A mintavételezés és a becslés
módszertana
……út az
alapbizonylatig……

KRISTÁLY-Audit Kft.

Mit szeretnénk elérni?
• Elegendı és megfelelı legyen,
• „Túl ” - és „alul vizsgálat” elkerülése

Minél hatékonyabban dolgozzunk!
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Könyvvizsgálati bizonyíték
530/13.
Nemzetközi

Az 500. témaszámú, “Könyvvizsgálati bizonyítékok” címő
Könyvvizsgálati Standard szerint a könyvvizsgálati bizonyítékok

kockázatbecslési eljárások, ellenırzési
tesztek és alapvetı vizsgálati eljárások végrehajtása útján

beszerzése

történik……..
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Kockázatbecslési eljárások

530/ 13a. A 315. témaszámú, ….. Standarddal összhangban a könyvvizsgáló
kockázatbecslési eljárásokat hajt végre a gazdálkodó és környezete (a belsı
ellenırzést is beleértve) megismerése céljából. A kockázatbecslési

eljárások rendszerint nem foglalják magukban
könyvvizsgálati mintavételezés alkalmazását. A
könyvvizsgáló azonban gyakran tervez és hajt végre ellenırzési teszteket az
ellenırzések kialakításának megismerésével és annak megállapításával egyidejőleg,
hogy azokat bevezették-e. ….
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Ellenırzések tesztelése
530/ 14. A 330. témaszámú, „A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott
válaszként alkalmazott eljárások” címő Nemzetközi Könyvvizsgálati Standarddal
összhangban akkor
kerül sor ellenırzési tesztek

16.

végrehajtására,
ha
a
könyvvizsgáló
kockázatbecslése
a
kontrollok
mőködési
hatékonyságára vonatkozó feltevést tartalmaz.
Az ellenırzések teszteléséhez történı könyvvizsgálati mintavételezés
rendszerint akkor
megfelelı, ha az ellenırzés végrehajtása
könyvvizsgálói bizonyítékot hagy maga után .
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Alapvetı vizsgálati eljárások
530/17.

számadatokra vonatkoznak és
kétfélék lehetnek: ügyletcsoportok, számlaegyenlegek és
közzétételek részleteinek tesztelése, valamint
alapvetı elemzı eljárások. Az alapvetı vizsgálati eljárások célja
Az alapvetı vizsgálati eljárások

olyan könyvvizsgálati bizonyíték megszerzése, amely révén az állítások szintjén
felmerülı lényeges hibás állítások feltárhatók……

A bizonyíték szerzés módszerei:
•
•
•
•

Vizsgálat,
Megfigyelés,
Visszaigazolás,
Számszaki felülvizsgálat
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A mintavételezés,
mint alapvetı vizsgálati eljárás

Ügyletcsoport,
Számlaegyenleg,
Közzétételek

Kiemelt tételek
(vizsgálat, megfigyelés,
visszaigazolás,
számszaki
felülvizsgálat, egyéb)

Maradékegyenleg
>
Lényegességi küszöbérték

NEM
mintavételes eljárások

Könyvvizsgálati
mintavétel, vagy
egyéb módszer
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Kockázati megfontolások a bizonyítékszerzés során

530/18. A könyvvizsgálati bizonyíték megszerzése során a könyvvizsgálónak szakmai
megítélést kell alkalmaznia a lényeges hibás állítás kockázatának (amely eredendı
és ellenırzési kockázatot foglal magában) felméréséhez, és meg kell terveznie a
könyvvizsgálati eljárásokat annak érdekében, hogy az adott kockázatot
elfogadhatóan alacsony szintre lehessen csökkenteni.

Lásd: a korábbi tananyagban
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Könyvvizsgálati bizonyíték összegyőjtését szolgáló
vizsgálat tételeinek kiválasztása
530/ 22.

A
könyvvizsgálati
eljárások
megtervezésekor
a
könyvvizsgálónak meg kell határoznia a vizsgálathoz szükséges tételek
kiválasztásának megfelelı módját. A könyvvizsgáló számára a következı
módszerek állnak rendelkezésre:

(a) Az összes tétel kiválasztása (teljes körő
vizsgálat);
(b) A konkrét tételek kiválasztása, és
(c) A könyvvizsgálati mintavételezés.
23.
A körülményektıl függ, hogy melyik megközelítés
használata mellett döntenek, és a fentiek közüli módszerek
egyikének, vagy azok kombinációinak
alkalmazása lehet az adott körülményeknek megfelelı. ……
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Az összes tétel kiválasztása
530/24. A könyvvizsgáló dönthet úgy, hogy a számlaegyenleget vagy az adott
tranzakció típust alkotó egész sokaság (vagy a sokaság adott rétegének)

Az ellenırzések
tesztelése során 100%-os vizsgálat nem jellemzı;
ugyanakkor gyakoribb az adatok tesztelése során. A
megvizsgálása

lenne

a

legmegfelelıbb

módszer.

100%-os vizsgálat például megfelelı lehet egy olyan sokaság esetén, amelyben
kevés, de nagy értékő tétel szerepel, ahol jelentıs a kockázat, és más eszközök nem
biztosítanak elegendı és megfelelı könyvvizsgálati bizonyítékot, vagy ahol
információs rendszer által automatikusan végzett számítás vagy egyéb eljárás
ismétlıdı jellege gazdaságossá teszi a 100%-os vizsgálatot, például számítógépes
könyvvizsgálati módszerek (CAATs) használatán keresztül.
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Konkrét tételek kiválasztása 2/1.
530/ 25. A könyvvizsgáló dönthet úgy, hogy egy adott sokaságból konkrét tételeket

tényezık alapján, mint például a gazdálkodó
ismerete, a lényeges hibás állítás becsült kockázata,
és a vizsgálandó sokaság jellemzıi. A konkrét tételek saját
választ ki olyan

belátáson alapuló kiválasztása a nem mintavételbıl eredı kockázatot hordozza. A
konkrét kiválasztott tételek közé a következık tartozhatnak:

- Nagy értékő vagy kulcsfontosságú tételek.
- Minden egyes tétel egy adott összeg felett.
- Információt szolgáltató tételek.
- Ellenırzési tevékenységeket tesztelı tételek.
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Konkrét tételek kiválasztása 2/2.

530/ 26. Habár egy konkrét számlaegyenleg vagy tranzakció típus szelektív
vizsgálata gyakran hatékony eszköznek bizonyul a könyvvizsgálati bizonyíték
megszerzéséhez, ez még nem tartozik a könyvvizsgálati
mintavételezés körébe. Az ily módon a kiválasztott tételekkel
kapcsolatban alkalmazott eljárás eredményét nem lehet az egész sokaságra
kivetíteni. A könyvvizsgálónak kell megfontolnia, hogy szükséges-e megfelelı
bizonyítékot szerezni a sokaság maradék részére vonatkozóan, ha a fennmaradó
rész lényeges.
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Konkrét tételek kiválasztása
Megnevezés

Immateriális javak és
Tárgyi eszközök

Felosztott hibahatár 75 %-t meghaladó ügyletérték

X

Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek

X

Ellenırzés miatti módosítások

Nem volt

Apport, ajándék, találás

Nem volt

Nem mozgó tételek

Nem volt

Eltérı T/K egyenleg

Nem volt

Leltárhiány, leltártöbblet

Nem volt

Selejtezés

Nem volt

Támogatott tételek

X

Ráaktiválás

Nem volt

Terven felüli leírás

Nem volt

Terven felüli leírás visszaírása

Nem volt

Értékesítés; átruházás; átvállalás

Nem volt

Használaton kívül

X
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MINTAVÉTELEZÉS 3/1.
530/10. A „statisztikai mintavételezés” bármely, a következı jellemzıkkel rendelkezı
mintavételezés:
(a) a minta véletlenszerő kiválasztása; valamint
(b) a valószínőség elméletének alkalmazása a minta eredményének értékeléséhez,
beleértve a mintavételezési kockázat mérését is.
Az (a) illetve (b) jellemzıkkel nem rendelkezı mintavételezést nem-statisztikai
mintavételezésnek tekinthetı.
28. …. melyik módszer; a statisztikai vagy nem-statisztikai mintavételezés alkalmazása a
leghatékonyabb az adott körülmények között az elegendı és megfelelı
könyvvizsgálati bizonyíték megszerzésére, a könyvvizsgáló megítélésének
függvénye. ….

ELİNYİK-HÁTRÁNYOK a szakirodalomban:
Statisztikai eljárások alkalmazása az ellenırzésben (doktori értekezés) Lolbert Tamás
A könyvvizsgálati mintavétel szerepe a tételes könyvvizsgálatokban (szakdolgozat) Peterdi Réka
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MINTAVÉTELEZÉS 3/2.
felel
meg a statisztikai mintavételezés definíciójának, a
statisztikai mintavételezés elemeit alkalmazzák,
például számítógép által véletlenszerően elıállított
számokat használnak a tételek véletlenszerő
kiválasztására. Azonban csak akkor beszélhetünk a mintavételezési
530/30.

Gyakran megesik, hogy habár a kiválasztott módszer nem

kockázat statisztikai mérésének érvényességérıl, ha az alkalmazott módszer a
statisztikai mintavételezés jellemzıivel rendelkezik.
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MINTAVÉTELEZÉS 3/3.
530. sz. Standard magyarázata
A nem statisztikai mintavételhez tartozik az az eljárás is, amikor a
minta úgy kerül összeállításra, hogy az a sokaságot jól
reprezentálja. Ez azt jelenti, hogy a sokaság releváns jellemzıi
(érték, hibaarány) várhatóan arányosan vannak jelen a mintában
is. Ez megfelelı mintaválasztási technikát, például véletlenszerő
kiválasztást, valamint megfelelı mintanagyságot követel
meg. A mintavétel eredményei kivetítésre kerülnek, azaz
összegszerően meghatározható egy bizonyos érték (például
az összes hiba) az egész sokaságra nézve. A kivetítés
(extrapolálás) két módszerrel történhet:
1. Egyrészt meghatározható a mintában tapasztalt hibaarány,
amely kivetíthetı az egész sokaságra.
2. Másrészt meghatározható a mintában szereplı elemek értékének
átlagos eltérése a könyv szerinti értéktıl, és ez megszorozható a
sokaság létszámával.
18
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A minta kijelölése 2/1.
530/31. A könyvvizsgálati minta kijelölésekor a könyvvizsgálónak

figyelembe kell vennie a vizsgálat célját és
annak a sokaságnak a jellemzıit, amelybıl a mintát veszi.
33. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálati eljárás céljaira való
feltételek
hivatkozással határozza meg, hogy milyen
testesítenek meg hibát. Fontos világosan tudni, hogy mi
jelent hibát, mert így lehet biztosítani, hogy a hibák kivetítése
során csak és kizárólag a vizsgálat céljára
vonatkozó feltételek szerepeljenek. ……
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A minta kijelölése 2/2.
530/ 34.
Az ellenırzések tesztelése során a
könyvvizsgáló …. elızetesen felméri, ……. milyen

nagyságrendő hiba várható és milyen szintő az
ellenırzési kockázat.
A felmérés alapja ……. hogy azokat bevezették-e, vagy a
sokaság egy kisebb részének vizsgálata.
…..elızetes megbecsülések …. hasznosak a
könyvvizsgálati minta kijelölésénél illetve a minta
nagyságának meghatározásánál.
Például, ha a feltételezett hiba elfogadhatatlanul magas, akkor
rendszerint nem célszerő az ellenırzések tesztelése.
Ugyanakkor, az adatok tesztelése során, ha a feltételezett hiba
magas, akkor a teljes körő vizsgálat vagy nagymérető minta
használata lehet a megfelelı eljárás.
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Sokaság
5030/35. Fontos, hogy a könyvvizsgáló biztosítsa, hogy a sokaság:
•

Megfelel
céljának, ……..

•
•

(b)
….
35a. A könyvvizsgálónak könyvvizsgálati bizonyítékot kell beszereznie a
gazdálkodó információs rendszere által elıállított információ pontosságáról
és teljességérıl, amikor az adott információt felhasználják a könyvvizsgálati
eljárások végrehajtása során. Könyvvizsgálati mintavételezés
végrehajtásakor
a
könyvvizsgáló
könyvvizsgálati
eljárásokat végez annak biztosítása érdekében, hogy az információ,

(a)

a

könyvvizsgálati

eljárás

Teljes.

amelybıl a könyvvizsgálati mintavételezés történik,
kellıen teljes és pontos. Az 500. témaszámú Nemzetközi
Könyvvizsgálati Standard 11. bekezdése további útmutatással szolgál az
ilyen információ pontosságára és teljességére vonatkozóan elvégzendı
könyvvizsgálati eljárásokról.
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Rétegezés
36.
….. a sokaságot olyan részsokaságokra
osztja, amelyek meghatározott jellemzıkkel
rendelkeznek. A rétegezés célja az, hogy csökkentse
az egyes rétegeket alkotó tételek különbözıségeit
….egyes mintavételezési egységek csak egy réteghez
tartozhassanak.
•
37.
…. a könyvvizsgálat nagyobb figyelmet
fordítson a nagyobb értékő tételekre, amelyek….
monetáris hibákat hordoznak. Hasonló módon a
sokaságot lehet más, nagyobb hibalehetıségre utaló
konkrét jellemzık alapján is rétegezni, ….
•
38.
Adott mintában egy rétegen alkalmazott
eljárás eredményeit csak az adott réteget alkotó
tételekre szabad kivetíteni. ….
•
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Érték alapján súlyozott kiválasztás
39.
….. a konkrét pénzegységet, …A mintavételezési
egység ily módon történı meghatározása biztosítja azt,
hogy a könyvvizsgálat a nagyobb értékő tételekre
irányul, hiszen ezek nagyobb valószínőséggel kerülnek a
mintába és így kisebb lesz a minta nagysága. … (lásd a 3.
sz. mellékletet), …..
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A minta nagysága
•

40.
A minta nagyságának meghatározásakor a könyvvizsgálónak fel
kell mérnie, hogy a mintavételezési kockázat elfogadhatóan alacsony szintre
csökkent-e. …
•
41.
A minta nagyságát statisztikai képlet a körülményekre objektíven
vonatkoztatott szakszerő értékítélet alkalmazásával lehet meghatározni.
Befolyásoló tényezık (1.-2. sz. melléklet):
Ellenırzési rendszertesztek:
•
NÖVELİ: Belsı ellenırzési rendszerekre való támaszkodás mértékének növekedése;
Ellenırzési eljárástól való eltérés mértékének növekedése; Elvárt megbízhatósági szint
növekedése
•
CSÖKKENTİ: Elfogadott eltérés mértékének növekedése
•
ELHANYAGOLHATÓ: Növekedés a sokaság mintavételezési egységeinek számában
Alapvetı vizsgálati eljárások:
•
NÖVELİ: Eredendı és/vagy az ellenırzési kockázat növekedése; Elvárt megbízhatósági
szint növelése; Feltételezett hiba nagysága növekszik a sokaságban
•
CSÖKKENTİ:Ugyanarra, más alapvetı könyvvizsgálati eljárások növekedése; Elfogadható
hiba nagysága növekszik; Rétegzés
•
ELHANYAGOLHATÓ: Mintavételezési egységek száma a sokaságon belül
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A minta nagyság képlete
n= N * u² *ς²
u² * ς²+N * ∆²
n – a minta elemeinek száma
N – a sokaság elemeinek száma
u – a minta elemeinek megbízhatósági szintjéhez kapcsolódó érték
ς – a sokasági szórás
∆ – maximális hiba
Az esettanulmány adatai alapján az induló mintaszám:
N = 85 ;
u = 2 (95,5% megbízhatóság mellett);
ς = 3 076 103;
∆= 37.500.000 * 5%= 1 875 000, melybıl a képlet alapján
n= 10 mintaszámot kapunk.
25
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A minta kiválasztása
530/42.

……. a sokaságban szereplı
legyen a kiválasztásra.

minden mintavételezési egységnek

esélye
A statisztikai mintavételezés .. a mintában szereplı tételeket véletlenszerően
választjuk ki, ….. minden mintavételezési egységnek ismert esélye legyen a
kiválasztásra. …
A nem-statisztikai mintavételezésnél a könyvvizsgáló szakmai értékítélete alapján
választja ki a tételeket a mintába. …. a könyvvizsgáló igyekszik reprezentatív mintát ….
továbbá úgy kell kiválasztani, hogy ne legyen torz.
43.

A minták kiválasztására használt fıbb módszerek

a véletlenszerő számtáblázatok vagy
számítógépes programok,
a rendszerezett kiválasztás illetve
a véletlenszerő kiválasztás alkalmazása.
Ezeket a módszereket a 3. sz. melléklet írja le.
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A könyvvizsgálati eljárás
lefolytatása
• 530/44. A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati
eljárásokat a kiválasztott vizsgálati célnak
megfelelıen kell lefolytatnia, minden egyes
kiválasztott tétel vonatkozásában.
•
45. Ha a kiválasztott tétel nem felel meg
….. másik tételen hajtják végre.
pl.:érvénytelenített tétel…
•
46. …. a bizonylat elveszett .....
elfogadható alternatív eljárás nem
alkalmazható, akkor a könyvvizsgáló az adott
tételt hibának tekintheti.
27
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Hibatípusok és okaik 2/1.
• 530/48.
Ellenırzési tesztek … az ellenırzések gazdálkodó
általi alkalmazásában elıfordulhatnak hibák. Ilyen hibák
azonosításakor
azonban
a
könyvvizsgáló
konkrét
kikérdezéseket hajt végre …., továbbá figyelembe kell vennie ..:
(a) a feltárt hibák közvetlen hatása a pénzügyi kimutatásokra; és
(b)a számviteli és belsı ellenırzési rendszerek hatékonysága és
hatása a könyvvizsgálati módszerre, ha a hibák például a belsı ellenırzésnek
•

a vezetés részérıl történı semmibevételébıl adódnak.
Ilyen esetekben a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a végrehajtott ellenırzési
megfelelı
alapot
nyújtanak-e
könyvvizsgálati
tesztek
bizonyítékként történı felhasználáshoz, illetve megállapítja azt is, hogy
szükség van-e további ellenırzési tesztek végrehajtására, vagy
hogy a hibás állítás esetleges kockázatait alapvetı vizsgálati eljárások alkalmazásával kell-e
kezelni.
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ESETTANULMÁNY

Hibatípusok és okaik 2/2.
•

•

49. ….. sok hiba rendelkezik közös jellemzıkkel,
…… kiválasztja a sokaságból a közös jellemzıvel
rendelkezı tételeket ……. eljárást ezen a rétegen
folytatja. ….. lehetnek szándékosak és jelezhetnek
csalást is.
50.
…… nem ismétlıdött meg, így nem
reprezentálja a sokaság hasonló hibáit (tehát
rendhagyó hiba). ….. a könyvvizsgáló nagy
biztonsággal tudja, hogy a hiba nem jellemzı a
sokaságra. Ezt a biztonságot a könyvvizsgáló
kiegészítı munkával tudja megszerezni. ..
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Hibák kivetítése 3/1.
• 51. Az adatok tesztelésénél a könyvvizsgálónak a mintában
feltárt számszaki hibákat ki kell vetítenie az egész sokaságra és
figyelembe kell vennie az ily módon kivetített hiba által a konkrét
vizsgálati célra illetve a könyvvizsgálat más területeire gyakorolt
hatást…
•
52.
Ha egy hibáról kiderült, hogy az rendhagyó hiba,
akkor azt ki lehet zárni a körbıl…….. Ha az ilyen hibát nem
javítják ki, akkor továbbra is figyelembe kell venni a hatását a nem
rendhagyó hibák kivetítésén felül. …….. a hibát minden egyes
rétegre külön kell kivetíteni. Az egyes rétegekre kivetített
hibákat és a rendhagyó hibákat ezek után összegezve kell
figyelembe venni a teljes számlaegyenlegre vagy tranzakció
típusra a hibák által gyakorolt lehetséges hatásnál.
•
53.
Az ellenırzések tesztelése esetén nincs szükség a
hibák explicit kivetítésére, …
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Hibák kivetítése 3/2.
• 54. A könyvvizsgálónak értékelnie kell a minta
eredményeit, és az alapján kell meghatároznia, hogy
azok igazolják-e a populáció releváns jellemzıinek
felmérését vagy szükség van a felülvizsgálatra. …
•
55.
… a kivetített hibák és a rendhagyó hibák
összege kisebb (mint, amit a könyvvizsgáló
elfogadhatónak tart), de ahhoz közel áll, akkor a
könyvvizsgáló a minta eredményeinek meggyızı jellegét
a többi könyvvizsgálati eljárás fényében kell, hogy
értékelje ….. A kivetített hiba plusz rendhagyó hiba
összege nem más, mint a könyvvizsgálónak a
sokaságban elıforduló hibákra vonatkozó legjobb
becslése.
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Hibák kivetítése 3/3.
• 56. Ha a minta eredményének értékelése azt mutatja,
hogy a sokaság releváns jellemzıinek felmérését felül
kell vizsgálni, akkor a könyvvizsgáló:
• (a) kérheti a vezetést arra, hogy kivizsgálják a feltárt
hibákat és a további hibák elıfordulásának esélyét, és
hogy végrehajtsák a szükséges korrekciókat; és/vagy
• (b) módosíthatja a további könyvvizsgálati eljárások
jellegét, ütemezését és terjedelmét. ….
• (c) megfontolhatja ezek hatását a könyvvizsgálói
jelentésre.
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA I.
ADATOK TESZTELÉSE
Ss
z.

Feladat

Részfeladat

1.

Elıkészíté
s

ELLENİRZÉSI
TESZT

Eljárás/Követelmény

St.

Eljárás/Követelmény

St.

Könyvvizsgálati
cél

Meghatározzuk,
hogy
a
bizonyíték
szerzés
milyen
vizsgálati célt szolgál.

530/2.

AZONOS

U.A.

2.

Elfogadható
hiba
Azonosítás

Megállapítjuk az elfogadható
hiba értékét.

530/12.

Azonosítjuk a könyvvizsgálati
bizonyítékra alkalmas
ellenırzési folyamatot

U.A.

3.

Felelısségi,
döntési mátrix

Elkészítjük az adatfeldolgozás
folyamatának felelısségi és
döntési, végrehajtási mátrixát.

530/3
1.

4.

Minta kijelölése

Tisztázzuk a sokaság
jellemzıit.

U.A.

Kiválasztjuk
a
forgalmi,
vagy
tételeket.

megfelelı
állományi

530/31.

5.

Megállapítjuk, hogy milyen
feltételek testesítenek meg
hibát.

530/33.

AZONOS

U.A.

6.

Próba minta, vagy korábbi
tapasztalat
alapján
megbecsüljük a várható hibát
(elhagyható).

530/34.

AZONOS

U.A.
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA II.
ADATOK TESZTELÉSE

ELLENİRZÉSI
TESZT

7.

Kontrollponto
k

8.

Tartalom

A könyvvizsgálati cél eléréséhez
szükséges
adatok
tartalmi
ellenırzése.

530/35.

AZONOS

U.A.

9.

Szőkítés/
Bıvítés

A könyvvizsgálati cél eléréséhez
szükséges adatok biztosítása.

530/35.

AZONOS

U.A.

Pontosság,
teljesség

Biztosítani kell a sokaság
teljességét és pontosságát.

530/35a.

AZONOS

U.A.

11.

Torzító
adatok
elkülönítése

A sokaságot torzító tételeket ki kell
szőrni.

530/42.

AZONOS

U.A.

12.

Rétegzés
(Konkrét
tételek
kiválasztása)

Meghatározzuk a konkrét tételek
kiválasztásának jellemzıit.

530/25

AZONOS

U.A.

10.

Végrehajtás

Meg kell határozni a
lényeges kontrollpontokat.

330/2
4;
315/1
04106
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA III.
ADATOK TESZTELÉSE

ELLENİRZÉSI
TESZT

13.

Rétegzés
(Konkrét tételek
kiválasztása)

A rétegeket elkülönítjük és
biztosítjuk, hogy egy tételt csak
egy vizsgálati szempont szerint
ellenırizzünk.

530/36.

14.

Maradék
egyenleg

Amennyiben a maradék egyenleg
nagyobb mint a felosztott
hibahatár,
akkor
alapvetı
eljárással csökkenteni kell a
könyvvizsgálati kockázatot.

St.m.

15.

Maradék tételek
sorszámozása

Biztosítani kell a mintatételek
azonosítását.

16.

Mintanagyság

17.

Mintavétel

18.

AZONOS

U.A.

Techni
kai

AZONOS

U.A.

Meg kell határozni a minta
nagyságát

530/30.

AZONOS

U.A.

Ki kell választani a mintatételek
azonosító számát.

530/43.

AZONOS

U.A.

Meg kell állapítani a mintatételek
adatsorait.

530/43.

AZONOS

U.A.
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA IV.
ADATOK TESZTELÉSE

19.

A könyvvizsgálati célnak megfelelı
normák
és
bizonyítékok
beszerzése.

530/2.

AZONOS

U.A.

20.

Biztosítani kell a mintanagyságnak
megfelelı tesztelést.

530/45.

AZONOS

U.A.

21.

Az újraszámítás a dokumentumok
vagy nyilvántartások matematikai
pontosságának ellenırzésébıl áll.

500/36.

Megállapítjuk, hogy mely
tételeknél teljesül a hiba
kritériuma.

U.A.

22.

Meg kell állapítani az újraszámított
és az adatbázisban szereplı
adatok számszaki eltérését.

500/36.

Rögzíteni kell az
elmulasztott kontrollponthoz
tartozó könyv szerinti
értéket.

U.A.

23.

Amennyiben nincs bizonylat és
helyettesítı bizonyíték, akkor a
tétel hibás.

530/46.

AZONOS

U.A.

Amennyiben sok hiba rendelkezik
közös jellemzıvel, azt önálló
rétegként kell kezelni és az eljárást
erre a rétegre kell lefolytatni.

530/49.

AZONOS

U.A.

24.

Tesztelé
s

Újraszámítás;
Kontrollpontok
tesztelése

ELLENİRZÉSI
TESZT

Hibatípusok
okaik

és
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA V.
ADATOK TESZTELÉSE
25.

Hibatípusok
és okaik

ELLENİRZÉSI TESZT

Az
azonosított
hibákat
elsıdlegesen rendszer (nem
rendhagyó) hibának kell tekinteni.

530/5
0.

AZONOS

U.A.

A hibákra lefolytatott külön eljárás
alapján megállapíthatjuk, hogy
egyedi (rendhagyó) hibáról van szó
és azt töröljük a rendszer hibákból.

530/5
0.

AZONOS

U.A.

((Réteg sokaság DB/Rétegben
vizsgált
tételek
DB)*Nem
rendhagyó hibák Ft)+Kijavítatlan
rendhagyó hibák Ft

530/3
8.

(Réteg nem rendhagyó hibái
DB+Réteg kijavítatlan rendhagyó
hibái DB )/ Rétegben vizsgált
elemek DB

U.A.

28.

((Maradék DB /Minta DB)*Nem
rendhagyó hibák Ft)+Kijavítatlan
rendhagyó hibák Ft

530/5
1-53.

(Nem rendhagyó hibák DB
+Kijavítatlan rendhagyó hibák DB )/
Vizsgált elemek DB

U.A.

29.

Meg kell állapítani a sokaság hiba
értékének és az elfogadható
hibaérték különbségét.

Tech
nikai

Meg kell állapítani a sokaságban
talált hibák és az elfogadható hibák
különbségét.

U.A.

30.

Mérlegelni kell, hogy az eredmény
igazolja-e a sokaság lényeges
jellemzıre vonatkozó feltételezést.

530/5
4.

AZONOS

U.A.

26.

27.

Kivetítés

Hibák
kivetítése
Hiba arány
megállapítás
a
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA VI.
ELLENİRZÉSI TESZT

ADATOK
TESZTELÉSE
31.

EREDMÉNY:

31.1.

Eredmény I.

31.2.

Következteté
s I.

31.3.

Eredmény II.

31.4.

Következteté
s II/1.

KÖVETKE
ZTETÉS:

RENDEZE
TT

KOCKÁZA
TOS

A könyvvizsgálati eljárások
elvégzésével a könyvvizsgáló
megállapíthatja, hogy a
számviteli
nyilvántartások
belsıleg konzisztensek, és
egyeznek
a
pénzügyi
kimutatásokkal.

500/5
.

A könyvvizsgáló megállapíthatja,
hogy az ellenırzési rendszer
hatékony, alkalmas a hibák
feltárására és kijavítására.

500/2
1.

A könyvvizsgálati eljárás
végrehajtásának eredménye
alapján nincs további feladat,
minısítés
nélküli
a
könyvvizsgálói
záradék
(véleményt) adható.

500/1
9.

Az ellenırzési rendszerteszt
eredménye megfelelı alapot nyújt
könyvvizsgálói bizonyítékként való
felhasználásra, nincs szükség újabb
tesztre.

U.A.

Ha a hiba összeg közel
akkora mint az elfogadható
hiba, további vizsgálat lehet
szükséges.

530/5
5.

AZONOS

U.A.

Amennyiben a sokaság
lényeges jellemzıi alapján
felülvizsgálatra van szükség:

530/5
6.

AZONOS

U.A.
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA VII.
ADATOK TESZTELÉSE

ELLENİRZÉSI TESZT

31.5
.

Következt
etés II/2.

KOCKÁ
ZATOS

A vezetés felkérése felülvizsgálatra
és korrekcióra, és/vagy

530/5
7.

AZONOS

U.A.

31.6
.

Következt
etés II/3.

KOCKÁ
ZATOS

Módosítani kell a könyvvizsgálati
eljárás terjedelmét és ütemezését
(pl.: újabb vizsgálat, nagyobb
mintaméret)

530/5
8.

AZONOS

U.A.

Mérlegeljük a növelı csökkentı
tényezıket.

530/4
1.

AZONOS

U.A.

NÖVELİ: Eredendı és/vagy az
ellenırzési kockázat növekedése;
Elvárt
megbízhatósági
szint
növelése;
Feltételezett
hiba
nagysága növekszik a sokaságban

530/1
-2.
sz.
mell.

NÖVELİ: Belsı ellenırzési
rendszerekre való támaszkodás
mértékének növekedése;
Ellenırzési eljárástól való eltérés
mértékének növekedése; Elvárt
megbízhatósági szint növekedése

U.A.

CSÖKKENTİ: Ugyanarra, más
alapvetı könyvvizsgálati eljárások
növekedése; Elfogadható hiba
nagysága növekszik; Rétegzés

530/1
-2.
sz.
mell.

CSÖKKENTİ: Elfogadott eltérés
mértékének növekedése

U.A.

ELHANYAGOLHATÓ:
Mintavételezési egységek száma a
sokaságon belül

530/1
-2.
sz.
mell.

ELHANYAGOLHATÓ: Növekedés a
sokaság mintavételezési
egységeinek számában

U.A.

31.7
.
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A MINTAVÉTEL FOLYAMATA VIII.
ADATOK TESZTELÉSE
31.8.

Ha váratlanul magas hiba fordult elı
és azt nem sikerül tisztázni, akkor
nagy a valószínősége a lényeges
hibás állításnak.

Eredmény
III.

ELLENİRZÉSI TESZT
530/5
4.

31.9.

31.10

Következtet
és III.

KOCK
ÁZAT
OS

Meg kell állapítani a könyvvizsgálói
jelentésre vonatkozó hatást.

500/1
9.
530/5
9.

Ha váratlanul magas hiba fordult elı
és azt nem sikerül tisztázni, akkor
nagy a valószínősége a lényeges
hibás állításnak, vagy az ellenırzési
rendszer kockázatának

U.A.

Konkrét kikérdezések végrehajtása:

540/4
8.

- Tisztázni kell, hogy van-e
közvetlen hatás a pénzügyi
kimutatásokra.

540/4
8.

- Tisztázni kell, hogy milyen
hatással van a számviteli és belsı
elllenırzési rendszer
hatékonyságára.

540/4
8.

- Tisztázni kell, hogy szükséges-e
újabb ellenırzési tesztre, vagy
alapvetı könyvvizsgálati eljárásra.

540/4
8.

AZONOS

U.A.
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ESETTANULMÁNY

A könyvvizsgálati eljárás lefolytatása
Elıkészítés:
Exportálás

*.xls formátum 48 oszlop; 332 tételsor

Szőkítés/Bıvítés

28 oszlop; 103 tételsor (228 db „0”-ra leírt)
20 oszlop felesleges, 1 oszlop a
támogatás azonosítására bıvítés, 3. sz.
melléklet 2. pont

Adatformátum

Nem volt rá szükség (Szám=Szám;
Szöveg=Szöveg), lásd 3. sz. melléklet 1.
pont
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ESETTANULMÁNY

Végrehajtás:
Konkrét
tételek
kiválasztása

Vizsgálati szint feletti összegek 6 tételsor;
Kapcsolt ügyletek 1 tételsor; Támogatott tételek
11 tételsor; Használaton kívül 1 tételsor, lásd 3.
sz. melléklet 3. pont

Maradék
sorszámozás

1-85 tételsor

Pontosság,
Teljesség

Bruttó; Halmozott écs.; Halmozott nettó érték
egyeztetése
a
fıkönyvi
adatokkal;
Nyilvántartási (leltári ) számok összevetése

Mintanagyság n= 10
Mintavétel

Sorszámok: 1;9;13;24;31;33;54;55;64;77

Párosítás:

FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tar
tományban_keres)
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ESETTANULMÁNY

Adatok tesztelése:
Számviteli politika, Üzembe-helyezési okmány és
Újraszámítás mellékletei és egyedi nyilvántartó karton alapján
Adatteszt értékelés:
Eltérések:

Eltérések megállapítása, nem rendhagyó
rendhagyó hibák azonosítása, összesítése

Kivetítés:

(Maradék
egyenleg/Minta
egyenleg)*Nem
rendhagyó hibák összesen értékével)+ Kijavítatlan
rendhagyó hibák értéke

Eredmény:

Szöveges
értékelés
RENDEZETT/KOCKÁZATOS

Következtetés:

és

és

döntés:

Lezárva; Feljegyzés; Vezetıi levél; Figyelemfelhívó
jelentés; Minısített jelentés
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ESETTANULMÁNY

Exportálás: *.xls formátum 48 oszlop; 332 tételsor
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ESETTANULMÁNY

Szőkítés/Bıvítés:
28 oszlop; 104 tételsor (228 db „0”-ra leírt) 21 oszlop felesleges, 1 oszlop a támogatás azonosítására bıvítés
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ESETTANULMÁNY

Konkrét tételek kiválasztása; Maradék sorszámozása; Pontosság, Teljesség
KONKRÉT TÉTELEK
TÉTELEK
KONKRÉT

MARADÉK SORSZÁMOZÁSA
MARADÉK SORSZÁMOZÁSA

PONTOSSÁG TELJESSÉG
TELJESSÉG
PONTOSSÁG
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ESETTANULMÁNY

Mintanagyság; Mintavétel; Párosítás
ESZKÖZÖK/ADATELEMZÉS/MINTAVÉTEL
BEMENETI TARTOMÁNY

KIMENETI TARTOMÁNY

PÁROSÍTÁS
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ESETTANULMÁNY

Bruttó érték újraszámítása
KONKRÉT TÉTELEK

ÚJRASZÁMÍTÁS

ÉRTÉKELÉS

MINTA TÉTELEK
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ESETTANULMÁNY

Kiértékelés: Bruttó érték újraszámítása
VIZSGÁLT ELEMEK ÖSSZESEN:

29

VIZSGÁLT ELEMEK ARÁNYA

9%

SOKASÁG ÉRTÉKE:

887 356 881

TELJES KÖRŐ ÉRTÉKE

777 786 754

TELJES KÖRŐ ARÁNYA

88%

TELJES KÖRŐ HIBAÉRTÉK

0,00

MARADÉK ÉRTÉKE

109 570 127

MARADÉK ARÁNYA

12%

MINTA ELTÉRÉSE

0,00

EGYEDI HIBÁK

0,00

MINTA ELTÉRÉS KIVETÍTÉSE

0,00

KIVETÍTETT HIBAÉRTÉK:

0,00

FELOSZTOTT HIBAHATÁR

50 000 000

HIBAÉRTÉK ÖSSZESEN:

0,00

RENDSZER HIBÁK SZÁMA:

0

EGYEDI HIBÁK SZÁMA:

0

MINİSÍTÉS
ÉRTÉK ELTÉRÉS

RENDEZETT

Szöveges értékelés: A beruházások bruttó értékét a társaság helyesen állapítja meg. A használaton
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kívüli épületet a II. félévben értékesíteni kívánják, ezért át kell sorolni az árúk közé.
KRISTÁLY-Audit Kft.

Sztv. szerinti értékcsökkenés újraszámítása:
KONKRÉT TÉTELEK

ÚJRASZÁMÍTÁS

ESETTANULMÁNY

ÉRTÉKELÉS

MINTA TÉTELEK
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Nettó érték újraszámítása:
KONKRÉT TÉTELEK

ÚJRASZÁMÍTÁS

ÉRTÉKELÉS

MINTA TÉTELEK
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Kiértékelés: Sztv. szerinti értékcsökkenés újraszámítása; Nettó érték újraszámítása:
VIZSGÁLT ELEMEK ÖSSZESEN:

29

VIZSGÁLT ELEMEK ARÁNYA

9%

SOKASÁG ÉRTÉKE:

887 356 881

TELJES KÖRŐ ÉRTÉKE

777 786 754

TELJES KÖRŐ ARÁNYA

88%

TELJES KÖRŐ HIBAÉRTÉK

3 220 344,00

MARADÉK ÉRTÉKE

109 570 127

MARADÉK ARÁNYA

12%

MINTA ELTÉRÉSE

16 059,00

EGYEDI HIBÁK

15 769,00

MINTA ELTÉRÉS KIVETÍTÉSE

5 973,42

KIVETÍTETT HIBAÉRTÉK:

21 741,42

FELOSZTOTT HIBAHATÁR

50 000 000,00

HIBAÉRTÉK ÖSSZESEN:

3 242 086,42

RENDSZER HIBÁK SZÁMA:

6

EGYEDI HIBÁK SZÁMA:

4

MINİSÍTÉSEK:
ÉRTÉK ELTÉRÉS

RENDEZETT

Szöveges értékelés: Az exportált adatok, és a fıkönyvi számlák adatai és az egyedi nyilvántartó
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kartonok adataitól eltérnek, megállapítottuk, hogy a karton adatai megfelelıek. Felhívtuk a vezetés
figyelmét és kértük, a fordulónapig korrigálják az eltéréseket.
KRISTÁLY-Audit Kft.

ESETTANULMÁNY

Ellenırzési rendszer hatékonyságának tesztelése:

Ellenırzési
rendszerteszt

Szervezeti-mőködési
szabályzat,
Munkaköri
leírás,
Kimutatás-alapbizonylat
igazolásainak
ellenırzése,
pontozása („0”- rendben; „1” hiányzik)

Ellenırzési rendszerteszt értékelés:
Eltérések:

Rendszer és egyedi hibák azonosítása összesítése,
arányának megállapítása

Eredmény:

Szöveges
értékelés
RENDEZETT/KOCKÁZATOS

Hatásvizsgálat:

Ellenırzési
rendszer
hatékonyságával
kapcsolatos
feltételezés módosítása;
A pénzügyi kimutatásra gyakorolt hatás mérlegelése

Következtetés:

Lezárva; Feljegyzés; Vezetıi
jelentés; Minısített jelentés

és

levél;

döntés:

Figyelemfelhívó
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Kiemelt kontrollpontok I.

ADATFELDOLGOZÁS ÉS
ELLENİRZÉS

IRÁNYÍTÁS
Igazga
tóság

Ügyvezet
ı

SZAKMAI
FELELİS
Részleg
vezetı

GAZDASÁGI
FELELİSİK
Pénzügyiszámviteli
vezetı

Kontírozó
könyvelı

X

X

FOLYAMAT LEÍRÁS
Éves beruházási terv jóváhagyása

X

Szállítási szerzıdés

X

Teljesítés igazolása, jegyzıkönyv

X

Üzembe helyezés, aktiválás

X

X

Aktiválás (állománynövekedés)
feladás

INFORMATIKA
FELDOLGOZÁS
Alapbizonylatok (intputok)
Beérkezı / Kimenı számla
Üzembehelyezési okmány /
Selejtezési jk.

X
X

X

X
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Kiemelt kontrollpontok II.

ADATFELDOLGOZÁS ÉS
ELLENİRZÉS

IRÁNYÍTÁS
Igazgat
óság

Ügyvezet
ı

SZAKMAI
FELELİS
Részleg
vezetı

GAZDASÁGI
FELELİSİK
Pénzügyiszámviteli
vezetı

Kontírozó
könyvelı

Feldolgozott adatok (outputok)
Negyedéves fıkönyvi
állományváltozás leltári számonként

X

Havi értékcsökkenés feladás

X

Eszköz egyedi nyilvántartás

X

Éves leltár
Állomány változás mozgástáblái

X

ELLENİRZÉS
Folyamatba épített
Analitika fıköny egyeztetése
Üzembehelyezési okmány tartalmi és
számszaki ellenırzése

X
X
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Ellenırzési rendszerteszt:
KONKRÉT TÉTELEK

TESZTELÉS

ÉRTÉKELÉS

MINTA TÉTELEK

56

KRISTÁLY-Audit Kft.

ESETTANULMÁNY

Kiértékelés: Ellenırzési rendszerteszt

ELLENİRZÉSI RENDSZER HATÉKONYSÁGA:
VIZSGÁLT KONTROLL ÖSSZESEN

145

VIZSGÁLT KONTROLL ARÁNYA

9%

ÖSSZES KONTROLL

1 660

ÖSSZES HIBA

0

HIBA ARÁNY

0%

HIBÁS TÉTELEK ÉRTÉKE:
MINİSÍTÉSEK:

0
RENDEZETT

Szöveges értékelés: A társaság Immateriális javak, tárgyi eszközök adatfeldolgozási rendszere alkalmas
az esetleges hibák feltárására és kijavítására. Az ellenırzési rendszerteszt eredménye megfelelı alapot
nyújt könyvvizsgálói bizonyítékként való felhasználásra, nincs szükség újabb tesztre.
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Becslés a forduló napi nettó értékre
ZÁRÓ ADATOK KITÖLTÉSE

ÉRTÉKELÉS
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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A KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS

ASSZISZTENSE

BIRKA TÜRELEMMEL
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MINTÁT VESZNEK.
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