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

ACCA HÍREK
Az ACCA globális felmérése a
Covid-19 világjárvány üzleti hatásairól és az azokra adott válaszokról
A világszerte több mint
219 000 okleveles könyvvizsgálót és 500 000-nél
több tanulót tömörítő
ACCA (Association of
Chartered Certified Ac
countants – ACCA) rövid kutatást végzet
tagjai között és a kérdőívre 10 000-nél is
több válasz érkezett, amelyekben a válaszadó pénzügyi szakemberek számos üzleti
és pénzügyi kihívást azonosítottak a járvány kapcsán, melyekkel a vállalkozásoknak szembe kell nézniük.
Az mindenki számára egyértelmű,
hogy a COVID-19 vírusjárvány az egész
gazdaságot sokként érte és szektortól és
mérettől függetlenül minden vállalkozásra hatással volt, azonban hosszú távú hatásait még nehéz részletesen feltárni. Az
ACCA nemzetközi jelentése egy 2020.
március 13-án elindított felmérés adatait
összegzi, melyből az alábbi fő összesítéseket emeljük ki:
A gazdálkodóknál, a működés méretétől, ágazatától vagy országától függetlenül, a járvány az értéklánc egészére mért
csapást. Messze a legszélesebb körben
felmerült aggodalom az üzleti szereplők
biztonságát és egészségét érintette.
> VÁLLALATI VEZETŐK 80%-a
jelentős visszaesésre számít a tervezett éves eredményekben és nyereségben
> MUNKAVÁLLALÓI
HATÉKONYSÁG CSÖKKENÉSE jelenti a
legnagyobb bizonytalanságot, amel�lyel a szervezetek szembesülnek
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> TÖBB MINT EGYHARMADA a
szervezeteknek már cash flow problémákkal küzd
> EGYÖTÖDE a szervezeteknek elhalasztja befektetéseit
> VÁLLALATOK MAJDNEM FE
LE nem készített újbóli előrejelzést,
amely befolyásolhatja a tervezési képességüket a vírus okozta bizonytalanság közepette
> TÖBB MINT EGYÖTÖDE a
szervezeteknek már befagyasztotta a
munkatársak felvételét
> CSAK 17%-UK látja jelenleg hatékonynak a kormányzati beavatkozásokat
> KÖZEL EGYHARMADUK nem
rendelkezik az üzletmenet működési
folytonosság tervvel
A szervezetek válaszreakciói a
COVID-19 világjárványra
A jelentés kitér arra is, hogy milyen már
megvalósult, vagy tervezet lépéseket
tesznek a vállalkozások a járvány hatásainak kivédése érdekében. Ezek között
első helyen szerepelnek a dolgozók érdekében hozott egészségügyi és biztonsági intézkedések, melyet a vásárlók és
beszállítók érdekében tett biztonsági intézkedések követik.
COVID-19: A kínai Deloitte egy tanácsadási vezetőjének véleménye
K: Milyen tanácsokat osztana meg?
V: Sok vállalkozás számára világszerte a COVID-19 kitörése az alkalmazkodó vezetés próbája is. Az ilyen
válságok, amelyek mély kihívásait rövid és hosszú távon meg kell oldani,
lehetőséget kínálnak a tanulásra és
valamennyi érdekelt fél közötti biza-

lom elmélyítésére. Az eltérő működés szükségessége lehetőséget ad a
vállalkozásoknak, hogy megértsék,
mit tehetnek. Miután rájönnek, hogy
másképp is lehet csinálni dolgokat,
érdemes fontolóra venniük, hogy a
jövőben is ezen az új módon folytassák. Ez egy lehetőség a vállalkozások
számára, hogy felkészüljenek egy ugrásszerű változásra, amely nagyobb
értéket teremt a dolgozóik, a vásárlóik és a társadalom egésze számára.
David Wu, alelnök, a pénzügyi szolgáltatások iparág vezetője, Deloitte
Kína
COVID-19-re adott válaszok: tanácsok vállalkozások számára
Az ACCA javaslatokat is tesz a vállalkozások számára. A szervezeteknek gyorsan és hatékonyan kell reagálniuk egyrészt azért, hogy rövidtávon túléljék a
helyzetet, másrészt növelniük kell ellenálló-képességüket és rugalmasságukat a hosszú távú felépüléshez. Ebben
nyújt segítséget az
ACCA Válságtervezés és – elhárítás
„3A”-ja praktikus útmutatója
ACT – CSELEKEDJ, hogy fenntartható módon adj választ és összpontosíts az alkalmazottakra és a partnerekre;
A
 NALYZE – ELEMEZD a különböző információforrásokat a saját
szervezeted biztonságához és a különböző forgatókönyvek megtervezéséhez, és
A
 NTICIPATE – MÉRLEGELJ ÉS
JELEZD ELŐRE az üzleti hatást és
a jövőbeni trendeket, hogy a szervezet megfelelően megtervezhesse helyreállítási lépéseit és jövőbeli
stratégiáját.

•
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Az ACCA által létrehozott praktikus
lépéseket összegyűjtő útmutató a válsággal szembenéző vállalkozókat kívánja támogatni a Cselekedj-Elemezz-Jelezz
előre megközelítéssel, amely részletesen
elérhető a jelentésben, valamint olvashatnak róla az ACCA Practical checklist
for crisis response oldalán is. Forrás:
ACCA weboldala

IFAC HÍREK
A jelentéstételi és csalási kockázat a
COVID-19 járvány nyomán komoly
kihívásokat okoz a könyvvizsgálók
számára
Globális szinten a COVID-19 válság –
a pénzügyi következmények mellett –
a vállalkozásokat számos más kockázatnak is kiteszi, amely a virtuális működés, a kiberbiztonság, valamint az
ügyfelekkel és beszállítókkal fenntartott kapcsolatok változásai miatt nyomást gyakorolnak a cégek működésére
és a szolgáltatásaik nyújtására. Ez az új
környezet fokozza a csalás és a helyte-

len pénzügyi beszámolás kockázatát,
mert új lehetőségeket teremthet vagy
nagyobb nyomást gyakorolhat, mind a
belső munkavállalói körre, mind külső
felekre.
A válságra reagálva számos szervezetnek gyorsan meg kellett változtatnia
munkamódszereit, folyamatait, hogy
biztosítsa a távoli munkavégzést, azonban ez fokozott csalásveszélyt is jelent,
ha ennek eredményeként megkerülhetővé válnak belső kontrollok. A példátlan
gazdasági kihívások csalás elkövetésére ösztönözhetik az ezekkel szembesülő
szervezeteket és egyéneket. A vészhelyzetben az egyénekre nehezedő jelentős
munkahelyi vagy személyes nyomás
megváltoztathatja a szokásos viselkedést és fokozott kockázatvállalást vagy
etikátlan döntéshozatalt eredményezhet, és „megszépített” pénzügyi kimutatásokban vagy manipulált közzétételekben is megmutatkozhat.
A jelenlegi válsághelyzetben és azt
követően a számviteli szakemberek
közérdekkel kapcsolatos kötelezettsé-

gei és szakmai megítélései fokozottabban kerülnek a figyelem k özéppontjába. A számviteli szakembereknek minden eddiginél éberebben figyelemmel
kell lenniük a csalás és a számviteli és
beszámolási manipuláció kockázatára.
Ez különösen igaz lesz azon szakemberekre, akik igazgatósági tagok vagy
egy-egy cég vezetésének tagjai, mivel
végső soron ők felelősek a szervezetben
a csalás megakadályozásáért és felderítéséért. De a következő hetekben, hónapokban és években a többi számviteli szakembernek is, dolgozzanak akár
pénzügyesként, belső ellenőrként vagy
külső könyvvizsgálóként, éberebben
kell figyelniük a csalásra és a számviteli,
beszámolási manipulációkra, mint valaha. Az információkat nem fogadhatják
el azonnal, azok valóságtartalmát kellően mérlegelniük kell.
A külső könyvvizsgálók esetében
gyakran fennáll az elvárási rés (melyről
korábbi cikkünkben írtunk), azaz nem
egyezik az, amit a nyilvánosság elvár tőlük a csalások felderítésében és bejelenKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. MÁJUS

3

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
NEMZETKÖZI HÍREK
tésében, azzal, ami a standardok szerinti tényleges felelősségük. Az ISA 240 ”A
könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” standard szerint a könyvvizsgálók felelősek azért, hogy ésszerű
bizonyosságot szerezzenek arról, hogy
a pénzügyi kimutatások egészében nem
tartalmaznak akár csalásból vagy hibából származó lényeges hibákat. Az
IAASB Figyelemfelhívás (melynek nem
hivatalos magyar fordítását közöltük)
is hangsúlyozza a csalások vagy hibák
lehetőségét, ideértve a csalási szándékú pénzügyi beszámolás lehetőségét is,
szem előtt tartva a szakmai szkepticizmus gyakorlásának fontosságát.
A könyvvizsgálókra nehezedő nyomás kapcsán kell megemlíteni az IESBA
Nemzetközi Etikai Kódexét is, melyben
megtalálható öt alapelvet (integritás,
objektivitás, szakmai kompetencia és
kellő gondosság, titoktartás és szakmai
magatartás) érdemes fokozottan szem
előtt tartani.
A jelentéstételi és csalási kockázattal kapcsolatos fő szempontok könyvvizsgálóknak:
A
 vállalat vezetőségének világosan kell kommunikálnia
Az az általános mondás, mely szerint
a szervezet vezetőinek kommunikációja
és cselekedetei megalapozzák az egész
szervezet viselkedési hangnemét, a válságban is igaz. Az ügyfelek elsősorban
az alkalmazottakkal vannak kapcsolatban, a vezetőségnek így egyértelmű
üzenetet kell küldenie az alkalmazottak
felé is a szervezet értékeiről, etikájáról,
mert ezen múlik a szervezetet megítélése arról, miként kezeli a jelenlegi válságot. Ez kiterjed a jelentéstételre és a
számvitelre is, valamint annak hangsúlyozására, hogy a vállalat figyelemmel
van partnerei érdekeire, ahol fontos a
pozitív vállalati kultúra, erős értékek
és átláthatóság kiemelése. A Vállalati
Igazgatók Országos Szövetsége (National Association of Corporate Directors -

•
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NACD) kiemeli az audit bizottságok
szerepét ebben.

• A hatékony ellenőrzési környezet

fenntartása
A munkamódszerek változásai és a távoli munkavégzés befolyásolhatják azokat a belső kontrollokat, amelyek alapját
képezik a pénzügyi beszámolási folyamat megbízhatóságának, valamint a beszámolás és a közzététel hitelességének.
Szervezetenként eltérő, hogy milyen következményekkel és kihívásokkal járnak
a változások, és bizonyos mértékben attól is függenek, hogy a kontrollok a válság előtt túlnyomórészt manuálisak vagy
automatizáltak voltak-e.
Az igazgatóságoknak, audit bizottságoknak és a vezetésnek meg kell vizsgálnia és folyamatosan monitoroznia kell a
megváltozott kontrollkörnyezetet, ideértve olyan kulcsfontosságú ellenőrzéseket, mint például a feladatkörök szétválasztása vagy a rendszerekhez való
hozzáférés, amelyek gyengülhetnek egy
virtuális munkakörnyezetben, vagy a
munkaerő otthoni munkavégzése és az
megszakadt vállalati folyamatok miatt.
A Deloitte több területet is azonosított, amelyek külön figyelmet kívánnak
a könyvvizsgálótól a pénzügyi kimutatások feletti kontrollokoban – pl. a korábbi
kockázatértékelés következtetéseit szükséges lehet újból felülvizsgálni, vagy a
kontrollok működésében a távmunka következtében beállt változásokat megérteni, tesztelni.
A
 csalási és a jelentéstételi kockázatok újraértékelése a lényeges területekre összpontosítva
A Deloitte Útmutatója – (Forensic
Focus on COVID-19 Financial Statement
Fraud) – felvázolja azokat a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos csalási kockázatokat, amelyeknek a szervezeteknek
tisztában kell lenniük, például a bevételek túlbecsülését, az értékvesztések és
céltartalékok alulbecslését, az értékelések és terven felüli értékcsökkenések

•

manipulálását, költségek aktiválását és
árrés manipulációt.
További információk az IFAC oldalán

IAASB Figyelemfelhívás: A vállalkozás folytatására való képesség
felmérése a jelenlegi folyamatosan
változó környezetben – Könyvvizsgálati megfontolások a COVID-19
hatásai alapján

A következő „IAASB Figyelemfelhívás” azokat a kulcsfontosságú területeket kívánja kiemelni a jelenlegi bizonytalan környezetben, amelyek a vállalkozás
folytatása standard alkalmazásához kapcsolódnak. A Felhívás hasznos információkkal szolgálhat mind a pénzügyi kimutatások készítői, mind vállalati vezetők
és más felhasználók számára a könyvvizsgáló felelősségének, illetve a könyvvizsgáló jelentésben tett bármilyen módosításnak a megértésében. A Felhívás a
COVID-19 járványnak a könyvvizsgáló
vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos munkájára gyakorolt hatásával foglalkozik, így többek között az alábbiakkal:
a vezetés és a könyvvizsgáló felelőssége
a könyvvizsgáló által elvégzett kockázatértékelési eljárások és a könyvvizsgáló értékelése a vezetés a szervezet gazdálkodás folytatásának képességéről tett megítéléséről
a vezetés megítélésein kívül eső időszakok
további eljárások a gazdálkodás folytatásának megkérdőjelezése esetén
a könyvvizsgálói jelentésre és a
könyvvizsgáló Egyéb információk
szakaszban foglalt megítélésekre
j elentős késés a pénzügyi kimutatások jóváhagyásában.
A második „IAASB Felhívás” az IFAC
oldalán érhető el: Staff Audit Practice
Alert: Going Concern

•
•

•
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SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
Két új szakmai kiadvány magyar nyelvű fordítása érhető el a kamara honlapján.
Új IFAC módszertani útmutató érhető el magyar nyelven a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának támogatásához
Elkészült a Könyvv izsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által
kiadott és 2018ban aktualizált
„Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati standardok
használatához a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata során” c. angol
nyelvű kiadvány (IFAC KKV Útmutató) magyar nyelvű fordítása.
A Szakértői Bizottság kiemelt feladatának tekintette a KKV szektor könyvvizsgálatának elvégzéséhez olyan módszertani útmutató közreadását, amely
segítséget nyújt a könyv v izsgálóknak

a nemzetközi könyv v izsgálati standardok sajátos, arányos alkalmazásához.
Hasonlóan részletes és terjedelmes
könyvvizsgálati módszertani útmutató a KKV szektor vonatkozásában magyar nyelven eddig még nem jelent meg.
Ennek a hiánypótló szakmai kiadványnak a közreadásával a kamara nagy lépést tett annak érdekében, hogy elősegítse a nemzetközi szinten kidolgozott
és elfogadott, hazánkban is implementált szakmai standardokban lefektetett
kockázat-alapú könyvvizsgálati módszer gyakorlati alkalmazását a KKV-k
könyvvizsgálatában. Reméljük, hogy az
IFAC KKV Útmutatót hasznosan tudják
majd felhasználni a mindennapi munkájukban!
IFAC kiadvány magyar nyelven: Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati
standardok használatához a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata során

A nemzetközi standardok alkalmazását segítő újabb IFAC szakmai kiadvány - az Előszó fordítása jelent meg
honlapunkon
Szeretnénk tájékoztatni tagjainkat,
hogy a kamara – folytatva a standardok alkalmazását segítő, magyar nyelven is elérhető egyéb szakmai anyagok
aktualizálását – közzétette honlapján
az „Előszó a nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási,
egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz” című
kiadvány legfrissebb magyar nyelvű fordítását. Az Előszó célja az, hogy megkönnyítse a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási
Standard Testület (IAASB) által kiadott
kiadványok hatókörének és érvényének
megértését, az IAASB feladatköri leírásában meghatározottak szerint.
MKVK Szakértői Bizottsága

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.
Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név
HP-KONTÓ Könyvvizsgáló KFt.

Név
Dr. Cser Iván Istvánné
Daróczi György
Fűtő Miklós
Márkus Jánosné
Takács Kálmánné
Tőke Miklós

Nyilvántartási
szám

Székhely

A nyilvántartásba
vétel dátuma

004327

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. fszt. 3.

2020.04.07.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
A kamarai tagság
szám
megszűnésének dátuma
003096
001944
000788
005978
002499
002531

2020.03.16.
2020.02.12.
2020.03.31.
2020.02.09.
2020.03.31.
2020.04.07.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név
TAKÁCS Könyvvizsgáló Bt.

Nyilvántartási
szám

Székhely

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

000318

1174 Budapest, Kölcsey utca 21.

2020.04.07.
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2020. 04. 17.)
29/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és 2020. évi célkitűzéseiről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
30/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2020. évi célkitűzéseiről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
31/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az Okleveles Könyvvizsgálókat
Képesítő Testület (OKKT) előterjesztésében rögzített javaslatnak megfelelően
jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói
képzés vizsgáztatói névjegyzékét, melynek hatályosulásához a közfelügyeleti
hatóság egyetértése szükséges. Az elnökség az OKKT 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadta.
32/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében a kamara 2019. évi összesített számviteli beszámolóját és 2020. évi összesített
üzemgazdasági tervét a 102/2020. (IV.
10.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a kamara elnöksége fogadja el.
A veszélyhelyzet megszűnését követően a területi szervezetek taggyűléseinek a területi szervezetek beszámolóit és
pénzügyi tervjavaslatait, a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90.
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napra összehívandó küldöttgyűlésnek
a kamara 2019. évi összesített számviteli beszámolóját és 2020. évi összesített
üzemgazdasági tervét utólagosan el kell
fogadnia.
Az elnökség a 2020. I. félévi munkatervének módosításával hozzájárult
ahhoz, hogy a kamara elnöke a kamara 2019. évi összesített számviteli beszámolójának és 2020. évi összesített
üzemgazdasági tervének elfogadása érdekében 2020. május 15. napjára kibővített elnökségi ülést hívjon össze, amely
elektronikus hírközlő eszköz útján kerül
megtartásra.

33/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 102/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a
fegyelmi tárgyalásokat elektronikus kép
és hang továbbítására alkalmas eszköz
útján foganatosítja.
34/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a független könyvvizsgálói jelentés elektronikus okiratban történő kiállításával és az ahhoz szükséges elektronikus aláírás alkalmazásával kapcsolatos – a kamara elnökének hatáskörbe
tartozó – szabályzat előterjesztés szerinti megszövegezésével egyetértett,
annak kamara elnöke általi jóváhagyását tudomásul vette.
35/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2020. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoz-

tatót tudomásul vette, a tájékoztató melléklete szerinti terven felüli kötelezettségvállalásokat utólagosan jóváhagyta.

36/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
IFAC által kiadott “Guide to Using ISA-s
in the Audits of Small and Medium-Sized
Entities, Volume I.-II., 2018 Edition”
(„Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazásához a kis
és középvállalkozások könyvvizsgálatában”) című angol nyelvű kiadvány magyar nyelvű fordítását (a továbbiakban:
“IFAC SME Audit Guide”), mely annak
IFAC általi jóváhagyását követően a Kamara internetes honlapján kerül kihirdetésre. Amennyiben az IFAC által kért
esetleges javítások következtében az általa jóváhagyott IFAC SME Audit Guide
szövege eltérne a jelen előterjesztés szerinti IFAC SME Audit Guide szövegétől,
akkor ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.
37/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
ISA 250. témaszámú „Jogszabályok és
szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál”
című (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard előterjesztés szerinti magyar nyelvre lefordított szövegét,
melyhez szükséges az IFAC általi jóváhagyás. Amennyiben az IFAC által kért
esetleges javítások következtében az általa jóváhagyott ISA 250 témaszámú
(Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard szövege eltérne a jelen
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előterjesztés szerinti szövegtől, akkor
ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell. Az ISA 250
témaszámú (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard, a véglegesen elfogadott szövegnek megfelelő tartalommal, a tervek szerint 2021. január
1-jén lép hatályba, melyhez a jelen határozattal elfogadott módosított standard hazai implementálása végett a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard
(MNKS) módosítását a soron következő
elnökségi ülésre elő kell készíteni.

38/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az ISAE
3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó
bizonyosságot nyújtó jelentések” című
nemzetközi standard magyar nyelvű fordítását, melyhez szükséges az IFAC általi jóváhagyás. Az elnökség az ISAE 3402
témaszámú standard magyar nyelvű fordításának az előterjesztés szerinti magyar sajátosságokkal kiegészített és elfogadott szövegét bizonyosságot nyújtó
szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardként
befogadta, melyhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges. Amennyiben az IFAC vagy a közfelügyeleti hatóság jóváhagyásához esetleges javítások
lennének szükségesek az ISAE 3402. témaszámú nemzetközi standard jelen előterjesztés szerinti szövegéhez képest, akkor ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.
Az előzőek szerinti, a bizonyosságot
nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó ISAE 3402. témaszá-

mú magyar nemzeti standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követően,
a szolgáltatók könyvvizsgálóinak a 2021.
december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot
nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.
A jelen határozattal elfogadott ISAE
3402. témaszámú magyar nemzeti standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követően a kamara honlapján kerül kihirdetésre a „Kifejezések glosszáriuma” című szakmai anyag aktualizált
magyar nyelvű fordításával együtt.

39/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
„Kifejezések glosszáriuma” című nemzetközi szakmai anyag aktualizált magyar nyelvű fordítását, melyhez szükséges az IFAC általi jóváhagyás.
Amennyiben az IFAC által kért esetleges javítások következtében az általa jóváhagyott „Kifejezések glosszáriuma”
szövege eltérne a jelen előterjesztés szerinti szövegétől, akkor ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.
A jelen határozattal elfogadott „Kifejezések glosszáriuma” című szakmai
anyag aktualizált magyar nyelvű fordítása az ISAE 3402. témaszámú magyar
nemzeti standarddal egyidejűleg, a standard közfelügyeleti hatóság általi jóváhagyását követően, a kamara honlapján kerül kihirdetésre.
40/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az

IFAC által kiadott „Preface to the International Quality Control, Auditing,
Review, Other Assurance, and Related
Services Pronouncements” („Előszó a
nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz”) című szakmai anyag
érvényben lévő változatának magyar
nyelvű fordítását (a továbbiakban: „Előszó”), mely annak IFAC általi jóváhagyását követően a Kamara internetes honlapján kerül kihirdetésre. Amennyiben
az IFAC által kért esetleges javítások következtében az általa jóváhagyott Előszó
szövege eltérne a jelen előterjesztés szerinti Előszó szövegétől, akkor ezekről a
módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.

41/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0026-4/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
42/2020. (04.17.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége felhatalmazta a kamara elnökét arra, hogy a vonatkozó kamarai útmutató rendelkezéseire is figyelemmel a
könyvvizsgáló szolgáltatók tekintetében
vizsgálja meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény szerinti elektronikus hírközlő
eszközök auditálásának lehetőségét és a
szükséges döntéseket hozza meg.
Budapest, 2020. április 27.
Dr. Pál Tibor
elnök
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FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ KÍNÁLAT A TÁVOKTATÁSBAN
– PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
Néhány gyakorlati tanáccsal, fontos információval szeretnénk megkönnyíteni a kötelező kreditpontok
megszerzését.

• 8 könyvvizsgálói kreditnyi megtekin- • az IFRS minősítésített krediteket érő
•

•
•

tést mindenkinek külön térítés nélkül
biztosít a Könyvvizsgálói Kamara az
Oktatási Központ Kft-nél.
A Szakmai továbbképzési szabályzat
szerint az általános továbbképzés nem
központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4
kreditpontot e-learning képzési forma
keretében kell teljesíteni.
Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre is szükségük van, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék
össze először.
Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy
okleveles adószakértő is, kérjük, legyen
figyelemmel az egyes oktatási anyagok
adós kreditjeinek számára is a tananyagok közötti választás során.

•

•
•

oktatási anyagok teljesítésével az ACCA
tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
Amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését,
és nem azt szeretné megtekinteni, az
első ellenőrző kérdés előtt választható
„eldobás” funkciónak köszönhetően
„büntetlenül” másik előadást választhat
a megkezdett helyett.
Az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy a vonatkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.
A már megtekintett oktatási anyagok
ismételt megnézésére is van lehetőség,
ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket – ahogy az sem
szerezhet krediteket ugyanazon tan-

•

anyag távoktatási megtekintésével, aki
tanteremi oktatás keretében már részt
vett az adott előadáson. Az ismételt
megtekintés – amelynek során a filmben
szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – az összesen megtekinthető 8 kreditnyi távoktatási csomag kreditkeretét viszont terheli! Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől
azonban a felhasználható kreditkeretet a
megtekintés már nem csökkenti.
Az egyes megtekintésre kiválasztott
távoktatási anyagnak letölthető a prezentációja is (feltéve persze, hogy az
előadó átadta azt közzétételre). Amíg
nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a film
listában az adott film mellett éri el a már
megtekintett filmek prezentációit.

AKTUÁLIS E-LEARNING KÍNÁLAT KAMARAI TAG
KÖNYVVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
A kínálat az év során folyamatosan bővül a köztestülettel egyeztetett tananyagokkal. Az előadások a kamara honlapján a szakmai továbbképzés e-learning menüpontról érhetőek el. A megtekintendő előadás
kiválasztására az Oktatási Központ távoktatási rendszerébe történő belépést követően van lehetőség!
1. A
 csalás, megtévesztés, visszaélések
és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán – JET tesztelés
gyakorlatiasan – 1 kredit
2. A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és
munkája a 2019-es évben, avagy a
könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével – 1 kredit
3. Üzleti évek között áthúzódó gazdasági
események számviteli elszámolása – 2
kredit
4. A ktuális számviteli kérdések – 1 kredit
5. V
 agyonértékelés könyvvizsgálók és
gazdasági döntéshozók számára – 2
kredit
8
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6. A
 pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata – 2 kredit
7. A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában – 2 kredit
8. A z átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
9. Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban – a kutatás-fejlesztés számviteli és adózási vonatkozásai – 2 kredit
10. 
Magyar munkavállalók külföldi
mun
káért kapott jövedelmének
adóztatása (adózási és társadalom-

biztosítási szabályok a gyakorlatban)
– 2 kredit
11. A közlekedéssel összefüggő költségek
elszámolása és adózása – minden, amit
a pénzügyi ágazati szakembereknek
tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról – 2 kredit
12. Könyvvizsgálói Konferencia 2019/1: A
digitalizáció hatása a könyvvizsgálat
folyamatára (smart audit) – 1 kredit
13. Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében
– 2 kredit
14. Ú
 j film! Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai – 2 kredit
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ELŐADÁSOK SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSEKHEZ
Költségvetési minősítéshez:
1. Könyvvizsgálói Konferencia
2019/3.: Az államháztartás
szervezeteinél végzett
könyvvizsgálatok kapcsolódási
pontjai a Magyar Államkincstár
informatikai rendszereihez

IFRS minősítéshez:
1. IFRS 9
Pénzügyi
instrumentumok

IFRS minősítéshez:
IFRS 16
Az új lízing standard

4 kredit

2 kredit

IFRS minősítéshez:
IFRS 15
Amit a vevői
szerződésekből
származó bevétel
standardról tudni kell
2 kredit

1 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:
1. A kamarai minőség-ellenőrzés
tapasztalatai a pénz- és tőkepiac
könyvvizsgálóinál, pénz- és
tőkepiaci törvények és a vonatkozó
számvitelt szabályozó rendeletek
2019. évi változásai

IFRS, pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:
2. A kamarai minőség-ellenőrzés
tapasztalatai a pénz- és
tőkepiac könyvvizsgálóinál, a
könyvvizsgálói különjelentésről
szóló standard tapasztalatai,
változások 2020. évtől

1 kredit

1 kredit

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói minősítéshez:

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
Könyvvizsgálói jelentések
változása; Különjelentés,
avagy szektorok könyvvizsgálói
jelentésdömpinggel

2. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
Az MNB visszajelzései a
könyvvizsgálók számára
(pénztár; biztosítók; hitelintézet;
befektetési vállalkozás;
kibocsátó)

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
2.: A könyvvizsgálói
különjelentésről szóló új
standard ismertetése
2 kredit

2 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi
minősítéshez:
1. Könyvvizsgálói Konferencia
2018/1.: 4400-as támogatások
vizsgálata; Pénzmosás a
gyakorlatban; Az új IFRS-ek
(IFRS9, IFRS15, IFRS16)
bevezetésének könyvvizsgálati
kihívásai
2 kredit

2 kredit

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. MÁJUS

9

