi ágazati szakmai továbbképzési
változásokhoz igazodva a kamara szakmai továbbképzési rendszerében is indokolt a tárgyévi többletkreditek következő
évre történő átvihetőségének lehetőségét megszüntetni. Az elnökség felkérte
az oktatási alelnököt arra, hogy a soron
következő elnökségi ülésre készítse elő a
szakmai továbbképzési szabályzat előzőek szerinti tartalmú módosítását.
23/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kötelező
kamarai adatszolgáltatás 2019. évi elveiről szóló előterjesztést.
24/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért
Jubileumi Oklevél 2020. évi díjazottjaira,

valamint az átadás időpontjára és helyszínére vonatkozó javaslatot.

25/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a 2020. évi kamarai
önkormányzati választások előkészítésére és ütemezésére vonatkozó előterjesztést.
26/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és az előterjesztésnek
megfelelően – 2020. március 6-i hatályba
léptetéssel – elfogadta a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény,
valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény szerinti,
kötelező jellegű új kamarai útmutatót és
annak mellékleteit (indikátorok, egységes
szabályzat).
Az új kamarai útmutató hatályba lépésével egyidejűleg a 73/2017. (09.22.)
számú elnökségi határozattal elfogadott
korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.
27/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
IESBA által kiadott „International Code
of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence
Standards), 2018” („Nemzetközi etikai
kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a
nemzetközi függetlenségi standardokkal
egybefoglalva) kézikönyve”) című angol
nyelvű kiadvány magyar nyelvű fordítását (a továbbiakban: „IESBA Kódex”),
mely annak IFAC általi jóváhagyását
követően a kamara internetes honlapján
kerül kihirdetésre. Amennyiben az IFAC
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. MÁRCIUS
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által kért esetleges javítások következtében az általa jóváhagyott IESBA Kódex szövege eltérne a jelen előterjesztés
szerinti IESBA Kódex szövegétől, akkor
ezekről a módosításokról az elnökséget
utólag tájékoztatni kell.
Az IESBA Kódexet a kamara internetes honlapján való megjelentetést követően, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni

a kamara etikai szabályzatának I.1.h)
pontjának megfelelően.
2020. december 31-éig az IFAC által
2016-ban kiadott „Etikai kódex kamarai
tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” című
kiadvány kamarai internetes honlapon
közzétett – a 115/2017. (12.08.) számú
elnökségi határozattal tudomásul vett –
magyar nyelvű fordítása alkalmazandó.

28/2020. (03.06.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az eljárás alá vont kamarai tag
kérelmének helyt adva a 2/2020. (01.24.)
számú határozattal kiszabott pénzbírság
és eljárási költségtérítés megfizetésére 22
havi részletfizetést engedélyezett.
Budapest, 2020. március 16.
Dr. Pál Tibor, elnök

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért
(angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

ACCOUNTANCY EUROPE HÍREI
1. Az Európai Bizottság tervei a pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítésére
Az Accountancy Europe több rendez-

vény kapcsán is beszámolt az Európai Unió
pénzmosás elleni küzdelem (anti-money
laundering - AML) erősítésére vonatkozó
terveiről.
Egy a pénzmosás elleni EPFSF rendezvényen (Európai Parlamenti Pénzügyi
Szolgáltatások Fóruma) az Accountancy
Europe pénzmosás elleni küzdelem szakértője, Angela Foyle, beszélt arról, hogy támogatja egy egységesebb uniós felügyelet
szükségességét.
Egy másik rendezvényen Sven Giegold,
német európai parlamenti képviselő közzétette 10 pontból álló pénzmosás elleni küzdelmet erősítő javaslatát, melyben egyik
javaslatként szerepel, hogy felül kellene
vizsgálni azt a jelenlegi szabályozást,
mely szerint egyes szakterületeken –
úgymint például az ügyvédek, a közjegy6
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zők és a könyvvizsgálók esetében – a saját
szakmai szervezetek rendelkeznek az
AML tevékenység feletti felügyeleti jogkörrel.
A pénzmosás elleni küzdelem témakörében emellett további két rövid hírre kívánjuk felhívni olvasóink figyelmét:
Közelgő EU Intézkedési terv a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
Az új EU Intézkedési terv a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és leküzdésének átfogóbb és hatékonyabb uniós megközelítésének területeit határozza meg. Az ütemterv szerint
a tervezetre 2020. március 11-ig lehetett
észrevételeket benyújtani és az Intézkedési
tervet előreláthatóan 2020. március 25-én
teszik közzé. További információk
Nyolc tagállam mulasztása az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtása során
Az Európai Bizottság vizsgálja az 5.
pénzmosás elleni irányelv végrehajtását 8
tagállamban, köztük Magyarországon is. A
Bizottság megállapítása szerint az érintett
országok nem megfelelően implementálták
az 5. pénzmosás elleni irányelvet, ezért ez
a nyolc ország hivatalos értesítést kapott,
amely a kötelezettségszegési eljárás első lépése, Brüsszel pedig jelezte, hogy kielégítő
válasz hiányában két hónapon belül a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással
ellátott véleményt küld ezen országoknak,

a második és az utolsó lépésben, mielőtt
panaszt nyújt be az EU Bíróságához.
További információk
2. Nem-pénzügyi információkról való
jelentéstétellel kapcsolatos EU fejlemények
Amint arról korábbi híradásunkban beszámoltunk, az Európai Bizottság 2020
során a nem-pénzügyi jelentésekről szóló irányelvet (Non-Financial Reporting
Directive - NFRD) felül kívánja vizsgálni.
Ennek első lépéseként a Bizottság február
20-án nyilvános konzultációt indított az
érvényben lévő NFRD rendelkezések esetleges módosítására vonatkozóan, melyben
az alább felsorolt témák tervezett változtatásait ismerteti:
• a nem-pénzügyi információk alkalmazási
köre és minősége
• szabványosítás, a bizonyossági követelmények szigorítása, lényegesség
• digitalizálás
• a nem-pénzügyi információk elhelyezése
és felépítése
• hatókör és megfelelési költségek
A konzultáció 2020. május 14-én zárul
le.
Az EU, mint standard-alkotó
Az Európai Bizottság korábban bejelentette, hogy a nem-pénzügyi információkról
való jelentéstételre vonatkozó uniós je
lentési standard létrehozását és kiadását
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tervezi. Egyelőre semmilyen további információt nem adott a Bizottság a standardalkotás tervezett folyamatának részleteiről,
ami a közleményben szerepelt az az, hogy
a jelenlegi beszámolási előírásokat veszik
majd alapul, de más egyéb módszerek alkalmazását is tervezik (például egy fenntartható pénzügyi platform használatát
a fenntartható pénzügyi taxonómiával
kapcsolatos munka folytatására). Az előkészületi munkák megkezdésére a Bizottság az EFRAG-ot (Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport – European
Financial Reporting Advisory Group) fogja
felkérni, de az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság – European
Securities and Markets Authority) is bevonásra kerülhet.

NEMZETKÖZI HÍREK
ICAEW esszé a pénzügyi beszámolással
kapcsolatban elkövetett csalások felderítéséről

Napjaink változó könyvvizsgálati szerepkörét vizsgálva az ICAEW (Angliai és
Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete - Institute of Chartered Accountants
in England and Wales) Könyvvizsgálati
és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Tagozata egy véleményvezér esszésorozatot
dolgoz ki, amely közvetlenül vagy közvet-

ve releváns kérdéseket vet fel a könyvvizsgálat jövőjéről szóló nemzetközi
vitában. A sorozat célja, hogy segítse az
igazgatókat, az ellenőrző bizottságokat,
a részvényeseket, a politikusokat, az újságírókat és a politikai döntéshozókat a
kulcsfontosságú kérdések megértésében,
és többek között elősegíti a tájékoztatást
az ellenőrzésre, annak szabályozására és
a könyvvizsgálói szolgáltatások piacára
vonatkozó ajánlások kidolgozásáról és
végrehajtásáról az Egyesült Királyságban.
Az újonnan kiadott, 15 oldal terjedelmű
Pénzügyi beszámolással kapcsolatos csalások: innovatív újragondolás című esszé
az alábbi fontos kérdéseket járja körbe,
melyek hasznos iránymutatásként szolgálhatnak a pénzügyi beszámolók vizsgálatát végző könyvvizsgálóknak, az ilyen
jellegű csalások felderítéséhez:
Mit jelent a pénzügyi beszámolással kapcsolatos csalás, miért annyira nehéz ezt
felderíteni?
A pénzügyi beszámolással kapcsolatos
csalás a pénzügyi kimutatások egyenlegeinek szándékos túlbecsülése és/vagy
alulértékelése. A pénzügyi beszámolási
csalás a természeténél fogva szándékosan el van rejtve, ezért a könyvvizsgálók
számára nehezebb észlelni, mint a pénzügyi kimutatásokat érintő egyéb szabálytalanságokat. Bár nem ez a leggyakoribb
csalási forma, de amikor előfordul, akkor
jelentős veszteséget okozhat a vállalatoknak. Legtöbbször nem közvetlen pénzbeli
haszonszerzés a célja, ehelyett a dolgozókat általában a belső vagy külső szervezeti
nyomás motiválhatja pl. a teljesítménycé
lok elérése, a bónuszfizetés elvesztésének
vagy a részvényárfolyamok emelkedésének elkerülése.
Nézzünk a számok mögé!
• a vállalaton belüli szervezeti kultúra és
viselkedés (magatartás) vizsgálata
A könyvvizsgálóknak mindig a számok
mögé kell nézniük. Amikor a pénzügyi

beszámolással kapcsolatos csalás vizsgálatának megtervezésére és tesztelésére
kerül a sor, a könyvvizsgálók ki tudják
használni a szervezetekkel, azok kultúrájával és az emberekkel való szoros kapcsolatukat. Ez azt jelenti, hogy különös
figyelmet kell fordítani a következőkre:
– Szervezeti kultúra - hogyan viselkednek és kommunikálnak az emberek az
üzleti életben?
– Menedzsment stílus - milyen stílusú,
hangvételű a vezetőség?
– Motivációk és nyomás - milyen tényezők ösztönözhetik az érintett embereket a számok manipulálására?
– Magatartás-ellenőrzés - hogyan mozdítja elő a szervezet az őszinteség és
nyitottság kultúráját?
• a könyvvizsgálati módszerek, megközelítés és célzott kockázati területek
felülvizsgálata a kérdésekre kapott válaszok alapján
• technológia használata a különleges
vagy furcsa viselkedés felderítésére
adatbányászati eszközök használata a
nagy adathalmazok mintáinak felfedezésére, a közzétett pénzügyi jelentések
áttekintése
Erős szervezeti kultúra jellemzői, felépítése
Bár az elsődleges felelősség a vállalaton
belüli csalás megelőzésében és felderítésében az igazgatók és a vezetőség vállán
nyugszik, a könyvvizsgálók is szerepet
vállalhatnak az erős szervezeti kultúra
kiépítésének hangsúlyozásában, amely
proaktívan felfedi és kijavítja a hibákat, és
ahol a dolgozók fel merik fedni, ha a dolgok rosszra fordulnak.
A teljes tanulmány letöltése (ICAEW
Thought Leadership/Future of audit –
Fraudulent financial reporting: fresh
thinking)
Az ICAEW Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Tagozata
számos tanulmányt tett közzé e sorozat
részeként, amelyek elérhetőek az ICAEW
Könyvvizsgálat jövője weboldalán.
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG KÖZZÉTÉTELE
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 33. § (5) bekezdés, 44. § (4) bekezdés szerinti közzététel.
Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

Ákos Zsuzsa
Bálint Zoltánné
Lencsés Istvánné
Makai Sándor Tiborné
Márton Lajosné
Rajki Zsolt
Vida Géza

002875		
001680		
006552		
006942		
002194		
005737		
004235		

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma
2020.01.22.
2020.01.27.
2020.01.28.
2020.01.16.
2020.01.23.
2019.12.09.
2019.12.13.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
Székhely
szám 		

Adó Roll Contó Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
FAGARAS Könyvvizsgáló Kft.
GALLAI 99 Könyvvizsgáló Kft.
JW Controlling Könyvvizsgáló Kft.
M.E.G.G. Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Nord Auditor Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

001672
000121
001644
001126
000945
000976

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

3518 Miskolc, Hénics utca 9.		 2020.02.04.
1021 Budapest, Tárogató út 108.		 2020.01.10.
7400 Kaposvár, Szent Györgyi Albert utca 22/b.		2019.12.19.
2100 Gödöllő, Malomtó utca 25.		 2020.02.04.
2040 Budaörs, Szabadság út 240.		 2020.02.04.
3528 Miskolc, Jendrassik György utca 15.		 2020.02.04.

Felvétel a kamarába
Név

Nyilvántartási
Székhely
szám 		

Gallai Lajos
Gerencsér Anita
Juhász Tamás
Németh Gábor
Dr. Polyák Imre
Varga Gábor
Vincze Boglárka

007441
007442
007443
007447
007446
007445
007444

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

7400 Kaposvár, Szent-Györgyi Albert utca 22/B. 		
9476 Zsira, Salamonfai utca 16.		
5142 Alattyán, Szent István út 24.		
2040 Budaörs, Mező utca 5.		
1225 Budapest, Romhányi József utca 12.		
1021 Budapest, Üdülő út 15.		
3374 Dormánd, Dózsa György út 29.		

2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.02.04.
2020.02.14.
2020.02.14.
2020.01.14.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
Székhely
szám 		

Authentic Audit Kft.
KONTROLL-ALFA Számviteli és Könyvvizsgáló Kft.
Mucsné és Társa Könyvelő, Adószakértő
és Könyvvizsgáló Kft.

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

004322
004323

2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27.		 2020.01.14.
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58. 1. em. 12.		2020.01.14.

004324

3100 Salgótarján, Alkotmány út 1. fszt. 4.		 2020.01.14.
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2020-BAN, IMMÁR 20 ÉV
TAPASZTALATÁVAL
A SZAKMA SZOLGÁLATÁBAN!
A köztestület leányvállalata biztosítja az idei évben is a könyvvizsgálók továbbképzéséhez a távoktatást, ami 2020. április
1-jétől érhető el az érdeklődők számára. Továbbra is minden
érintett 8 könyvvizsgálói kreditpont erejéig tekinthet meg
előadásokat a kínálatból, így akár az általános továbbképzési
részhez, vagy az önképzéshez is szerezhetőek pontok ezzel a
módszerrel.
Aki pedig újabb szakképesítést szeretne, vagy munkatársait
bíztatja szakmai tudásfejlesztésre, annak a figyelmébe ajánlják

AJÁNLOTT KIADVÁNYOK
RÓTH-ADORJÁN-LUKÁCS-VEIT
Számviteli esettanulmányok
A szakkönyv gyakorló
szakembereknek és a számvitelben bizonyos
mértékben már jártas képzésben résztvevőknek ajánlott.
A szerzők fő célja az összefoglaló rendszerezés volt, ami a mindennapi
munkavégzés során is sokszor hasznos, de
ezzel kívánták megkönnyíteni a felsőfokú
képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését is. A felsőfokú képzést ebben az
esetben tágan értelmezik, így gondoltak
az iskolarendszerű oktatásban (főiskolai,
egyetemi oktatást), valamint az ezen kívül
szervezett kurzusokon (mérlegképes könyvelők, okleveles könyvvizsgálók képzése)
résztvevőkre is.
A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra
minősített.

a szakképzéseik között a jelenlegi rendszerben induló utolsó
csoportjaikat.

Képzési helyszínek: Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged,
Szombathely, Veszprém

ADORJÁN - LUKÁCS - RÓTH – VEIT
Számvitel speciális kérdései
Az elmúlt évek jogszabályváltozásai
sok ponton érintették a gazdasági élet
szereplőinek napi
munkáját, s ez indokolta a Számvitel
speciális kérdései c.
könyv harmadik átdolgozását. A munka során a szerzők egyrészt átvezették a jogszabályváltozásokat,
másrészt az eddigi tapasztalatok alapján
kiegészítették, átdolgozták az egyes anyagrészeket, illetve törekedtek további speciális
ismeretkörök bővítésére is.
Reméljük, hogy minden érdeklődő hasznosítani tudja ezt a kiadványt, azok is, akik
már ismerik könyvünket, de az aktualizált
szabályokat kívánják megismerni és természetesen azok is, akik a napi munkájuk
során lesznek kénytelenek tanulmányozni a
vonatkozó szakirodalmat!
A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra
minősített.

ÁLLÁSPORTÁL, AVAGY
KÉPZETT SZAKEMBEREK A
LEGJOBB MUNKAHELYEKRE!
Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították
a foglalkoztatókat – a munkaerőpiac átrendeződésének köszönhetően a cégek egyik
legnagyobb értékévé a humánerőforrás
vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal,
végzettséggel és motivációval rendelkező
munkavállalókért óriási verseny folyik, s a
szakemberek és a foglalkoztatók egymásra
találása sok időt és energiát kíván mindkét
féltől. Felismerve ezt az igényt az Oktatási Központ útjára indította az ország első
kifejezetten pénzügyi, számviteli, adózási
szakterületre specializálódott állásportálját, a www.penzugyiallas.hu oldalt, ahol a
piacon elérhető legkedvezőbb áron adhatják fel a foglalkoztatók álláshirdetéseiket,
a pénzügyi ágazati szakemberek pedig
ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok között. Az állásportállal kapcsolatos bővebb információ a penzugyiallas@
mkvkok.hu elektronikus levélcímen kérhető, vagy látogasson el magára a weboldalra
a www.penzugyiallas.hu
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. MÁRCIUS
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VIZSGÁZTATÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet
az IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári,
biztosítói, költségvetési, kibocsátói
minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága pályázatot ír ki a szakmai minősítő vizsgák
tekintetében vizsgáztatói feladatok ellátására.
Pályázni csak magánszemélyként a honlapról letölthető adatlapon lehet. A pályázati adatlaphoz
csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát.
A pályázatot az oktatas@mkvk.hu e-mail címre kérjük benyújtani.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. április 20.
A vizsgáztatói feladatok ellátásának feltételei


• A minősítő vizsgához kapcsolódó minősítéssel rendelkezik a pályázó.
 • Aktív kamarai tagság.

A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.
A pályázatok elbírálása
A pályázatokat az Oktatási Bizottság a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el.
Az Oktatási Bizottság fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázatokat rangsorolja,
minősítésenként a maximális vizsgáztatói létszámot 30 főben jelöli meg.
A pályázat elbírálásának eredményét a kamara főtitkári hivatala közli a pályázókkal és a vizsgáztatói
névjegyzéket a kamara honlapján és a kamara lapjában (Könyvvizsgálók Lapja) közzéteszi. A
vizsgáztatók nyilvántartását a kamara főtitkári hivatala vezeti.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a főtitkári hivatal munkatársától:
Kercsov-Farkas Krisztina, oktatas@mkvk.hu
Budapest, 2020. március 20.
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