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CE: A kontrollkörnyezet (CE) folyamat-kategória
A kontrollkörnyezet kategória (a COSO modellek egyik komponense) szolgál alapul a belső
kontrollrendszer összes többi komponense számára, és ez határozza meg a szervezet légkörét.
A kontrollkörnyezet folyamat-kategóriához hét folyamat (a COSO SB Útmutató szerinti
alapelv) kapcsolódik:
•

•

•
•
•

•

•

Feddhetetlenség és etikai értékek - Kialakításra kerülnek a feddhetetlenség és az etikus
magatartás értékei, különös tekintettel a felső vezetés tagjaira vonatkozóan; ezeket az
elveket megfelelően ismerik és a pénzügyi jelentések elkészítése során alapvető
magatartási normaként alkalmazzák.
Felügyeleti testület - Az igazgatóság és/vagy az audit bizottság ismeri és gyakorolja a
pénzügyi beszámolással és a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos ellenőrzési
felelősségeket.
Vezetési filozófia és működési stílus - A vezetés filozófiája és működési stílusa
elősegíti a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének eredményes működését.
Szervezeti felépítés - A szervezeti felépítés támogatja a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének eredményes működését.
Pénzügyi beszámolási kompetenciák - A szervezet olyan személyeket alkalmaz, akik a
pénzügyi beszámolás és a kapcsolódó ellenőrzési feladatok terén rendelkeznek a
szükséges kompetenciákkal.
Hatáskör és felelősség - A vezetés és az alkalmazottak megfelelő hatás- és felelősségi
körrel rendelkeznek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének eredményes működését.
Emberi erőforrás - Az emberi erőforrás politikák és gyakorlatok úgy kerültek
megtervezésre és megvalósításra, hogy azok elősegítsék a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének eredményes működését.

IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és etikai értékek
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.CE.IEV.BP1: A feddhetetlenség és az etikus magatartás világos megfogalmazása
és kimutatása
IFC.CE.IEV.BP2: Az alkalmazottak tájékoztatása a feddhetetlenségről és az etikus
magatartásról
IFC.CE.IEV.BP3: A feddhetetlenségre és etikus magatartásra vállalt elkötelezettség
tanúsítása
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•
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Korrekciós tervek Eredmény: 3
Alkalmazottak időszakos
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Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Etikai kódex Eredmény: 1
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmények: 1, 2, 3
Monitoring jelentések Eredmény: 2
Korrekciós tervek Eredmény: 3

Megfelelés

IFC.CE.IEV.BP1: A feddhetetlenség és az etikus magatartás világos megfogalmazása és
kimutatása
A vezetés kulcsfontosságú tagjai a munkavállalók számára világosan megfogalmazzák és
hangsúlyozzák a feddhetetlenség és etikus magatartás fontosságát. [Eredmények: 1, 2, 3]
MEGJEGYZÉS: A vezetés a fenti gyakorlatot az alábbiak segítségével valósíthatja meg:
•
•
•

•

Napi tevékenységei és döntéshozatala során.
A szállítókkal, ügyfelekkel és egyéb külső partnerekkel folytatott tisztességes és
becsületes együttműködés során.
Olyan teljesítmény értékelések és ösztönzők alkalmazásával, amelyek csökkentik a
pénzügyi beszámolás céljaival össze nem egyeztethető magatartási formákra való
hajlandóságot.
Az etikai kihágások elutasításával a szervezet minden szintjén.

Folyamateredmények:
•
•
•

2: A megfelelés ellenőrzése
3: Az eltérés kezelése
1: Világosan megfogalmazott értékek

Megfelelés

IFC.CE.IEV.BP2: Az alkalmazottak tájékoztatása a feddhetetlenségről és az etikus
magatartásról
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A vezetés gondoskodik olyan eljárások bevezetéséről, amelyek az új alkalmazottakat
megismertetik, a meglévő alkalmazottakat pedig rendszeresen emlékeztetik a szervezet
feddhetetlenséggel és etikus magatartással, valamint az ezekhez kapcsolódó vállalati
értékekkel kapcsolatos céljaira. [Eredmények: 1, 2]
MEGJEGYZÉS: A vezetés a fenti gyakorlatot az alábbiak segítségével valósíthatja meg:
•
•
•
•
•
•

Az új alkalmazottak tájékoztatása során hangsúlyozza a felső vezetés
feddhetetlenségre és etikus magatartásra vonatkozó nézeteinek fontosságát.
Az alkalmazottakat rendszeres időközönként aktuális információval látja el a
feddhetetlenség és etikus magatartás fenntartása érdekében.
Könnyen hozzáférhető és világosan érthető etikai útmutató biztosításával.
A meglévő és új etikai politikákat áttekint(tet)ő rendszeres képzéssel és egyéb
interaktív kommunikációval.
Az alkalmazottaknak az alapelvek megértését bizonyító rendszeres visszajelzésein
keresztül.
Elismeri és jutalmazza az alkalmazottak olyan tevékenységeit, amelyek pozitívan
tükrözik a feddhetetlenség és etikus magatartás elveit.

Folyamateredmények:
•
•

2: A megfelelés ellenőrzése
1: Világosan megfogalmazott értékek

Megfelelés

IFC.CE.IEV.BP3: A feddhetetlenségre és etikus magatartásra vállalt elkötelezettség
tanúsítása
A vezetés tanúsítja a feddhetetlenségre és etikus magatartásra vállalt elkötelezettségét azzal,
hogy olyan esetekben, amikor ezek lehetséges megszegéséről tudomást szerez, előre
meghatározott elvek mentén zajló vizsgálati eljárást folytat le és időben megteszi a
megfelelő javító intézkedéseket. [Eredmények: 1,3]
MEGJEGYZÉS: Például a vezetés:
•
•
•

Kivizsgálja a normák lehetséges megszegésének eseteit annak céljából, hogy
teljeskörűen megismerje a problémát és annak körülményeit.
Megfelelő dokumentációt dolgoz ki.
A helyzetet az előírt szervezeti iránymutatásoknak megfelelően, következetesen és
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időben orvosolja.
Informálja a szervezet alkalmazottait a szükséges vizsgálat és a javító intézkedések
végrehajtásáról.
Utóellenőrzés (nyomon követés) keretében támogatja a folyamatos megfelelést.

Folyamateredmények:
•
•

3: Az eltérés kezelése
1: Világosan megfogalmazott értékek

Megfelelés

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület
A felügyeleti testület (igazgatóság és/vagy audit bizottság) ismeri és gyakorolja a pénzügyi
beszámolással és a vonatkozó belső kontrollrendszerrel kapcsolatos ellenőrzési felelősségeket.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IFC.CE.OB.BP1: A testületi értekezletek tartalmának kialakítása
IFC.CE.OB.BP2: Független testületi tagok beazonosítása
IFC.CE.OB.BP3: A testület szerepének és felelősségeinek meghatározása
IFC.CE.OB.BP4: A belső kontrollrendszer eredményességének mérlegelése
IFC.CE.OB.BP5: Találkozás az ellenőrökkel
IFC.CE.OB.BP6: A politikák és eljárások felülvizsgálata
IFC.CE.OB.BP7: Szakmai szkepticizmus használata
IFC.CE.OB.BP8: Névtelen bejelentésből származó információ mérlegelése
IFC.CE.OB.BP9: A testületi tagságra jelöltek átvilágítása
IFC.CE.OB.BP10: A megfelelőség igazolása
IFC.CE.OB.BP11: Találkozás a vezetéssel

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•

Számviteli politikák és
eljárások Eredmény: 5
Ellenőrzési
dokumentáció Eredmény: 6
Vezetői jelentések Eredmény: 3, 5

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Ellenőrzési alapszabály Eredmény: 1
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmény: 3, 4, 5, 6
Ellenőrzési napirend Eredmény: 1
Értekezlet jegyzőkönyve Eredmény:
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3, 5, 6
Testületi tagok anyagai Eredmény:
1, 2, 4
Időszakos ellenőrzési
jelentés Eredmény: 3, 5, 6

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP1: A testületi értekezletek tartalmának kialakítása
A felügyeleti testület hivatalos politikát alakít ki azon sajátos döntésekre vagy eseményekre
vonatkozóan, amelyek a testülettel történő egyeztetést vagy annak részéről történő
jóváhagyást igényelnek, továbbá meghatározza ezen tárgyalások ütemezését. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott hatáskörök

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP2: Független testületi tagok beazonosítása
Beazonosításra kerülnek a felügyeleti testület és/vagy audit bizottság független tagjai.
[Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: Független működés

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP3: A testület szerepének és felelősségeinek meghatározása
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A felügyeleti testület a szervezeti szabályzatokban, míg az audit bizottság saját alapító
okiratában meghatározza szerepkörét és felelősségeit. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott hatáskörök

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP4: A belső kontrollrendszer eredményességének mérlegelése
A felügyeleti testület rendszeresen mérlegeli a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének eredményességét, ideértve annak kockázatait, jelentős hiányosságait és
lényeges gyengeségeit (ha ilyenek vannak). [Eredmények: 3, 5]
MEGJEGYZÉS: A felügyeleti testület évente legalább egy alkalommal a vezetéssel
megtárgyalhatja a kontrollok vezetők által történő megsértésének kockázatára vonatkozó
értékelését, ideértve a vezetők kontrollok megsértésére vonatkozó motivációját és azt, hogy
az ilyen tevékenységeket milyen módon lehetséges eltitkolni.
Folyamateredmények:
•
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP5: Találkozás az ellenőrökkel
A felügyeleti testület rendszeresen találkozik a belső ellenőrökkel és a könyvvizsgálóval,
ideértve személyes találkozókat is. A testület felülvizsgálja a vizsgálatok hatókörét és a
tervezett teszteket, a rendelkezésre álló erőforrásokat és a személyi állományt, valamint a
jelentős vizsgálati megállapításokat. [Eredmények: 3, 6]
Folyamateredmények:
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3: Figyelemmel kísért kockázatok
6: Az audit tevékenységek felügyelete

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP6: A politikák és eljárások felülvizsgálata
A felügyeleti testület felülvizsgálja a vezetés által a jelentős becslések során alkalmazott
számviteli politikákat és eljárásokat, ideértve az alapvető feltételezéseket. [Eredmény: 5]
Folyamateredmények:
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP7: Szakmai szkepticizmus használata
A felügyeleti testület megfelelő szintű (szakmai szkepticizmussal) fenntartással él a
vezetésnek a pénzügyi beszámolásra vonatkozó állításaival és megítéléseivel szemben,
melynek keretében a vezetésnek ellenőrző és számonkérő jellegű kérdéseket tesz fel.
[Eredmény: 5]
Folyamateredmények:
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP8: Névtelen bejelentésből származó információ mérlegelése
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A felügyeleti testület mérlegeli a névtelen bejelentésekből, a szervezet korrupció- (csalás)
ellenes és hasonló folyamataiból nyert információkat a pénzügyi jelentések téves állításaiból
eredő kockázatok ellenőrzése céljából, ideértve az alkalmazottak szabályellenes
magatartásának és a kontrollok vezetők általi megsértésének kockázatát. A testület
felülvizsgálja a jelentős ügyeket bemutató jelentéseket, mérlegelve azoknak a pénzügyi
beszámolásra gyakorolt potenciális hatásait és a korrekciós intézkedések szükségességét.
[Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP9: A testületi tagságra jelöltek átvilágítása
A felügyeleti testület megvizsgálja a testületi és audit bizottsági tagságra jelölt személyeket
abból a szempontból, hogy azok kellően függetlenek-e a szervezettől és a vezetéstől,
valamint, hogy az illető képes-e eredményesen ellátni testületi tagsági feladatát. [Eredmény:
4]
Folyamateredmények:
•

4: Pénzügyi beszámolásban való jártasság (alkalmazása)

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP10: A megfelelőség igazolása
A felügyeleti testület tagjai éves rendszerességgel igazolják, hogy megfelelnek a szervezet
etikai iránymutatásainak és a függetlenségre vonatkozó szabályoknak. [Eredmények: 3, 5]
Folyamateredmények:
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése

GOSPEL
COSO Folyamatok – Stages Report
Sub-deliverable WP2.R22

•

Version:
Revision:
Date:
Page:

Working
revision
15.6.2011
9 / 148

3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

IFC.CE.OB.BP11: Találkozás a vezetéssel
A felügyeleti testület minden értekezleten időt különít el arra, hogy a vezetés jelenléte nélkül
tárgyaljon meg témákat, ideértve a külső tanácsadókkal, a belső ellenőrökkel, a
könyvvizsgálóval és a külső jogi tanácsadóval folytatott külön megbeszéléseket.
[Eredmények: 3, 5, 6]
Folyamateredmények:
•
•
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
6: Az audit tevékenységek felügyelete
3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

IFC.CE.MPO: Vezetési filozófia és működési stílus
A vezetés filozófiája és működési stílusa támogatja a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének eredményes megvalósítását.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•

IFC.CE.MPO.BP1: A kockázatcsökkentés hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP2: A feldolgozási követelmények hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP3: A gondosság fontosságának hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP4: A pénzügyi beszámolás céljainak kialakítása és világos
megfogalmazása

Bemeneti munkatermékek:
•

A pénzügyi beszámolás

Kimeneti munkatermékek:
•

A pénzügyi beszámolás
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céljai Eredmények: 3
Vezetői
nyilvántartások Eredmények: 1, 2

Megfelelés

IFC.CE.MPO.BP1: A kockázatcsökkentés hangsúlyozása
A vezetés a pénzügyi beszámolásban érintett egyéb felekkel történő együttműködése során,
valamint az ügyfelekkel, szállítókkal vagy kereskedőkkel, és az alkalmazottakkal való
kapcsolatában hangsúlyt helyez a pénzügyi beszámolással kapcsolatos kockázatok
minimalizálásának fontosságára. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Az alaphang meghatározása

Megfelelés

IFC.CE.MPO.BP2: A feldolgozási követelmények hangsúlyozása
A szervezet működési filozófiája megköveteli, hogy minden könyvelési tétel, beleértve a
feltételezéseket és becsléseket tartalmazókat is, megfelelő engedélyezéssel és elégséges
alátámasztó dokumentummal rendelkezzen, valamint hogy egy megfelelő pénzügyi vezető
által ellenőrzésre kerüljön. [Eredmények: 1, 2]
Folyamateredmények:
•
•

1: Az alaphang meghatározása
2: A számviteli elveket és becsléseket hangsúlyozó megközelítés

Megfelelés
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IFC.CE.MPO.BP3: A gondosság fontosságának hangsúlyozása
A vezetés elégséges iránymutatást ad ahhoz, hogy az alkalmazottak a munkakörükben
számukra kijelölt munka elvégzése során felismerjék a megfelelően gondos munka és üzleti
megítélés fontosságát. [Eredmények: 1, 2]
Folyamateredmények:
•
•

1: Az alaphang meghatározása
2: A számviteli elveket és becsléseket hangsúlyozó megközelítés

Megfelelés

IFC.CE.MPO.BP4: A pénzügyi beszámolás céljainak kialakítása és világos
megfogalmazása
A vezetés a pénzügyi beszámolás folyamatában résztvevő alkalmazottakkal együtt alakítja ki
és fogalmazza meg a pénzügyi beszámolás céljait, beleértve a teljes, pontos és valósághű
pénzügyi beszámolásra vonatkozó célokat. [Eredmények: 1, 3]
Folyamateredmények:
•
•

3: Világosan megfogalmazott célok
1: Az alaphang meghatározása

Megfelelés

IFC.CE.OS: Szervezeti felépítés
A szervezeti felépítés támogatja a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének
eredményes működését.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•

IFC.CE.OS.BP1: Szervezeti ábrák létrehozása
IFC.CE.OS.BP2: A szerepkörök összehangolása a folyamatokkal
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IFC.CE.OS.BP3: Munkaköri leírások kialakítása
IFC.CE.OS.BP4: Szervezeti felépítés kialakítása
IFC.CE.OS.BP5: A belső ellenőrzési terület felépítésének kialakítása

Bemeneti munkatermékek:

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•

none

Szervezeti felépítés Eredmény: 2
Munkaköri leírások Eredmény: 1
Szervezeti ábrák Eredmény: 1

Megfelelés

IFC.CE.OS.BP1: Szervezeti ábrák létrehozása
A vezetés olyan szervezeti ábrát alakít ki, amely minden dolgozóra vonatkozóan, ideértve a
pénzügyi beszámolásban résztvevőket is, bemutatja a szerepköröket és a vonatkozó jelentési
útvonalakat. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak

Megfelelés

IFC.CE.OS.BP2: A szerepkörök összehangolása a folyamatokkal
A szervezet egyes egységei vagy funkcionális területei összehangolják a szerepköröket a
pénzügyi beszámolás céljait támogató fő folyamatokkal. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak
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Megfelelés

IFC.CE.OS.BP3: Munkaköri leírások kialakítása
A vezetés biztosítja a kulcsfontosságú pozíciók munkaköri leírásainak meglétét, és azokat a
feltételeknek és körülményeknek megfelelően aktualizálja. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak

Megfelelés

IFC.CE.OS.BP4: Szervezeti felépítés kialakítása
A vezetés olyan szervezeti felépítést alakít ki, amely biztosítja a megfelelő szervezeti
szinteket a gazdasági vezérigazgató-helyettes (CFO) és a pénzügyi beszámolási folyamatban
közvetlenül résztvevő alkalmazottak között. [Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: A felépítés kialakításra került

Megfelelés

IFC.CE.OS.BP5: A belső ellenőrzési terület felépítésének kialakítása
A pénzügyi beszámolás függetlenségét biztosítandó, a belső ellenőrzés közvetlenül a
vezérigazgató (CEO) alá tartozik és közvetlen kapcsolatban áll a felügyeleti testülettel (pl.
audit bizottság). [Eredmény: 2]
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Folyamateredmények:
•

2: A felépítés kialakításra került

Megfelelés

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási kompetenciák
A szervezet olyan személyeket alkalmaz, akik a pénzügyi beszámolás és a kapcsolódó
ellenőrzési szerepek terén rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•

IFC.CE.FRC.BP1: A szükséges tudás, készségek és képességek biztosítása
IFC.CE.FRC.BP2: Kompetenciák kiegészítése
IFC.CE.FRC.BP3: Képzés biztosítása
IFC.CE.FRC.BP4: A kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási szerepkörök
kompetenciáinak értékelése
IFC.CE.FRC.BP5: A kompetenciák felülvizsgálata és értékelése

Bemeneti munkatermékek:
•
•

Készség értékelési
jelentések Eredmény: 3
Képzési terv Eredmény: 2

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Készség értékelési
jelentések Eredmény: 3
Kiszervezett szolgáltatások
szerződései Eredmény: 2
Pénzügyi beszámolási
kompetenciák Eredmény: 1
Képzési terv Eredmény: 2

Megfelelés

IFC.CE.FRC.BP1: A szükséges tudás, készségek és képességek biztosítása
Új alkalmazott kulcsfontosságú pénzügyi pozícióba történő felvétele előtt a vezetés
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meghatározza és elfogadja, hogy milyen tudásra, készségekre és képességekre (és
végzettségre) van szükség a kapcsolódó feladatok eredményes elvégzéséhez. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott kompetenciák

Megfelelés

IFC.CE.FRC.BP2: Kompetenciák kiegészítése
A szervezet a házon belül meglévő pénzügyi beszámolási kompetenciákat szükség szerint
kiegészíti külső szakértők igénybe vételével. [Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: A megfelelő személyek alkalmazása

Megfelelés

IFC.CE.FRC.BP3: Képzés biztosítása
A vezetés a pénzügyi beszámolási folyamatokban résztvevő alkalmazottak számára vállalati
tanfolyam keretében vagy külső szolgáltató bevonásával képzést biztosít. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: A kompetenciák értékelése

Megfelelés
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IFC.CE.FRC.BP4: A kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási szerepkörök
kompetenciáinak értékelése
A felügyeleti testület (igazgatóság és/vagy audit bizottság) értékeli a kulcsfontosságú
pénzügyi beszámolási szerepköröket ellátó személyek - mint például a vezérigazgató és a
gazdasági vezérigazgató-helyettes - kompetenciáit. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: A kompetenciák értékelése

Megfelelés

IFC.CE.FRC.BP5: A kompetenciák felülvizsgálata és értékelése
A vezetés a dolgozókat szerepkörük szempontjából rendszeres időközönként felülvizsgálja
és értékeli, annak meghatározására, hogy az alkalmazottak készségei megfelelőek-e aktuális
munkaköri feladatuk ellátására. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: A kompetenciák értékelése

Megfelelés

IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség
A vezetés és az alkalmazottak megfelelő hatás- és felelősségi körrel rendelkeznek ahhoz,
hogy lehetővé tegyék a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének eredményes
működését.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.CE.AR.BP1: A célok és felelősségek meghatározása
IFC.CE.AR.BP2: A kulcsfontosságú pozíciók felülvizsgálata
IFC.CE.AR.BP3: Hatáskörök és felelősségek kijelölése
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IFC.CE.AR.BP4: Alkalmazottak felhatalmazása
IFC.CE.AR.BP5: A pozíciók felelősségekkel és hatáskörökkel való összehangolása

Bemeneti munkatermékek:
•

Version:
Revision:
Date:
Page:

Szervezeti felépítés Eredmények: 1,
2
Munkaköri leírások Eredmények: 1,
2

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•

Szerepkörök és
felelősségek Eredmények: 1
Kinevezési (jelölési)
dokumentáció Eredmények: 1, 2
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 1

Megfelelés

IFC.CE.AR.BP1: A célok és felelősségek meghatározása
A vezetés világos üzleti és vezetési célokat, valamint pozíció leírásokat alakít ki annak
érdekében, hogy megerősítse a vezetésnek a pénzügyi beszámolás eredményes belső
kontrollrendszerével kapcsolatos felelősségét. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott felelősségek

Megfelelés

IFC.CE.AR.BP2: A kulcsfontosságú pozíciók felülvizsgálata
A kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási pozíciók esetében a felügyeleti testület
felülvizsgálja a vezetés által a pozícióhoz meghatározott felelősségek és hatáskörök leírását,
és mérlegeli, milyen hatással vannak azok a pénzügyi beszámolás belső
kontrollrendszerének erősségére, szükség szerint előírva azok újbóli értékelését. [Eredmény:
1]
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Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott felelősségek

Megfelelés

IFC.CE.AR.BP3: Hatáskörök és felelősségek kijelölése
A hatáskörök és felelősségek kijelölése során a vezetés figyelembe veszi a kontrollkörnyezet
eredményességére gyakorolt hatást és annak fontosságát, hogy a feladatok eredményes
szétválasztása a jövőben is megmaradjon. A vezetés megfelelő egyensúlyt hoz létre a
„munka levezényléséhez" szükséges hatáskör és a fő folyamatok megfelelő belső
kontrolljának fenntartására vonatkozó elvárás között. [Eredmények: 1, 2]
Folyamateredmények:
•
•

1: Meghatározott felelősségek
2: Korlátozott hatáskör

Megfelelés

IFC.CE.AR.BP4: Alkalmazottak felhatalmazása
A vezetés felhatalmazza az alkalmazottakat, hogy a rájuk vonatkozó üzleti folyamatokban
szükség szerint javítsák az esetleges problémákat vagy fejlesszék a folyamatot, a
teljesítmény megfelelő ellenőrzése mellett. [Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: Korlátozott hatáskör

Megfelelés
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IFC.CE.AR.BP5: A pozíciók felelősségekkel és hatáskörökkel való összehangolása
Az egyéni felelősségek kijelölése, vagy egy adott pozícióhoz tartozó hatáskör meghatározása
során a vezetés figyelembe veszi a pozíció szervezetben elfoglalt helyét. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott felelősségek

Megfelelés

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás
Az emberi erőforrás politikák és gyakorlatok úgy kerültek megtervezésre és megvalósításra,
hogy azok elősegítsék a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének eredményes
működését.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IFC.CE.HR.BP1: Pozíció leírások kialakítása és karbantartása
IFC.CE.HR.BP2: Emberi erőforrás politikák és eljárások kialakítása és karbantartása
IFC.CE.HR.BP3: Önéletrajzok felülvizsgálata és referenciák ellenőrzése
IFC.CE.HR.BP4: Képzés és a tudatos magatartás biztosítása
IFC.CE.HR.BP5: Felülvizsgálati és értékelési folyamat kialakítása
IFC.CE.HR.BP6: Kilépési interjúk lefolytatása
IFC.CE.HR.BP7: A kompenzációs csomagok kialakítása
IFC.CE.HR.BP8: A kompenzációs csomagok felülvizsgálata
IFC.CE.HR.BP9: Az alkalmazotti állomány kompetenciájának értékelése

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•
•
•

Munkaköri leírások Eredmény: 1
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmény: 3
Kinevezési (jelölési)
dokumentáció Eredmény: 2, 4
Készség értékelési
jelentések Eredmény: 4
Etikai kódex Eredmény: 1

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•
•

HR dokumentáció Eredmény: 1, 2,
3, 4
Kompenzációs csomagok Eredmény:
4
Munkaköri leírások Eredmény: 1
Felülvizsgálati és értékelési
folyamat Eredmény: 4
Felülvizsgálati
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•
•
•
•

Version:
Revision:
Date:
Page:

Working
revision
15.6.2011
20 / 148

dokumentáció Eredmény: 4
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmény: 3
HR politikák és eljárások Eredmény:
1
Készség értékelési
jelentések Eredmény: 4
Képzési tervek Eredmény: 3

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP1: Pozíció leírások kialakítása és karbantartása
A vezetés kialakítja és karbantartja a vezetés értékeit és a pozíció követelményeinek
teljesítéséhez szükséges kompetenciákat bemutató pozíció leírásokat. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP2: Emberi erőforrás politikák és eljárások kialakítása és karbantartása
Az emberi erőforrás terület kialakítja és rendszeres időközönként aktualizálja a szervezet
emberi erőforrás politikáit és eljárásait bemutató anyagokat. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok

Megfelelés
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IFC.CE.HR.BP3: Önéletrajzok felülvizsgálata és referenciák ellenőrzése
A kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási pozíciókra jelentkezők elbírálása során a vezetés
felülvizsgálja az önéletrajzokat és ellenőrzi a referenciákat. A kiemelt felelősséggel és
hatáskörrel járó pozíciók esetében a szervezet háttérellenőrzéseket is végez. [Eredmények: 1,
2]
Folyamateredmények:
•
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok
2: Alkalmazottak toborzása és megtartása

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP4: Képzés és a tudatos magatartás biztosítása
Az emberi erőforrás terület a szervezet egészét átfogó etikus magatartás megteremtésének
céljából képzést és a tudatos magatartást elősegítő programokat biztosít. További képzést
kell nyújtani a pénzügyi beszámolás témájában minden olyan alkalmazott részére, aki a
pénzügyi beszámolásban közvetlen vagy közvetett módon érintett. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: Megfelelő képzés

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP5: Felülvizsgálati és értékelési folyamat kialakítása
A vezetés olyan felülvizsgálati és értékelési folyamatot alakít ki, amely biztosítja minden
alkalmazott előmenetelének és szervezeti helyzetének ismeretét. [Eredmény: 4]
Folyamateredmények:
•

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
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Megfelelés

IFC.CE.HR.BP6: Kilépési interjúk lefolytatása
A szervezetben a kilépéskor lefolytatott interjúk során kérdést kell feltenni a pénzügyi
beszámolást és a belső kontrollokat érintő esetleges aggályokra vonatkozóan. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP7: A kompenzációs csomagok kialakítása
A felsővezetők kompenzációs csomagjában nagy részt képviselnek a nem-pénzügyi (például
az ügyfélelégedettségre, az alkalmazottak megtartására, vagy egy sikeres
rendszerbevezetésre vonatkozó) célok eléréséhez tartozó elemek, így azok nem
kapcsolódnak túlzottan a pénzügyi kimutatásokban szereplő rövidtávú eredményekhez.
[Eredmény: 4]
Folyamateredmények:
•

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP8: A kompenzációs csomagok felülvizsgálata
A felügyeleti testület felülvizsgálja a vezetők kompenzációs csomagjait, beleértve azok
prémiumként és részvényben teljesített elemeit annak meghatározása céljából, hogy azok
nem eredményezik-e annak elfogadhatatlanul magas kockázatát, hogy a pénzügyi
beszámolás hibás adatot tartalmaz. Szükség szerint a felügyeleti testület kontrollokat vezet
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be az ilyen kockázat elfogadható szintre való csökkentése céljából. [Eredmény: 4]
Folyamateredmények:
•

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése

Megfelelés

IFC.CE.HR.BP9: Az alkalmazotti állomány kompetenciájának értékelése
A vezetés értékeli, hogy megfelelő-e a pénzügyi információk nyilvántartásba vételében és a
beszámoló készítésben résztvevő személyi állomány létszáma és kompetenciája. [Eredmény:
4]
1. MEGJEGYZÉS: A legfelső vezetés értékeli, hogy mennyire képesek az alkalmazottak a
vonatkozó irodalom birtokában a problémákat megállapítani, a helyzetet világosan
bemutatni, valamint lépést tartani a pénzügyi beszámolás technikai fejlődésével.
2. MEGJEGYZÉS: A pénzügyi beszámolásban résztvevő állomány megfelelőségének és
kompetenciáinak értékelésekor figyelembe kell venni az alkalmazottak általános technikai
felkészültségét, a számukra biztosított képzés jellegét és gyakoriságát, valamint a pénzügyi
beszámoláshoz rendelt állomány létszámát.
Megfelelés

RA: A kockázatértékelés (RA) folyamat-kategória
A kockázatértékelés a megbízható pénzügyi beszámolás összefüggésében a tételek lényegileg
téves bemutatásának kockázatát állapítja meg és elemzi. A pénzügyi beszámoló jelentős
számláira vonatkozó állításokon keresztül részletezett pénzügyi beszámolási célok a
kockázatértékelési folyamat előfeltételét képezik. A működési és a megfelelőségi kockázatok
mellett a vezetésnek figyelembe kell vennie a megbízható pénzügyi beszámolást érintő
kockázatokat is, mint például, hogy:
•
•
•
•

A tranzakciók gyűjtése és nyilvántartásba vétele nem teljeskörű.
Nem létező eszközöket vagy meg nem történt tranzakciókat rögzítenek.
Tranzakciókat rossz időszakra, rossz összegben vagy hibás besorolással rögzítenek.
A már egyszer rögzített tranzakciók elvesznek vagy módosulnak.
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Elmulasztják a megbízható becslésekhez szükséges információk megszerzését.
Helytelen könyvelési tételeket rögzítenek.
A tranzakciókat vagy becsléseket nem megfelelően számolják el.
Képleteket vagy számításokat helytelenül alkalmaznak.

A kockázatértékelés folyamat-kategóriához három folyamat (a COSO SB Útmutató szerinti
alapelv) kapcsolódik:
•

•

•

A pénzügyi beszámolás céljai - A vezetés megfelelő világossággal és elégséges
kritérium alkalmazásával határozza meg a pénzügyi beszámolás céljait ahhoz, hogy
lehetővé tegye a megbízható pénzügyi beszámolást érintő kockázatok megállapítását.
Pénzügyi beszámolási kockázatok - A szervezet megállapítja és elemzi a pénzügyi
beszámolás céljainak elérését érintő kockázatokat és ennek alapján meghatározza a
kockázatkezelés módját.
A csalás kockázata - A csalásból eredő lényegileg téves állítások lehetőségét
kifejezetten figyelembe kell venni a pénzügyi beszámolás céljainak elérését érintő
kockázatok értékelése során.

IFC.RA.FRO: A pénzügyi beszámolás céljai
A vezetés megfelelő világossággal és elégséges kritérium alkalmazásával határozza meg a
pénzügyi beszámolás céljait ahhoz, hogy lehetővé tegye a megbízható pénzügyi beszámolást
érintő kockázatok megállapítását.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.RA.FRO.BP1: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások beazonosítása
IFC.RA.FRO.BP2: A felmérési tevékenységek skálájának áttekintése
IFC.RA.FRO.BP3: Számviteli politikák összehasonlítása

Bemeneti munkatermékek:
•
•

A pénzügyi beszámolás
céljai Eredmények: 1, 2
Számviteli politikák és
eljárások Eredmények: 1, 2

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti
tevékenységek Eredmények: 3
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3
A pénzügyi beszámolás
céljai Eredmények: 1, 2
A pénzügyi beszámoló
számlái Eredmények: 4, 5
A pénzügyi beszámolóval
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kapcsolatos állítások Eredmények: 4,
5

Megfelelés

IFC.RA.FRO.BP1: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások beazonosítása
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos releváns állítások beazonosítására a vezetés a
pénzügyi beszámolókból - ideértve a közzétételeket is - kiindulva, a lényegességre
vonatkozó becslése alapján azonosítja be a pénzügyi beszámoló jelentős számláit. Ezt
követően a vezetés minden egyes számla és közzététel esetében beazonosítja a pénzügyi
beszámoló ilyen számláit alátámasztó releváns állításokat, mögöttes ügyleteket és
eseményeket, valamint a támogató folyamatokat. [Eredmények: 4, 5]
Folyamateredmények:
•
•

4: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások relevánsak
5: A lényegesség elvének figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FRO.BP2: A felmérési tevékenységek skálájának áttekintése
A vezetés a felügyeleti testület felülvizsgálata mellett áttekinti a szervezet tevékenységi
skáláját annak megállapítására, hogy minden tevékenység megfelelően összegyűjtésre
került-e a pénzügyi beszámolókban, és mérlegeli, hogy a pénzügyi beszámolók az olvasók
számára megfelelően és hasznos formában mutatják-e be a gazdasági valóságot. [Eredmény:
3]
Folyamateredmények:
•

3: A beszámolók tükrözik a szervezet tevékenységeit

Megfelelés
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IFC.RA.FRO.BP3: Számviteli politikák összehasonlítása
A vezetés összehasonlítja a szervezetben alkalmazott számviteli elveket a hasonló méretű és
hasonló iparágban működő szervezeteknél alkalmazottakkal. A vezetés továbbá összeveti a
szervezet pénzügyi beszámolóinak tartalmát és részletezettségét az említett szervezetek
jelentéseivel. A jelentős eltéréseket a vezetés megvizsgálja és testületi felülvizsgálat céljából
összefoglalja. [Eredmények: 1, 2]
Folyamateredmények:
•
•

2: A közzétett információk értelmezhetőségének támogatása
1: Az általánosan elfogadott számviteli elveknek való megfelelés

Megfelelés

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási kockázatok
A szervezet megállapítja és elemzi a pénzügyi beszámolás céljainak elérését érintő
kockázatokat és ennek alapján meghatározza a kockázatkezelés módját.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

IFC.RA.FRR.BP1: Kockázat azonosítási folyamat alkalmazása
IFC.RA.FRR.BP2: A kontrollok leképezése
IFC.RA.FRR.BP3: Együttműködés külső felekkel
IFC.RA.FRR.BP4: A külső tényezők figyelembe vétele
IFC.RA.FRR.BP5: Kockázatértékelések aktualizálása
IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•

Kapcsolódó üzleti
tevékenységek Eredmények: 1, 7
Szervezeti felépítés Eredmények: 1,
2, 4, 7
Kockázat és kontroll

Kimeneti munkatermékek:
•

•

Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
Kockázatértékelési
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dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
Kapcsolódó informatikai
rendszerek Eredmények: 1, 3, 7
Számviteli politikák és
eljárások Eredmények: 1, 7
Készség értékelési
jelentések Eredmények: 1, 2, 3, 4, 7
Pénzügyi beszámolási
kompetenciák Eredmények: 1, 2, 3,
4
A pénzügyi beszámoló
számlái Eredmények: 1, 7
A pénzügyi beszámolóval
kapcsolatos állítások Eredmények: 1,
7
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jelentések Eredmények: 5, 6, 7

Megfelelés

IFC.RA.FRR.BP1: Kockázat azonosítási folyamat alkalmazása
A vezetés a kockázatok azonosítását célzó folyamata részeként megállapításra kerülnek az
alábbiak:
•
•
•

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos releváns állítások minden egyes jelentős
számla és közzététel esetében.
A pénzügyi beszámoló számláit és a közzétételeket alátámasztó üzleti folyamatok és
üzleti egységek.
A pénzügyi beszámolás céljai szempontjából releváns fő üzleti folyamatokat
támogató informatikai (IT) rendszerek. [Eredmények: 1, 3, 4]

Folyamateredmények:
•
•
•

3: Informatika figyelembe vétele
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele

Megfelelés
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IFC.RA.FRR.BP2: A kontrollok leképezése
A vezetés leképezi kontrolljait az öt belső kontroll komponensre, a fejlécekben felsorolva a
tevékenység kontrollcéljait és kockázatait. Ez (a megközelítés) azokat a tevékenységeket
célozza, amelyek számviteli hibákat okozhatnak. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FRR.BP3: Együttműködés külső felekkel
A szervezeti kockázatok megállapítása részeként a vezetés együttműködik azokkal a külső
felekkel, akik hatással lehetnek a pénzügyi beszámolás megbízhatóságára, ideértve a
szállítókat, befektetőket, hitelezőket, részvényeseket, alkalmazottakat, ügyfeleket,
közvetítőket és iparági partnercégeket. [Eredmények: 5, 7]
Folyamateredmények:
•
•

7: Újraértékelést kiváltó okok
5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FRR.BP4: A külső tényezők figyelembe vétele
A vezetés figyelembe veszi azokat a külső tényezőket, amelyek hatással vannak a vezetés
azon képességére, hogy elérje pénzügyi beszámolási céljait, mint például a gazdasági,
versenyképességi és iparági feltételeket; a jogszabályi és politikai környezetet; valamint a
technológiában, a beszerzési forrásokban, az ügyféligényekben vagy a hitelezők által
támasztott követelményekben bekövetkező változásokat. A vezetés figyelembe veszi azt is,
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hogy milyen hatással vannak a belső tényezők és az azokban bekövetkező változások a
szervezet azon képességére, hogy elérje a pénzügyi beszámolási céljait. Ide tartoznak a
számlák jellemzői, az üzleti folyamatok jellege és a szervezet egészére kiható tényezők.
[Eredmények: 5, 7]
Folyamateredmények:
•
•

7: Újraértékelést kiváltó okok
5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FRR.BP5: Kockázatértékelések aktualizálása
A vezetés rendszeres időközönként (pl. negyedévente) aktualizálja a kockázatértékeléseket,
figyelembe véve:
•
•
•

Az újonnan megállapított jelentősnek értékelt kockázatokat.
A korábban megállapított kockázatok magasabb fontossági kategóriába történő
átsorolását.
A jelentős kockázatok csökkentését célzó akciótervek helyzetét.

A ilyen kockázatértékelés a lehetséges hatás és a kockázatok valószínűsége alapján értékeli a
kockázatot. Az ebből kapott értékelést alapvető bementi információként használják a
szükséges kontroll tevékenységek meghatározása során. [Eredmények: 5, 6, 7]
Folyamateredmények:
•
•
•

7: Újraértékelést kiváltó okok
6: A valószínűség és hatás becslése
5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal
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A pénzügyi terület kulcsfontosságú tagjai rendszeres találkozókon vesznek részt:
•
•
•

•

Az ügyvezetőséggel, a pénzügyi beszámolás kockázatira kiható új kezdeményezések,
kötelezettségek és tevékenységek megállapítása céljából.
Az informatikai állománnyal, a pénzügyi beszámolás kockázataira esetlegesen kiható
informatikai változások figyelemmel kísérése céljából.
Az emberi erőforrás területtel, annak megállapítása és felmérése céljából, hogy
milyen hatással lehetnek az alkalmazotti állományban bekövetkező változások a
pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének működéséhez szükséges
kompetenciákra.
Jogászokkal, hogy a pénzügyi vezetők lépést tartsanak a jogi/szabályozói
változásokkal. [Eredmények: 1, 2, 3, 4]

Folyamateredmények:
•
•
•
•

2: Személyi állomány figyelembe vétele
3: Informatika figyelembe vétele
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FR: A csalás kockázata
A csalásból eredő lényegileg téves állítások lehetőségét kifejezetten figyelembe kell venni a
pénzügyi beszámolás céljainak elérését érintő kockázatok értékelése során.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

IFC.RA.FR.BP1: A kompenzációs csomagokkal kapcsolatos ösztönző és késztető
tényezők vizsgálata
IFC.RA.FR.BP2: A csalás kockázatértékelésének elvégzése
IFC.RA.FR.BP3: A kontrollok megkerülését vagy megszegését lehetővé tevő
módszerek feltárása
IFC.RA.FR.BP4: Informatikai eszközök használata
IFC.RA.FR.BP5: Események vizsgálatát és korrekcióját végző folyamatok
kidolgozása
IFC.RA.FR.BP6: A csalás kockázatának belső ellenőrzés által történő értékelése
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•
•
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Üzleti politikák Eredmény: 1, 2
Ellenőrzési
dokumentáció Eredmény: 2, 3
Kompenzációs csomagok Eredmény:
1
Tranzakciós adatok Eredmény: 2
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Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmény: 1, 3
Csalás elleni vezetői terv Eredmény:
3
Csalás elleni politikák és
eljárások Eredmény: 2, 3
Csalás kockázatértékelési
jelentés Eredmény: 2

Megfelelés

IFC.RA.FR.BP1: A kompenzációs csomagokkal kapcsolatos ösztönző és késztető
tényezők vizsgálata
A felügyeleti testület és a vezetés áttekintik a szervezetben alkalmazott kompenzációs
csomagokat és a szervezet teljesítményértékelési folyamatát annak céljából, hogy
megállapítsák azokat a lehetséges ösztönző és az olyan, az egyéneket befolyásoló késztető
tényezőket, amelyek az alkalmazottakat csalásra késztethetik. [Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen áttekintés azt vizsgálja, hogy a pénzügyi beszámolás
célkitűzéseinek elérése, vagy az azoktól való elmaradás, hogyan befolyásolhatja a dolgozók
értékelését, kompenzációját és folytonos alkalmazását
Folyamateredmények:
•

1: Az ösztönzők és a késztetések figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FR.BP2: A csalás kockázatértékelésének elvégzése
A vezetés a csalás kockázatára vonatkozóan átfogó értékelést végez, hogy megállapítsa a
csalás, vagy más rosszhiszemű cselekmény előfordulásának minden lehetőségét. [Eredmény:
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2]
MEGJEGYZÉS: A vezetésnek figyelembe kell vennie:
•
•
•
•
•
•
•

A szervezet iparágában és piacain elterjedt csalási módszereket és helyzeteket.
Azokat a földrajzi régiókat, ahol a szervezet üzleti tevékenységet folytat.
Olyan szokatlan, vagy összetett ügyleteket, amelyekre a vezetés jelentős befolyással
bír.
Az automatizáltság jellegét.
A becslések és megítélések pénzügyi beszámolásban képviselt arányát.
Utolsó percben megkötött ügyleteket.
A szabályok vezetés általi megsértésének veszélyét, és az olyan módszereket,
amelyekkel a meglévő kontroll tevékenységek megkerülhetőek.

A fentiek mérlegelése után a vezetés a szükséges információk birtokában értékeli azokat a
sajátos területeket, ahol a csalás felmerülhet, valamint a csalás bekövetkezésének
valószínűségét és potenciális hatását.
Folyamateredmények:
•

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FR.BP3: A kontrollok megkerülését vagy megszegését lehetővé tevő módszerek
feltárása
A csalás ellen létrehozott, a teljes szervezetet átfogó kontrollok tervezési és működési
eredményességének megállapítása, értékelése és tesztelése során a vezetés megvizsgálja,
hogy az alkalmazottak milyen módon próbálhatják megkerülni vagy megszegni a csalás
megakadályozását vagy felderítését célzó kontrollokat. [Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés
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IFC.RA.FR.BP4: Informatikai eszközök használata
A vezetés, ahol az célszerű, a csalás kockázatának megállapításának és kezelésének céljából
informatikai eszközöket alkalmaz, mint például biztonsági rendszereket, a csalást felderítő és
nyomonkövető eszközöket, valamint eseménykövető rendszereket. [Eredmény: 2]
Folyamateredmények:
•

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.RA.FR.BP5: Események vizsgálatát és korrekcióját végző folyamatok kidolgozása
A vezetés célszerűen felépített folyamatot dolgoz ki az események kivizsgálására és
korrekciójára. A vizsgálati szerepköröket és felelősségeket világosan meghatározzák, a
folyamatokba pedig beépítenek egy olyan nyomonkövető mechanizmust, amely lehetővé
teszi a vezetés számára, hogy jelentse a lényeges csalási eseményeket. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása

Megfelelés

IFC.RA.FR.BP6: A csalás kockázatának belső ellenőrzés által történő értékelése
A belső ellenőrzési terület felelős vezetője beépíti a csalásra vonatkozó kockázatértékelés
eredményét a belső ellenőrzési tervbe. A vezetés megvizsgálja és megerősíti, hogy a belső
ellenőrzési terv kitér a vonatkozó kockázatokra. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása
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Megfelelés

CA: A kontrolltevékenységek (CA) folyamat-kategória
A kontrolltevékenységeket a szervezet különböző szintjein végzik a pénzügyi beszámolás
céljainak elérését érintő kockázatok csökkentése céljából.
Magas, az egész szervezetet átfogó szinten a vezetés összehasonlítja a tényleges teljesítményt
a tervekkel és előrejelzésekkel, áttekinti a pénzügyi beszámolókat, és vizsgálja a működési és
pénzügyi teljesítmény-mutatókat. A kontrollok széles skálája lehetővé teszi, hogy az ilyen
típusú jelentéseket a vezetés eredményesen alkalmazza az üzletvezetésben, valamint a
folyamat szintű kontrolltevékenységek működésében felmerülő hiányosságok és az
esetlegesen kezelést igénylő működésbeli változások feltárására. Néhány vezetői tevékenység
egyszerre szolgál kontrolltevékenységként és monitoring tevékenységként.
Az üzleti folyamatokban résztvevő minden szint a szervezeti folyamatokon keresztül
azonosítja az adatokat és rögzíti a szervezet főkönyvében. A kontrolltevékenységek
támaszkodhatnak olyan kommunikációs csatornákra, ahol a felsővezetők közvetlenül
kommunikálnak az alkalmazottakkal. A vezetés igény szerint alakít ki pénzügyi beszámolási
célokat támogató informatikai kontrollokat. Ahol a szűkös erőforrások miatt nem lehetséges a
feladatok elválasztása, bizonyos helyettesítő kontrollok alkalmazásával lehet a célokat elérni.
A kontrolltevékenységek folyamat-kategóriához négy folyamat (a COSO SB Útmutató
szerinti alapelv) kapcsolódik:
•
•

•

•

Integráció a kockázatértékeléssel - Intézkedések történnek a pénzügyi beszámolás
céljainak elérését veszélyeztető kockázatok kezelésére.
A kontrolltevékenységek kiválasztása és fejlesztése - A kontrolltevékenységeket a
hozzájuk kapcsolódó költségek és a pénzügyi beszámolás céljainak elérését
veszélyeztető kockázatok csökkentésére vonatkozó várható eredményességük
figyelembe vételével választják ki és fejlesztik.
Politikák és eljárások - A megbízható pénzügyi beszámolásra vonatkozó politikákat
kialakítják, azokat a szervezetben teljeskörűen kommunikálják ésa vezetői utasításba
foglalt vonatkozó eljárásokat végrehatják.
Informatika - A pénzügyi beszámolás céljai elérésének támogatására informatikai
kontrollokat terveznek meg és vezetnek be - ahol azok alkalmazhatók.

IFC.CA.IRA: Integráció a kockázatértékeléssel
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Intézkedések történnek a pénzügyi beszámolás céljainak elérését veszélyeztető kockázatok
kezelésére.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•

IFC.CA.IRA.BP1: A szervezet egészét átfogó kontrollok figyelembe vétele
IFC.CA.IRA.BP2: A kontrollok azonosítása és értékelése műhelymunka (workshop)
keretében
IFC.CA.IRA.BP3: A kontrollok megállapítása és értékelése mátrixok alkalmazásával
IFC.CA.IRA.BP4: A kontrollok megállapítása és értékelése kontrollleltár segítségével
IFC.CA.IRA.BP5: Az igénybe vevő szervezet tranzakcióinak feldolgozása során az
alvállalkozó szolgáltató által alkalmazott belső kontrollok független értékelése

Bemeneti munkatermékek:
•
•

Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmény: 1, 2, 3
Kiszervezett szolgáltatás értékelési
jelentése Eredmény: 3

Kimeneti munkatermékek:
•
•

Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmény: 1, 2, 3
Kontrollleltár Eredmény: 1

Megfelelés

IFC.CA.IRA.BP1: A szervezet egészét átfogó kontrollok figyelembe vétele
Annak mérlegelésekor, hogy a kontrolltevékenységek elégségesek-e a megállapított
kockázatok kezelésére, a vezetés figyelembe veszi a szervezet egészét átfogó kontrollokat.
[Eredmények: 1, 2]
1. MEGJEGYZÉS: A vezetés a megfelelő információk alapján hoz döntést arról, hogy mely
folyamatok esetében van szükség további részletes kontrollokra.
2. MEGJEGYZÉS: A kontrolltevékenységek (mind a szervezet egészét lefedő, mind a
részletes folyamatokra vonatkozók) azon érintett tranzakció osztályok feldolgozásával járó
kockázatokat veszik figyelembe, ahol olyan hibák, vagy csalások fordulhatnak elő, amelyek
egyedileg, vagy összességükben hátrányos hatással lehetnek a pénzügyi beszámolás
céljainak elérésére.
Folyamateredmények:
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1: Csökkentett kockázatok
2: A szervezet főkönyvébe vezető összes jelentős bemeneti pont figyelembe vételre
kerül

Megfelelés

IFC.CA.IRA.BP2: A kontrollok azonosítása és értékelése műhelymunka (workshop)
keretében
A vezetés műhelymunka keretében határozza meg a pénzügyi beszámolás céljait
veszélyeztető kockázatok kezelését szolgáló megfelelő kontrolltevékenységeket és nyújt
képzést az alkalmazottak számára a kontrolltevékenységek helyes bevezetésének témájában.
[Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Csökkentett kockázatok

Megfelelés

IFC.CA.IRA.BP3: A kontrollok megállapítása és értékelése mátrixok alkalmazásával
A vezetés az egyes üzleti folyamatokban végrehajtott kockázatértékelés és kontrolltervezés
folyamatában kialakított kockázat/kontroll mátrixok alkalmazásával "rés-elemzést" végez,
annak értékelésére, hogy van-e szükség a pénzügyi beszámolás céljainak elérését
veszélyeztető kockázatok csökkentését szolgáló további kontrollokra. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Csökkentett kockázatok

Megfelelés
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IFC.CA.IRA.BP4: A kontrollok megállapítása és értékelése kontrollleltár segítségével
A vezetés olyan nyilvántartást vagy szoftvert alkalmaz, amely a pénzügyi beszámolást érintő
megállapított kockázatokhoz jellemzően kapcsolódó kontrollok leltárját vezeti, rögzíti.
[Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: Az egyes üzleti folyamatokra általában jellemző kontrollokkal előre
feltöltött leltár alkalmazása elősegíti a releváns kontrolltevékenységek megállapítását,
bevezetését és tesztelését.
Folyamateredmények:
•

1: Csökkentett kockázatok

Megfelelés

IFC.CA.IRA.BP5: Az igénybe vevő szervezet tranzakcióinak feldolgozása során az
alvállalkozó szolgáltató által alkalmazott belső kontrollok független értékelése
Abban az esetben, ha a szervezet a pénzügyi beszámolási tevékenységet egészben vagy
részben külső vállalkozóval végezteti, a gazdasági vezérigazgató-helyettes a jelentős
tranzakció osztályok kialakítása, rögzítése és feldolgozása során a külső szolgáltatónál
alkalmazott kontrollok értékelésére független értékelési jelentést szerez be (mint például a
SAS 70 Type II jelentés), vagy gondoskodik az ilyen felméréshez szükséges eljárások
elvégzéséről. [Eredmények: 1, 3]
Folyamateredmények:
•
•

1: Csökkentett kockázatok
3: Az informatika figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.SD: A kontrolltevékenységek kiválasztása és fejlesztése
A kontrolltevékenységeket a hozzájuk kapcsolódó költségek és a pénzügyi beszámolás
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céljainak elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére vonatkozó várható
eredményességük figyelembe vételével választják ki és fejlesztik.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

IFC.CA.SD.BP1: Összeférhetetlen tevékenységek szétválasztása
IFC.CA.SD.BP2: A nyilvántartások ellenőrzése olyan esetekben, amikor a hozzáférés
korlátozása nem célszerű
IFC.CA.SD.BP3: A kiszervezett szolgáltatások értékelési jelentésének biztosítása
IFC.CA.SD.BP4: A különböző kontroll megközelítések költség-haszon értékelése
IFC.CA.SD.BP5: Szervezeti ábrák alkalmazása az összeférhetetlen funkciók
azonosítására
IFC.CA.SD.BP6: Helyettesítő kontrollok alkalmazása

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Kiszervezett szolgáltatások
szerződései Eredmény: 3
Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmény: 1, 2, 3, 4
Kontrollleltár Eredmény: 1
Szervezeti ábrák Eredmény: 1, 3

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmény: 1, 3
Költség-haszon elemzés Eredmény:
2, 4
Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmény: 1, 2, 3, 4
Kiszervezett szolgáltatás értékelési
jelentése Eredmény: 3

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP1: Összeférhetetlen tevékenységek szétválasztása
A vezetés szétválasztja az összeférhetetlen tevékenységeket, úgy, hogy azokat több
alkalmazott között osztja meg, vagy azok szétválasztására informatikai alkalmazásokat vezet
be. [Eredmények: 1, 3]
MEGJEGYZÉS: Például, informatikai megoldással korlátozni lehet az adatokhoz vagy
programokhoz való hozzáférést, ezzel erősítve a feladatok elhatárolását; vagy ki lehet
mutatni az adatokhoz illetve programokhoz történő összes jogosulatlan hozzáférést.
Folyamateredmények:
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3: Feladatok szétválasztása
1: A tevékenységek átgondolása

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP2: A nyilvántartások ellenőrzése olyan esetekben, amikor a hozzáférés
korlátozása nem célszerű
Olyan esetekben, amikor a (számviteli) nyilvántartásokhoz való hozzáférés korlátozása nem
célszerű, a vezetés, a folyamatgazdák, vagy a belső ellenőrök szigorúan ellenőrzik a
nyilvántartásokat az esetleges hibás állítás kiszűrése céljából. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: A tevékenységek átgondolása

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP3: A kiszervezett szolgáltatások értékelési jelentésének biztosítása
A vezetés tevékenységének egy részét alvállalkozásba adja harmadik félnek, melynek
szerződéses kötelezettsége, hogy az alkalmazott kontrollokról a szervezet számára jelentést
nyújtson, és gondoskodik egy független értékelési jelentés biztosításáról (pl. SAS 70).
[Eredmények: 1, 4]
Folyamateredmények:
•
•

4: A költség-haszon szempont figyelembe vétele
1: A tevékenységek átgondolása

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP4: A különböző kontroll megközelítések költség-haszon értékelése
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A vezetés a megállapított kockázatok kezelésének költségét különböző kontroll
megközelítések alkalmazásával felméri, és összeméri a költségeket a kontrolloknak a
kapcsolódó kockázatok csökkentésére vonatkozó eredményességével. [Eredmények: 2, 4]
1. MEGJEGYZÉS: A vezetés kézi és/vagy informatikai kontrollok csoportját alakítja ki,
amelyben szükség szerint szerepelnek megelőző vagy feltáró jellegű kontrollok; és ezen
kontrollok relatív költséghatékonyságát veszi figyelembe.
2. MEGJEGYZÉS: A vezetés igazolja, hogy a kontrollok összességükben ésszerű
biztosítékot nyújtanak a pénzügyi beszámolás céljainak elérését veszélyeztető, az egyes
folyamatokkal kapcsolatos kockázatok megfelelő mértékű csökkentésére.
Folyamateredmények:
•
•

2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
4: A költség-haszon szempont figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP5: Szervezeti ábrák alkalmazása az összeférhetetlen funkciók
azonosítására
Szervezeti- és folyamatábrák, vagy más, a tevékenységek dokumentálását szolgáló eszközök
alkalmazásával a vezetés megállapítja az egyes funkciókban esetlegesen meglévő
összeférhetetlenségeket és biztosítja a megfelelő feladatelhatárolást. [Eredmény: 3]
MEGJEGYZÉS: A dokumentációt rendszeres időközönként aktualizálják, hogy azok a
mindenkor érvényes felelősségeket és tevékenységeket tükrözzék.
Folyamateredmények:
•

3: Feladatok szétválasztása

Megfelelés

IFC.CA.SD.BP6: Helyettesítő kontrollok alkalmazása
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Olyan esetekben, amikor a szűkös erőforrások miatt nem lehet eredményesen elhatárolni a
pénzügyi beszámolás céljait szolgáló feladatokat, a vezetés mérlegeli helyettesítő
kontrolltevékenységek alkalmazását. [Eredmény: 3]
MEGJEGYZÉS: Ilyen lehet például a hibás állítások megállapítását szolgáló, kellő
részletezettségű és időben elkészített jelentések rendszeres időközönként történő vezetői
felülvizsgálata.
Folyamateredmények:
•

3: Feladatok szétválasztása

Megfelelés

IFC.CA.PP: Politikák és eljárások
A megbízható pénzügyi beszámolásra vonatkozó politikákat kialakítják, azokat a
szervezetben teljeskörűen kommunikálják és a vezetői utasításba foglalt vonatkozó eljárásokat
végrehatják.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása
IFC.CA.PP.BP2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
IFC.CA.PP.BP3: Politikák kidolgozása a teljes szervezetet átfogó alkalmazásokra

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti
tevékenységek Eredmény: 1, 3
Szervezeti felépítés Eredmény: 1, 2,
4
Szerepkörök és
felelősségek Eredmény: 2, 4
Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmény: 1, 3
Kontrollleltár Eredmény: 1

Kimeneti munkatermékek:
•
•

Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmény: 6
A pénzügyi beszámolás politikái és
eljárásai Eredmény: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Megfelelés

IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása
A vezetés minden, a pénzügyi beszámolással kapcsolatos jelentős tevékenységre
vonatkozóan politikákat és eljárásokat alakít ki és azokat dokumentálja, különböző
formátumok - mint például szöveges leírás, folyamatábrák és kontroll mátrixok alkalmazásával. [Eredmények: 2, 4, 5, 6]
MEGJEGYZÉS: A vezetés egységes formátumot alakít ki a politikák bemutatására, mely
tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

A politika létrehozásának indokát és célját.
A politika hatálya alá tartozó területeket/egységeket/folyamatokat.
A politikáért felelős személlyel, a politika létrehozásával, bevezetésével,
végrehajtásával és karbantartásával kapcsolatos szerepköröket és felelősségeket.
A politika tárgykörébe tartozó témákat.
A politikában foglalt kivételek eszkalációs folyamatát.
A politika felülvizsgálatának időpontját.

Folyamateredmények:
•
•
•
•

6: Időszakos újraértékelések
4: Körültekintő bevezetés
5: A kivételek vizsgálata
2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása

Megfelelés

IFC.CA.PP.BP2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
A vezetés egyaránt alkalmaz megelőző és feltáró kontrollokat az egyes folyamatokban; a
kontrolltevékenységek dokumentálására és kommunikálására pedig folyamat térképeket,
szöveges leírásokat, táblázatokat és egyéb eszközöket. [Eredmények: 1, 3]
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Folyamateredmények:
•
•

3: Az eljárások a megfelelő időben történnek
1: Integrálás az üzleti folyamatokba

Megfelelés

IFC.CA.PP.BP3: Politikák kidolgozása a teljes szervezetet átfogó alkalmazásokra
A központi vezetés kialakítja a politikákat a teljes szervezetet érintő témákban, ideértve a
szervezet etikai kódexét, a hatáskörök delegálását, a vagyonvédelmet stb. Ezen felül, a
vezetés az üzleti egységek szintjén olyan politikákat dolgoz ki, amelyek támogatják az egész
szervezetet lefedő politikákat, és azokkal összhangban vannak. [Eredmények: 2, 4]
Folyamateredmények:
•
•

4: Körültekintő bevezetés
2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása

Megfelelés

IFC.CA.IT: Informatika
A pénzügyi beszámolás céljai elérésének támogatására informatikai kontrollokat terveznek
meg és vezetnek be, ahol azok alkalmazhatók.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

IFC.CA.IT.BP1: Rendszerfejlesztési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP2: Változáskezelés kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP3: Biztonsági és hozzáférési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP4: Számítógép üzemeltetési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP5: Alkalmazás kontrollok használata
IFC.CA.IT.BP6: A végfelhasználói informatikai alkalmazások azonosítása és védelme
IFC.CA.IT.BP7: A kiszervezett tevékenységek felülvizsgálata
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Bemeneti munkatermékek:
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•
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Kiszervezett szolgáltatás értékelési
jelentése Eredmények: 2
Kockázat és kontroll
dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3
Kapcsolódó informatikai
rendszerek Eredmények: 1, 2, 3
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Kimeneti munkatermékek:
•
•

Informatikai kontroll
dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 1, 2, 3

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP1: Rendszerfejlesztési kontrollok alkalmazása
Az ide tartozó, a rendszerek megtervezésére és bevezetésére vonatkozó kontrollok segítenek
a rendszerek megfelelő kifejlesztését, konfigurálását, jóváhagyását és termelésbe történő
bevezetését biztosítani. [Eredmények: 2, 3]
1. MEGJEGYZÉS: Kevésbé összetett környezetben a vezetés olyan folyamatot alkalmaz az
új csomagok kiválasztására, amely az alkalmazás kontrollokat, biztonsági jellemzőket, az
adatkonverziós követelményeket, a tesztelést és a visszaállítási terveket veszi figyelembe.
2. MEGJEGYZÉS: Kevésbé összetett környezetben a vezetés rendszer változtatási eljárások
segítségével hajtja végre a rendszerfrissítéseket, ideértve a termelés fázis elindítását. Míg
vannak olyan informatikai vezetők, akik a frissítéseket azonnal bevezetik, mások akár több
hónapot is várnak a telepítéssel, figyelemmel kísérve, hogy a többi végfelhasználó talált-e
esetleg a frissítésben programhibát. Jelentős frissítések esetén általában nagyobb az igény az
alapos tesztelésre és ilyen esetekben a frissítés átfogóbb rendszerváltozási
kontrollfolyamaton megy keresztül.
3. MEGJEGYZÉS: Összetettebb környezetben a vezetés is szélesebb körben alkalmaz olyan
rendszerfejlesztési politikákat és eljárásokat, amelyek segítenek biztosítani azt, hogy a
pénzügyi beszámolással kapcsolatos alkalmazások tervezése, kifejlesztése, tesztelése és
telepítése megfelelő kontrollok mellett történjen.
Folyamateredmények:
•
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele
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Megfelelés

IFC.CA.IT.BP2: Változáskezelés kontrollok alkalmazása
Az ide tartozó, a rendszerek - legyenek azok alkalmazások, támogató adatbázisok vagy
operációs rendszerek - módosításaira vonatkozó kontrollok segítenek biztosítani azt, hogy a
változások a szükséges jóváhagyást követően kerüljenek végrehajtásra, valamint tesztelésük
és bevezetésük megfelelő módon történjen. [Eredmény: 2]
1. MEGJEGYZÉS: Kevésbé összetett környezetekben a rendszerváltozási és
rendszerfejlesztési eljárásokat az egyszerűbb bevezetés, képzés és folyamatos karbantartás
érdekében gyakran összevonják.
2. MEGJEGYZÉS: Kevésbé komplex környezetben rendszerjavítási folyamatokat
használhatunk, amelyek jelenthetik a dobozos szoftverek fejlesztéseihez kapcsolódó előzetes
tesztelést, vagy egy harmadik féllel az alkalmazás-, rendszerfejlesztés bevezetéséhez
kapcsolódó tesztelésre történő szerződést. A szükséges tesztek köre a változások
bonyolultságától és jellegétől függ.
3. MEGJEGYZÉS: Bonyolultabb környezetben általában szélesebb körben valósulnak meg
változások; azokat vagy az üzletmenet teszi szükségessé, vagy az informatikai
rendszerfelelősök (csoport) hajtja végre. Ilyen környezetben a vezetés:
•
•

megfelelő kontrollokkal támogatott változás- és problémakezelési folymatot hoz
létre, hogy a változások végbemenetelének megfelelőségét biztosítsa.
ha a hálózatot a társaság a felhasználók azonosítására és/vagy adatfogadásra (pl.
vevői rendelések) használja, megfelelő kontrollokat kell alkalmazni, hogy
megállapítható legyen: a változások megfelelően lettek-e elvégezve, illetve a
pénzügyi beszámolási célokat elérték-e.

Folyamateredmények:
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP3: Biztonsági és hozzáférési kontrollok alkalmazása
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Az ide tartozó, a kritikus alkalmazásokat érintő és az adatbázisokat, valamint hálózatokat
támogató kontrollok segítenek a vezetésnek biztosítani azt, hogy a hozzáférés a megfelelő
engedélyezéssel rendelkezzen, illetve, hogy az adatok felhasználása, karbantartása, és az
adatszolgáltatás megfelelően történjen. [Eredmény: 2]
1. MEGJEGYZÉS: Kevésbé összetett környezetekben a hozzáférési kontrollok a hálózathoz
és a szoftver alkalmazásokhoz történő hozzáférést ellenőrzik. A dobozos szoftver
alkalmazások által használt adatbázis technológiát az alkalmazási eszközökön és
interfészeken keresztül tartják karban. A hozzáférési kontrollokat az informatikát üzemeltető
terület vagy a biztonsági adminisztrátor felügyeli. A biztonsági adminisztrátor, például:
•
•
•

•
•

Hozzáférést biztosít és tart fent a vezetés által meghatározott szinteken, ideértve az
alapértelmezett bejelentkezések letiltását.
Hitelesíti a bejelentkezési profilokat.
Kialakítja a rendszer általános hozzáférési kontrollját, ideértve a rendszer
alapértelmezett jelszavait, és az informatikai üzemeltetőkkel közösen telepíti a
biztonsági javításokat és kiiktatja a szükségtelen szolgáltatásokat.
Figyelemmel kíséri a biztonsági kérdéseket és azokról az informatikai vezetésnek,
valamint az információgazdáknak jelentést ad.
Elvégzi az újbóli hitelesítéseket.

2. MEGJEGYZÉS: A hálózatot a felhasználók azonosítására és/vagy adatok érkeztetésére
(pl. ügyfél megrendelések) felhasználó, összetettebb környezetek esetében hálózati
kontrollokra van szükség. Összetettebb környezetben a vezetés:
•
•

•

Gondoskodik a kritikus alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz, operációs rendszerekhez
és hálózatokhoz történő hozzáférés védelméről.
A hozzáférést a jogosultsággal rendelkezők körére korlátozza, a megfelelő azonosítás
és hitelesítés előírásával. A szerver, a telefon, a hálózat és az áramellátás
berendezései biztonsági szobában vagy szekrényben vannak elhelyezve.
Mind biztonsági, mind feldolgozási problémákkal kapcsolatban jelentéseket kap és
vizsgál felül, majd azokat egy megfelelő, meghatározott személynek továbbítja,
kiegészítve azokat a probléma nyomonkövetésére kialakított mechanizmusokkal.

Folyamateredmények:
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP4: Számítógép üzemeltetési kontrollok alkalmazása
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A vezetés az ide tartozó kontrollokat a napi működés során alkalmazza, annak biztosítására,
hogy a feldolgozás során felmerülő hibák vagy rendellenességek időben beazonosításra és
javításra kerüljenek. [Eredmény: 2]
1. MEGJEGYZÉS: Kevésbé összetett környezetben a vezetés gondoskodik a kritikus
pénzügyi adatok és programok biztonsági mentéséről, megőrzéséről és tárolásáról. A
biztonsági mentéseket tartalmazó adathordozókat - mind helyben, mind külső helyszínen biztonságos környezetben tárolják. Rendszeres időközönként ellenőrzik, hogy a biztonsági
mentéseket tartalmazó adathordozókról az adatok visszanyerhetők-e.
2. MEGJEGYZÉS: Összetettebb környezetben a vezetés formális dokumentálási eljárást
alakít ki a külső helyszínre szállított biztonsági mentések nyomonkövetésére. Kialakít
továbbá egy folyamatot a működési problémák jelentésére, amelyeket az informatikai
üzemeltetők és a szervezet vezetése rendszeresen vagy időszakosan felülvizsgál. A
problémákat elemzik, majd ennek alapján meghatározzák a szükséges javító intézkedéseket a
szervezetre gyakorolt hatás szerinti fontossági sorrendben. Eszkalációs folyamat keretében a
sürgős problémák a legfelső vezetés elé kerülnek megoldásra.
Folyamateredmények:
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP5: Alkalmazás kontrollok használata
A vezetés az adatbevitel területén kontrollokat alkalmaz annak meghatározására, hogy a
tranzakciók rendelkeznek-e a megfelelő jóváhagyással, valamint, hogy azok helyesen és
teljeskörűen kerülnek-e feldolgozásra, úgy, hogy az elutasított tételek összegyűjtése és
utánkövetése biztosított. [Eredmények: 1, 2]
MEGJEGYZÉS: Összetettebb környezetben a vezetés adatfeldolgozási kontrollokat is
alkalmaz az adatok pontosságának, teljeskörűségének és időbeliségének ellenőrzésére,
amelyet a számítógépes alkalmazás kötegelt vagy on-line feldolgozás során végez el. Az
alkalmazás programokat és a kapcsolódó informatikai üzemeltetési ellenőrző kontrollokat
felülvizsgálják annak meghatározására, hogy az adatok az alkalmazásban pontosan kerülneke feldolgozásra, valamint, hogy a feldolgozás során nem történik-e új adatok hozzáadása,
adatvesztés vagy adatváltozás. A hibakezelés formális kivétel eljárás keretében történik,
mely során a vezetés a javítási folyamatban felülvizsgálja az adatokkal kapcsolatos összes
változást.
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Folyamateredmények:
•
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
1: Alkalmazás kontrollok bevezetése

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP6: A végfelhasználói informatikai alkalmazások azonosítása és védelme
A vezetés beazonosítja a jelentős végfelhasználói alkalmazásokat, ideértve a
táblázatkezelőket és egyéb, a felhasználók által kifejlesztett programokat. [Eredmény: 3]
1. MEGJEGYZÉS: A kritikus végfelhasználói alkalmazásokat védett fájl szervereken
helyezik el.
2. MEGJEGYZÉS: Az adatok sérthetetlenségét biztosítja, ha a cellákat zárolják, vagy
védelemmel látják el annak érdekében, hogy megelőzzék a meglévő adatok gondatlan vagy
szándékos megváltoztatását.
Folyamateredmények:
•

3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.CA.IT.BP7: A kiszervezett tevékenységek felülvizsgálata
A vezetés felülvizsgálja az olyan kritikus fontosságú külső szállítók általános informatikai
kontrolljait, amelyek a kritikus pénzügyi alkalmazásokat és/vagy informatikai támogató
funkciókat hosztolják és/vagy támogatják. [Eredmény: 2]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen kontrollok működését igazolhatja független külső fél
felülvizsgálata és jelentése (pl. SAS 70 Type II jelentés).
Folyamateredmények:
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2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

IC: Az információ és kommunikáció (IC) folyamatkategória
Az információs rendszerek azonosítják, begyűjtik, feldolgozzák és továbbítják a pénzügyi
beszámolás céljainak elérését támogató információkat.
Az információ és kommunikáció folyamat-kategóriához négy folyamat (a COSO SB
Útmutató szerinti alapelv) kapcsolódik:
•

•

•

•

A pénzügyi beszámolás információi - A vonatkozó információkat a szervezet minden
szintjén úgy állapítják meg, gyűjtik és használják fel, valamint olyan módon és
ütemezéssel osztják szét, amely támogatja a pénzügyi beszámolás céljainak elérését.
A belső kontroll információi - Az egyéb kontrollkomponensek működéséhez
szükséges információkat olyan formában és ütemezéssel állapítják meg, gyűjtik,
használják fel és osztják szét, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára belső
kontroll feladataik ellátását.
Belső kommunikáció - A kommunikáció a szervezet minden szintjén lehetővé teszi és
támogatja a belső kontrollrendszer céljainak és folyamatainak, valamint a személyes
feladatok megértését és végrehajtását.
Külső kommunikáció - A pénzügyi beszámolás céljainak elérésére kiható témákról
tájékoztatják a külső feleket.

IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás információi
A vonatkozó információkat a szervezet minden szintjén úgy állapítják meg, gyűjtik és
használják fel, valamint olyan módon és ütemezéssel osztják szét, amely támogatja a
pénzügyi beszámolás céljainak elérését.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•

IFC.IC.FRI.BP1: Az információ áramlás részletes bemutatása mátrixok
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alkalmazásával
IFC.IC.FRI.BP2: Információszerzés külső forrásokból
IFC.IC.FRI.BP3: Találkozók más üzleti területek dolgozóival

Bemeneti munkatermékek:
•

Version:
Revision:
Date:
Page:

Kapcsolódó üzleti
tevékenységek Eredmények: 1, 2, 5
Szervezeti felépítés Eredmények: 1,
2, 5
Vezetői
nyilvántartások Eredmények: 3, 4
Működési és megfelelőségi
információk Eredmények: 3, 4
Kapcsolódó informatikai
rendszerek Eredmények: 1, 2, 5

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•

A pénzügyi beszámolás információi
térképei Eredmények: 1, 2, 5
Értekezlet
jegyzőkönyve Eredmények: 4
A pénzügyi beszámolás
információtára Eredmények: 1, 2, 3,
4, 5

Megfelelés

IFC.IC.FRI.BP1: Az információ áramlás részletes bemutatása mátrixok alkalmazásával
A folyamatgazdák olyan mátrixokat tartanak fent, amelyek a pénzügyi beszámolásra kiható
minden egyes folyamat esetében részletesen bemutatják az információk áramlását, a
begyűjtéstől az adatszolgáltatásig. [Eredmények: 1, 2, 5]
MEGJEGYZÉS: Ezek a mátrixok a begyűjtött információt és annak a folyamatban történő
felhasználási módját mutatják be, ideértve:
•

•

A bemeneti és kimeneti információk teljességének, pontosságának, időszerűségének
ellenőrzéséhez és igazolásához szükséges információk, mint például a rendszer által
előállított információk kötegelt bizonyítékai.
A feldolgozás teljességének, pontosságának, időszerűségének ellenőrzéséhez és
igazolásához szükséges információk, ideértve a rendszer által előállított
információkat.

Folyamateredmények:
•

2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
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5: A minőség fenntartása
1: Adatok begyűjtése

Megfelelés

IFC.IC.FRI.BP2: Információszerzés külső forrásokból
A vezetés külső forrásokból, mint például iparági kiadványokból, szakmai egyesületektől és
konferenciákról információt gyűjt az iparági változásokat, a szállítókat, ügyfeleket,
versenytársakat és gazdasági környezetet befolyásoló események megismerésére.
[Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: Belső és külső források használata

Megfelelés

IFC.IC.FRI.BP3: Találkozók más üzleti területek dolgozóival
A pénzügyi beszámolásért felelős vezetők rendszeres időközönként találkoznak a vállalat
más üzleti területein - mint például az üzemeltetésen, a (külső és/vagy belső) megfelelőségi,
az emberi erőforrás területen, vagy a termékfejlesztésen - dolgozókkal annak érdekében,
hogy a pénzügyi beszámolásra esetlegesen kiható információkat szerezzenek. [Eredmény: 4]
Folyamateredmények:
•

4: A működési információkat figyelembe vették

Megfelelés

IFC.IC.ICI: A belső kontroll információi
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Az egyéb kontrollkomponensek működéséhez használt információkat olyan formában és
ütemezéssel állapítják meg, gyűjtik, használják és juttatják el, amely lehetővé teszi az
alkalmazottak számára belső kontroll feladataik ellátását.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•

IFC.IC.ICI.BP1: A pénzügyi kontroll információ térképeinek kialakítása és
karbantartása
IFC.IC.ICI.BP2: A pénzügyi kontroll információinak megbeszélések során történő
megállapítása

Bemeneti munkatermékek:
•
•

Működési és megfelelőségi
információk Eredmények: 1
A pénzügyi beszámolás információi
térképei Eredmények: 1, 2, 3

Kimeneti munkatermékek:
•
•
•
•

A pénzügyi kontroll információi
térképei Eredmények: 1, 2, 3
Adatszolgáltatást kiváltó
események Eredmények: 2
A pénzügyi kontroll
információtára Eredmények: 1, 2, 3
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 3

Megfelelés

IFC.IC.ICI.BP1: A pénzügyi kontroll információ térképeinek kialakítása és
karbantartása
A folyamatgazdák információ térképeket alakítanak ki és tartanak karban. [Eredmény: 1, 2,
3]
MEGJEGYZÉS: Pl. ez történhet táblázatos formában, úgy, hogy a bal oszlopban a pénzügyi
beszámolás egyes számláihoz kapcsolódó információk jelennek meg, míg a vízszintes
fejlécben az adott információhoz társított személyek vagy funkciók szerepelnek, a cellákban
megjelenő információ pedig a számla információkra vonatkozó feladatok összehangolását
írja le.
Folyamateredmények:
•

1: A kontrolladatok begyűjtése
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2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események
3: A kontroll információ minőségének fenntartása

Megfelelés

IFC.IC.ICI.BP2: A pénzügyi kontroll információinak megbeszélések során történő
megállapítása
Az információs igények felmérése során a vezetés a különféle alkalmazottakkal történő
megbeszélés eredményeképpen állapítja meg, hogy mely információkra van szükség a napi
működési feladatok ellátása és kontrollja során, illetve, hogy az ilyen információk hogyan
kapcsolódnak a számviteli és pénzügyi beszámoláshoz. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: A kontrolladatok begyűjtése

Megfelelés

IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
A kommunikáció a szervezet minden szintjén lehetővé teszi és támogatja a belső
kontrollrendszer céljainak és folyamatainak, valamint a személyes feladatok megértését és
végrehajtását.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•

IFC.IC.IC.BP1: Tájékoztatás a pénzügyi beszámolás céljairól
IFC.IC.IC.BP2: Tájékoztatás a belső intranet oldalakon
IFC.IC.IC.BP3: A pénzügyi információk felügyeleti testülettel közös áttekintése
IFC.IC.IC.BP4: Kommunikáció a testület és a belső ellenőrzés között
IFC.IC.IC.BP5: Az alkalmazottak tájékoztatása a névtelen bejelentés folyamatáról
IFC.IC.IC.BP6: Tájékoztatás az alternatív jelentési csatornáról
IFC.IC.IC.BP7: A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás kialakítása
IFC.IC.IC.BP8: Egyeztetés külső tanácsadókkal
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Bemeneti munkatermékek:
•
•
•
•
•
•

A pénzügyi kontroll
információtára Eredmények: 2, 4
Ellenőrzési
dokumentáció Eredmények: 2, 4
Ellenőrzési napirend Eredmények: 2
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmények: 1, 3
Működési és megfelelőségi
információk Eredmények: 4
A pénzügyi beszámolás
információtára Eredmények: 2, 4
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Kimeneti munkatermékek:
•
•
•

A felügyeleti testület tájékoztatását
szabályozó útmutatás Eredmények: 2
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 2
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmények: 1, 3

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP1: Tájékoztatás a pénzügyi beszámolás céljairól
A vezetés tájékoztatást nyújt a szervezet pénzügyi beszámolást érintő céljairól, a vonatkozó
belső kontroll politikákról és eljárásokról, valamint azok működéséről, illetve a kapcsolódó
személyes feladatokról. [Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen tájékoztatás megvalósulhat:
•

•

A vezetés által küldött elektronikus levél és/vagy hangüzenet formájában, amelyben
kiemelik a szervezetnek a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerére
vonatkozóan vállalt elkötelezettségét, és amelyet rendszeresen követnek mind belső,
mind külső esettanulmányok.
Hasonló témákkal foglalkozó, rendszeres és a teljes szervezetet elérő
telefonkonferenciák vagy videóüzenetek formájában.

Folyamateredmények:
•

1: Kommunikáció az alkalmazottakkal

Megfelelés
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IFC.IC.IC.BP2: Tájékoztatás a belső intranet oldalakon
A szervezet a pénzügyi beszámolással kapcsolatos belső kontrollfolyamataira vonatkozó
információ terjesztésének céljából a vezetés kifejleszt és karbantart egy minden érintett
alkalmazott számára elérhető intranetes honlapot. [Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: A vezetés ellenőrzi és biztosítja, hogy az etikai kódex, valamint az ahhoz
kapcsolódó, a feddhetetlenséggel és etikus magatartással kapcsolatos információk világosan
megjelenjenek ezen a honlapon.
Folyamateredmények:
•

1: Kommunikáció az alkalmazottakkal

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP3: A pénzügyi információk felügyeleti testülettel közös áttekintése
A felügyeleti testület rendszeres értekezletein a gazdasági vezérigazgató-helyettes áttekinti a
pénzügyi információkat, elemzéseket, valamint a vonatkozó belső kontrollokat és minden
témában választ ad a testülettől érkező kérdésekre. [Eredmények: 1, 2]
Folyamateredmények:
•

1: Kommunikáció az alkalmazottakkal

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP4: Kommunikáció a testület és a belső ellenőrzés között
A felügyeleti testület és a vezető belső ellenőrök rendszeres időközönként, illetve adott
események vagy körülmények által megkövetelt időben találkoznak. [Eredmény: 2]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen értekezletek célja, hogy a felek nyílt környezetben tárgyalják meg
a szervezet pénzügyi beszámolásra vonatkozó belső kontrollrendszerével kapcsolatos
belsőellenőri észrevételeket.
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Folyamateredmények:
•

2: Kommunikáció a testülettel

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP5: Az alkalmazottak tájékoztatása a névtelen bejelentés folyamatáról
A szervezet névtelen bejelentéseket lehetővé tevő folyamatot működtet, amely segítségével
az alkalmazottak bejelentést tehetnek esetleges rosszhiszemű cselekményekről, ideértve a
megbízható pénzügyi beszámolást érintő eseteket. [Eredmény: 3]
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazotti tudatosság javítása érdekében a névtelen bejelentések
célját és a vonatkozó telefonszámot a munkavállalói kézikönyvben közzé kell tenni, azokat
meg kell jelentetni a szervezet intranet oldalán, és/vagy az épület forgalmas helyein
kifüggesztett hirdetményeken. A telefonszolgálat lehet belső vagy harmadik fél által nyújtott
szolgáltatás.
Folyamateredmények:
•

3: Különálló kommunikációs csatornák alkalmazása

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP6: Tájékoztatás az alternatív jelentési csatornáról
A vezetés a közvetlen feletteshez vezető jelentési útvonalon kívül egy alternatív jelentési
csatornát is biztosít - akár egy vállalati belső pártfogó, vagy tanácsadó segítségével, esetleg
egy szakmai vagy műszaki jelentési csatornán keresztül - annak céljából, hogy az
alkalmazottak biztosak legyenek abban, hogy jelzésüket meghallgatják. [Eredmény: 3]
Folyamateredmények:
•

3: Különálló kommunikációs csatornák alkalmazása
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Megfelelés

IFC.IC.IC.BP7: A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás kialakítása
A felügyeleti testület útmutatást alakít ki, amelyben leírja, milyen anyagokra tart igényt.
[Eredmény: 2]
MEGJEGYZÉS: Például előírhatja, hogy a vezetés az előkészítő anyagokat az értekezletet
megelőzően legalább 10 nappal köteles beterjeszteni, hogy a testület tagjainak megfelelő idő
álljon rendelkezésre azok áttekintésére és kérdések megfogalmazására. Ezen felül kérhetik
azt is, hogy a vezetés készítsen összefoglalót minden 3 oldalnál hosszabb felkészítő anyag
esetében.
Folyamateredmények:
•

2: Kommunikáció a testülettel

Megfelelés

IFC.IC.IC.BP8: Egyeztetés külső tanácsadókkal
A felügyeleti testület külső tanácsadókkal egyeztet minden olyan esetben, amikor a bizottság
tagjai úgy érzik, hogy a vezetés esetleg nem rendelkezik egy adott probléma megfelelő
kezeléséhez szükséges képességgel. [Eredmény: 4]
MEGJEGYZÉS: Például, ha egy számviteli szabály értelmezésére van szükség.
Folyamateredmények:
•

4: Hozzáférés az információhoz

Megfelelés

IFC.IC.EC: Külső kommunikáció
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A pénzügyi beszámolás céljainak elérésére kiható témákról tájékoztatják a külső feleket.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.IC.EC.BP1: Külső felek tájékoztatása a névtelen bejelentés lehetőségéről
IFC.IC.EC.BP2: Külső partnerek körében végzett felmérés
IFC.IC.EC.BP3: A könyvvizsgálótól kapott tájékoztatás felülvizsgálata

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•

Működési és megfelelőségi
információk Eredmények: 1, 2
Ellenőrzési
dokumentáció Eredmények: 2
Ellenőrzési napirend Eredmények: 2

Kimeneti munkatermékek:
•
•

Külső partnerek körében végzett
felmérés Eredmények: 1
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 2

Megfelelés

IFC.IC.EC.BP1: Külső felek tájékoztatása a névtelen bejelentés lehetőségéről
A vezetés lehetőséget biztosít, hogy a szervezettel üzleti kapcsolatban lévő felek is
bejelenthessenek fontos információkat, ideértve például olyan szállítókat, akik úgy érzik,
hogy nem részesültek tisztességes eljárásban, akiktől csúszópénzt várnak vagy más
szabálytalanságot szenvedtek el, illetve akik helytelen pénzügyi beszámolásról szereztek
értesülést. [Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: Ennek keretében például a vezetés egy telefonszámot vagy elektronikus
címet biztosít az ilyen esetek névtelen bejelentésére, amelyet az ügyfelek, szállítók, és más
külső partnerek használhatnak a szervezet értesítésére. A kapcsolatfelvétel adatait a
szervezet internetes honlapján és az ügyfélszámlákon kell feltüntetni.
Folyamateredmények:
•

1: A bejövő tájékoztatás biztosított

Megfelelés
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IFC.IC.EC.BP2: Külső partnerek körében végzett felmérés
A vezetés felméri, hogy az ügyfelek, szállítók, és egyéb partnerek hogyan látják kívülről a
szervezetet a feddhetetlenség és etikus magatartás szempontjából. [Eredmény: 1]
MEGJEGYZÉS: Ezt a felmérést az általános ügyfél/szállító kapcsolattartásban nem érintett
alkalmazottak irányítják.
Folyamateredmények:
•

1: A bejövő tájékoztatás biztosított

Megfelelés

IFC.IC.EC.BP3: A könyvvizsgálótól kapott tájékoztatás felülvizsgálata
Miután a könyvvizsgáló elvégezte a vezetés tanúsítási folyamatának felülvizsgálatát,
valamint a belső kontrolltevékenység eredményességének független értékelését, a vezetés
számára jegyzőkönyvet ad át a munka során feltárt jelentős problémákról. [Eredmény: 2]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen kérdéseket a soron következő felügyeleti testületi ülésen
megvitatják, ahol a vezetés és a könyvvizsgáló szakemberei áttekintik a megállapításokat és
a megoldási javaslatokat.
Folyamateredmények:
•

2: Független értékelés

Megfelelés

MO: A monitoring (MO) folyamat-kategória
A belső kontrollrendszerek esetében figyelemmel kísérik, hogyan változik idővel a rendszer
teljesítményének minősége. Ezt a feladatot folyamatos monitoring tevékenységek vagy egyedi
értékelések segítségével, illetve a kettő kombinatív alkalmazása formájában végzik.
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A folyamatos monitoring munka a vezetés hagyományos/rendszeres menedzsmenttevékenységeinek részeként jelenik meg. Bizonyos szervezetek rendelkeznek belső ellenőrzési
egységgel, amely általános tevékenységének részeként hajt végre olyan eljárásokat, amelyek
segítenek meghatározni az egyéb belső kontrollkomponensek működését. Amennyiben a
szervezetnél nincs belső ellenőrzési terület, az üzleti egységért vagy funkcióért felelős
vezetők saját hatáskörükön belül értékelhetik bizonyos kontrollok eredményességét.
Amikor egy szervezet (pl. a Sarbanes-Oxley törvény 404-es bekezdésének értelmében)
felméri a pénzügyi beszámolásra vonatkozó belső kontrollrendszerének működését, haszonnal
veheti igénybe a monitoring komponens elemeit, különösen az egyedi értékeléseket, amikor
arról dönt, hogyan állítsa össze és tervezze meg a felmérés folyamatát.
A monitoring folyamat-kategóriához két folyamat (a COSO SB Útmutató szerinti alapelv)
kapcsolódik:
•

•

Folyamatos és egyedi értékelések - A folyamatos és/vagy egyedi értékelések
segítségével tudja a vezetés megállapítani azt, hogy hosszabb távon is működik-e a
pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének többi eleme.
Hiányosságok jelentése - A belső kontrollrendszer hiányosságait időben állapítják meg
és közlik a javító intézkedésért felelős felekkel, valamint szükség szerint a vezetéssel
és a felügyeleti testülettel.

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi értékelések
A folyamatos és/vagy egyedi értékelések segítségével tudja a vezetés megállapítani azt, hogy
kialakításra került-e és működik-e a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszere.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

IFC.MO.OSE.BP1: Mérőszámok használata a teljesítmény nyomonkövetésében
IFC.MO.OSE.BP2: Kontroll táblák kialakítása és bevezetése
IFC.MO.OSE.BP3: A mérőszámok a pénzügyi beszámolással történő társítása
IFC.MO.OSE.BP4: Önértékelés alkalmazása
IFC.MO.OSE.BP5: Az informatikai hálózat tesztelése
IFC.MO.OSE.BP6: Belső ellenőrzés alkalmazása
IFC.MO.OSE.BP7: Az egyedi értékelések hatókörének és gyakoriságának
meghatározása

Bemeneti munkatermékek:
•

Működési és megfelelőségi

Kimeneti munkatermékek:
•

Értékelési kontroll táblák
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információk Eredmények: 1, 2
Ellenőrzési
dokumentáció Eredmények: 2, 3, 4,
5

•
•
•
•
•
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(ábrák) Eredmények: 1, 3, 4
Értékelési terv Eredmények: 5
Felülvizsgálati
dokumentáció Eredmények: 1
Az informatikai hálózat tesztelésének
dokumentációja Eredmények: 2, 4, 5
Működési
mérőszámok Eredmények: 1
Önértékelési
dokumentáció Eredmények: 2, 3, 4,
5

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP1: Mérőszámok használata a teljesítmény nyomonkövetésében
A vezetés a folyamatokban működő kontrollok mérőszámait rögzítő felügyeleti
tevékenységeket alakít ki annak céljából, hogy az aktuális teljesítményt nyomon tudja
követni és össze tudja hasonlítani a teljesítmény célkitűzéssel. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Integráció a működéssel

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP2: Kontroll táblák kialakítása és bevezetése
A vezetés a felügyelők számára - akik általában a folyamatokért és tevékenységekért,
valamint azok kontrolljaiért első szinten felelős személyek ellenőrei - kontroll táblákat
(ábrákat) alakít ki és vezet be, amelyet akkor alkalmaznak, amikor mérlegelik, hogy a
kontroll teljesítmény a vártnak megfelelően alakul-e, figyelemmel kísérik-e a megfelelő
mérőszámokat, valamint, hogy kivizsgálják és javítják-e az esetleges eltéréseket.
[Eredmények: 1, 3, 4]
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Folyamateredmények:
•
•
•

3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
4: A visszajelzések figyelembe vétele
1: Integráció a működéssel

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP3: A mérőszámok a pénzügyi beszámolással történő társítása
A vezetés igazolja, hogy a működéssel kapcsolatban figyelemmel kísért mérőszámok ésszerű
kapcsolatban állnak a pénzügyi beszámolókkal, így azok alkalmazhatóak a pénzügyi
beszámolás esetlegeses hiányosságainak mutatóiként. [Eredmény: 1]
Folyamateredmények:
•

1: Integráció a működéssel

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP4: Önértékelés alkalmazása
A vezetés önértékelési kérdőívet dolgoz ki az üzleti folyamatokra vonatkozóan a kontrollok
végrehajtásában érintett alkalmazottak számára. [Eredmények: 3, 4]
Folyamateredmények:
•
•

3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
4: A visszajelzések figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP5: Az informatikai hálózat tesztelése
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A vezetés rendszeres időközönként behatolási vizsgálat keretében teszteli a számítógépes
hálózatot annak érdekében, hogy megállapítsa a külső kapcsolódással összefüggő belső
kontrollok gyengeségeit. [Eredmények: 2, 4]
MEGJEGYZÉS: A pénzügyi adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban feltárt biztonsági
problémákat időben kell kezelni és megoldani.
Folyamateredmények:
•
•

2: Objektív értékelések
4: A visszajelzések figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP6: Belső ellenőrzés alkalmazása
A vezetés a belső ellenőrzési terület segítségével alkot objektív képet a belső
kontrollrendszer főbb elemeiről. [Eredmények: 2, 3, 4]
MEGJEGYZÉS: A belső ellenőrzés jelentéseit a felső vezetés és a felügyeleti testület kapja
meg.
Folyamateredmények:
•
•
•

2: Objektív értékelések
3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
4: A visszajelzések figyelembe vétele

Megfelelés

IFC.MO.OSE.BP7: Az egyedi értékelések hatókörének és gyakoriságának
meghatározása
A vezetés az egyes folyamatok és kontrolltevékenységek egyedi értékelésének
végrehajtására ütemezést alakít ki, úgy, hogy a nagyobb kockázatú folyamatokat a belső
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ellenőrzés felülvizsgálja. [Eredmény: 5]
1. MEGJEGYZÉS: A vezetés a pénzügyi beszámoló számláit magas, mérsékelt és alacsony
kockázati kategóriákba sorolja.
2. MEGJEGYZÉS: A vezetés a kockázatkezelés során figyelembe veszi a
kontrolltevékenységek korábbi eredményességét, valamint a folyamatos monitoring
tevékenységek kapcsolódó folyamatokban betöltött szerepét.
Folyamateredmények:
•

5: A hatókör és gyakoriság változtatása

Megfelelés

IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése
A belső kontroll hiányosságait időben állapítják meg és közlik a javító intézkedésért felelős
felekkel, valamint szükség szerint a vezetéssel és a felügyeleti testülettel.
Ez a folyamat a következo alapgyakorlatokat és folyamat-attribútumokat tartalmazza:
•
•
•

IFC.MO.RD.BP1: Jelentés az alternatív csatornákon kapott információkról
IFC.MO.RD.BP2: Hiányosságok jelentése a szervezet különböző szintjein
IFC.MO.RD.BP3: Hiányosságok jelentésére vonatkozó útmutató elkészítése

Bemeneti munkatermékek:
•
•
•

Ellenőrzési
dokumentáció Eredmény: 3
Korrekciós tervek Eredmény: 3
Alkalmazottak időszakos
tájékoztatása Eredmény: 1

Kimeneti munkatermékek:
•
•

•

Megfelelés

A belső kontroll hiányosságainak
dokumentációja Eredmény: 1
Jelentés a pénzügyi beszámolás
hiányosságairól és a
megoldásokról Eredmény: 2, 3
Korrekciós tervek Eredmény: 3
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IFC.MO.RD.BP1: Jelentés az alternatív csatornákon kapott információkról
A vezetés alternatív csatornát hoz létre az érzékeny beszámolásbeli hiányosságok, mint
például a jogellenes vagy rosszhiszemű cselekmények bejelentésére. [Eredmények: 1, 2]
MEGJEGYZÉS: Az ilyen bejelentéseket a felső vezetés vagy a felügyeleti testület egy
tagjához kell irányítani, a probléma jellegétől és az érintett személyektől függően.
Folyamateredmények:
•
•

1: Jelentés a megállapításokról
2: Jelentés a hiányosságokról

Megfelelés

IFC.MO.RD.BP2: Hiányosságok jelentése a szervezet különböző szintjein
A vezetés olyan gyakorlatot alakít ki, melyben lényegességtől függetlenül a pénzügyi
beszámolás minden hiányosságáról jelentést kap a felelős vezető, és legalább az egy szinttel
feljebb lévő vezető, (mindkettőnek olyan helyzetben kell lennie, hogy képes legyen
meghozni a szükséges javító intézkedést). [Eredmények: 1, 3]
MEGJEGYZÉS: A probléma jellege és lényegessége határozza meg, hogy milyen szinteken
történik a hiányosság jelentése.
Folyamateredmények:
•
•

1: Jelentés a megállapításokról
3: Időben végrehajtott javító intézkedések

Megfelelés

IFC.MO.RD.BP3: Hiányosságok jelentésére vonatkozó útmutató elkészítése
A vezetés listát állít össze azon kontroll hiányosságokról, amelyek komoly veszélyt
jelentenek a pénzügyi beszámolás megbízhatóságára, és amelyeket felmerülésük esetén a
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felső vezetés és a felügyeleti testület számára jelezni kell. [Eredmények: 1, 2]
MEGJEGYZÉS: Az ebbe a kategóriába sorolt hiányosságok közé tartoznak a jogellenes
vagy egyéb rosszhiszemű cselekményekkel kapcsolatos hiányosságok, jelentős
eszközvesztések, és rosszhiszemű külső pénzügyi beszámolás.
Folyamateredmények:
•
•

1: Jelentés a megállapításokról
2: Jelentés a hiányosságokról

Megfelelés

Folyamateredmény

Version: Working revision

Feddhetetlenség és etikai értékek

1: Világosan megfogalmazott értékek
A felső vezetés világosan megfogalmazott etikai értékrendszert dolgoz ki, amelynek
ismertsége a szervezet minden szintjén biztosított.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CE.IEV.BP2: Az alkalmazottak tájékoztatása a feddhetetlenségről és az etikus
magatartásról
IFC.CE.IEV.BP3: A feddhetetlenségre és etikus magatartásra vállalt elkötelezettség
tanúsítása
IFC.CE.IEV.BP1: A feddhetetlenség és az etikus magatartás világos megfogalmazása
és kimutatása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Etikai kódex

GOSPEL
COSO Folyamatok – Stages Report
Sub-deliverable WP2.R22

•

Version:
Revision:
Date:
Page:

Working
revision
15.6.2011
67 / 148

Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

2: A megfelelés ellenőrzése
Folyamatok kerülnek bevezetésre a feddhetetlenség és az etikus magatartás elveinek való
megfelelés ellenőrzésére.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.IEV.BP2: Az alkalmazottak tájékoztatása a feddhetetlenségről és az etikus
magatartásról
IFC.CE.IEV.BP1: A feddhetetlenség és az etikus magatartás világos megfogalmazása
és kimutatása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Monitoring jelentések
Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

3: Az eltérés kezelése
A feddhetetlenség és az etikus magatartás elveitől való eltérések időben megállapításra
kerülnek, azokat megfelelően kezelik és javítják a szervezet megfelelő szintjein.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.IEV.BP3: A feddhetetlenségre és etikus magatartásra vállalt elkötelezettség
tanúsítása
IFC.CE.IEV.BP1: A feddhetetlenség és az etikus magatartás világos megfogalmazása
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és kimutatása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Korrekciós tervek
Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

Felügyeleti testület

1: Meghatározott hatáskörök
A felügyeleti testület meghatározza és kommunikálja a testület szintjén tartott, illetve a
vezetés szintjére delegált hatásköröket.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.OB.BP3: A testület szerepének és felelősségeinek meghatározása
IFC.CE.OB.BP1: A testületi értekezletek tartalmának kialakítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Ellenőrzési alapszabály
Testületi tagok anyagai
Ellenőrzési napirend

Megfelelés

2: Független működés
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A felügyeleti testületben kritikus számban vannak független igazgatósági tagok.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.OB.BP2: Független testületi tagok beazonosítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Testületi tagok anyagai

Megfelelés

3: Figyelemmel kísért kockázatok
A felügyeleti testület módszeresen értékeli és figyelemmel kíséri a belső kontrollok vezetés
által történő áthágásának kockázatát és mérlegeli a pénzügyi beszámolás megbízhatóságát
érintő kockázatokat.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•
•

IFC.CE.OB.BP10: A megfelelőség igazolása
IFC.CE.OB.BP11: Találkozás a vezetéssel
IFC.CE.OB.BP4: A belső kontrollrendszer eredményességének mérlegelése
IFC.CE.OB.BP8: Névtelen bejelentésből származó információ mérlegelése
IFC.CE.OB.BP5: Találkozás az ellenőrökkel

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Felülvizsgálati dokumentáció
Vezetői jelentések
Értekezlet jegyzőkönyve
Névtelen bejelentésből származó információ
Időszakos ellenőrzési jelentés

Megfelelés
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4: Pénzügyi beszámolásban való jártasság (alkalmazása)
A felügyeleti testület egy vagy több tagja a pénzügyi beszámolás terén megfelelő
szaktudással rendelkezik.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.OB.BP9: A testületi tagságra jelöltek átvilágítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Testületi tagok anyagai
Felülvizsgálati dokumentáció

Megfelelés

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
A felügyeleti testület és/vagy az audit bizottság ellenőrzi a pénzügyi beszámolásra és a
pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó belső kontrollrendszer működésének
eredményességét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•
•

IFC.CE.OB.BP10: A megfelelőség igazolása
IFC.CE.OB.BP11: Találkozás a vezetéssel
IFC.CE.OB.BP4: A belső kontrollrendszer eredményességének mérlegelése
IFC.CE.OB.BP7: Szakmai szkepticizmus használata
IFC.CE.OB.BP6: A politikák és eljárások felülvizsgálata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Számviteli politikák és eljárások
Felülvizsgálati dokumentáció
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Vezetői jelentések
Értekezlet jegyzőkönyve
Időszakos ellenőrzési jelentés

Megfelelés

6: Az audit tevékenységek felügyelete
A felügyeleti testület és/vagy audit bizottság felügyeli mind a belső ellenőrök, mind a
könyvvizsgáló munkáját, és szükség szerint együttműködik a hatóságok ellenőreivel.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.OB.BP5: Találkozás az ellenőrökkel
IFC.CE.OB.BP11: Találkozás a vezetéssel

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
Felülvizsgálati dokumentáció
Értekezlet jegyzőkönyve
Időszakos ellenőrzési jelentés

Megfelelés

Vezetési filozófia és működési stílus

1: Az alaphang meghatározása
A vezetés filozófiájában és működési stílusában hangsúlyt kap a megbízható pénzügyi
beszámolás iránti elkötelezettség.
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•

IFC.CE.MPO.BP1: A kockázatcsökkentés hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP4: A pénzügyi beszámolás céljainak kialakítása és világos
megfogalmazása
IFC.CE.MPO.BP2: A feldolgozási követelmények hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP3: A gondosság fontosságának hangsúlyozása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Vezetői nyilvántartások
Etikai kódex

Megfelelés

2: A számviteli elveket és becsléseket hangsúlyozó megközelítés
A vezetés hozzáállása támogatja, hogy a számviteli elvek megválasztása és a számviteli
becslések létrehozása egy módszeres és objektív folyamat keretében történjen.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.MPO.BP2: A feldolgozási követelmények hangsúlyozása
IFC.CE.MPO.BP3: A gondosság fontosságának hangsúlyozása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Vezetői nyilvántartások
Etikai kódex

Megfelelés

3: Világosan megfogalmazott célok
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A vezetés kialakítja és világosan megfogalmazza a pénzügyi beszámolás céljait, beleértve a
pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének szerepét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.MPO.BP4: A pénzügyi beszámolás céljainak kialakítása és világos
megfogalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

A pénzügyi beszámolás céljai
Etikai kódex

Megfelelés

Szervezeti felépítés

1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak
A vezetés megfelelő pénzügyi beszámolási útvonalakat határoz meg a szervezet egyes
funkcionális területeire és üzleti egységeire.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CE.OS.BP2: A szerepkörök összehangolása a folyamatokkal
IFC.CE.OS.BP3: Munkaköri leírások kialakítása
IFC.CE.OS.BP1: Szervezeti ábrák létrehozása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Munkaköri leírások
Szervezeti ábrák
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Megfelelés

2: A felépítés kialakításra került
A vezetés olyan szervezeti felépítést tart fenn, amely lehetővé teszi az eredményes
beszámolást és a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerével kapcsolatos egyéb
kommunikációt.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.OS.BP5: A belső ellenőrzési terület felépítésének kialakítása
IFC.CE.OS.BP4: Szervezeti felépítés kialakítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Szervezeti felépítés

Megfelelés

Pénzügyi beszámolási kompetenciák

1: Meghatározott kompetenciák
Megállapításra kerültek a megbízható pénzügyi beszámolást elősegítő kompetenciák

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.FRC.BP1: A szükséges tudás, készségek és képességek biztosítása
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Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Pénzügyi beszámolási kompetenciák

Megfelelés

2: A megfelelő személyek alkalmazása
A szervezet munkaviszony formájában vagy egyéb módon alkalmaz olyan személyeket, akik
rendelkeznek a pénzügyi beszámoláshoz szükséges kompetenciákkal

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.FRC.BP2: Kompetenciák kiegészítése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Képzési terv
Kiszervezett szolgáltatások szerződései

Megfelelés

3: A kompetenciák értékelése
A szükséges kompetenciákat rendszeresen értékelik és aktualizálják.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CE.FRC.BP5: A kompetenciák felülvizsgálata és értékelése
IFC.CE.FRC.BP3: Képzés biztosítása
IFC.CE.FRC.BP4: A kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási szerepkörök
kompetenciáinak értékelése
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Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Készség értékelési jelentések

Megfelelés

Hatáskör és felelősség

1: Meghatározott felelősségek
A felelősségek kijelölése és a hatáskörök delegálása minden alkalmazott esetében világosan
meghatározott, ideértve:
A felügyeleti testületet - A felügyeleti testület ellenőrzi azt a folyamatot, amely során a
vezetés meghatározza a pénzügyi beszámolás kulcsfontosságú szerepköreihez tartozó
felelősségeket.
A legfelső vezetést - A vezérigazgató és a legfelső vezetés felelős a pénzügyi beszámolás
belső kontrollrendszerének megbízhatóságáért, ideértve a belső kontrollrendszer kialakítását
és működtetését.
A felső- és középvezetést - A felső- és középvezetés köteles azt biztosítani, hogy minden
alkalmazott tisztában legyen azokkal a felelősségeivel, amelyek a belső kontroll politikák és
eljárások betartásán keresztül a pénzügyi beszámolás céljainak eléréséhez szükségesek.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•

IFC.CE.AR.BP3: Hatáskörök és felelősségek kijelölése
IFC.CE.AR.BP1: A célok és felelősségek meghatározása
IFC.CE.AR.BP2: A kulcsfontosságú pozíciók felülvizsgálata
IFC.CE.AR.BP5: A pozíciók felelősségekkel és hatáskörökkel való összehangolása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Szervezeti felépítés
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Kinevezési (jelölési) dokumentáció
Munkaköri leírások
Felülvizsgálati dokumentáció
Szerepkörök és felelősségek

Megfelelés

2: Korlátozott hatáskör
A hatáskör és felelősség kijelölése során a megfelelő korlátokat is meghatározzák.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CE.AR.BP4: Alkalmazottak felhatalmazása
IFC.CE.AR.BP3: Hatáskörök és felelősségek kijelölése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Szervezeti felépítés
Kinevezési (jelölési) dokumentáció
Munkaköri leírások

Megfelelés

Emberi erőforrás

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok
A vezetés olyan emberi erőforrás gyakorlatokat alakít ki, amelyek tanúsítják a
feddhetetlenségre, az etikus magatartásra és a szaktudásra vállalt elkötelezettségét.
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•

IFC.CE.HR.BP2: Emberi erőforrás politikák és eljárások kialakítása és karbantartása
IFC.CE.HR.BP1: Pozíció leírások kialakítása és karbantartása
IFC.CE.HR.BP6: Kilépési interjúk lefolytatása
IFC.CE.HR.BP3: Önéletrajzok felülvizsgálata és referenciák ellenőrzése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

HR dokumentáció
Munkaköri leírások
Etikai kódex
HR politikák és eljárások

Megfelelés

2: Alkalmazottak toborzása és megtartása
Az alkalmazottak kulcsfontosságú pénzügyi beszámolási pozíciókba történő toborzása és
azokban történő megtartása a feddhetetlenség elveinek betartásával és a szükséges
kompetenciák pozíciókhoz történő rendelésével történik.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.HR.BP3: Önéletrajzok felülvizsgálata és referenciák ellenőrzése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Szerepkörök és felelősségek
HR dokumentáció
Kinevezési (jelölési) dokumentáció

Megfelelés
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3: Megfelelő képzés
A vezetés az alkalmazottakat a pénzügyi beszámolási folyamatban betöltött szerepköreik
ellátásában az ahhoz szükséges eszközök és képzés biztosításával támogatja.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CE.HR.BP4: Képzés és a tudatos magatartás biztosítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Képzési tervek
HR dokumentáció
Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
Az alkalmazotti teljesítményértékelés és a szervezet kompenzációs gyakorlatai, beleértve a
legfelső vezetésre vonatkozókat is, támogatják a pénzügyi beszámolás céljainak
megvalósítását.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CE.HR.BP7: A kompenzációs csomagok kialakítása
IFC.CE.HR.BP5: Felülvizsgálati és értékelési folyamat kialakítása
IFC.CE.HR.BP8: A kompenzációs csomagok felülvizsgálata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•
•

HR dokumentáció
Kompenzációs csomagok
Felülvizsgálati dokumentáció
Felülvizsgálati és értékelési folyamat
Kinevezési (jelölési) dokumentáció
Készség értékelési jelentések
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Szerepkörök és felelősségek
Pénzügyi beszámolási kompetenciák

Megfelelés

A pénzügyi beszámolás céljai

1: Az általánosan elfogadott számviteli elveknek való megfelelés
A pénzügyi beszámolás céljai konzisztensek az általánosan elfogadott számviteli elvekkel. A
kiválasztott számviteli elvek megfelelnek a körülményeknek.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRO.BP3: Számviteli politikák összehasonlítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

A pénzügyi beszámolás céljai
Számviteli politikák és eljárások
Felülvizsgálati dokumentáció

Megfelelés

2: A közzétett információk értelmezhetőségének támogatása
A pénzügyi beszámolók információt nyújtanak azokban a kérdésekben, amelyek hatással
lehetnek azok használatára, megértésére és értelmezésére. A bemutatott információk
csoportosítása és összefoglalása ésszerű, azok nem túl részletesesek és nem túl tömörek.
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRO.BP3: Számviteli politikák összehasonlítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

A pénzügyi beszámolás céljai
Számviteli politikák és eljárások
Felülvizsgálati dokumentáció

Megfelelés

3: A beszámolók tükrözik a szervezet tevékenységeit
A pénzügyi beszámolók olyan módon tükrözik a mögöttes ügyleteket és eseményeket, amely
elfogadható korlátok mellett mutatják be a pénzügyi helyzetet, a működés eredményeit és a
pénzáramlásokat.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRO.BP2: A felmérési tevékenységek skálájának áttekintése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Felülvizsgálati dokumentáció

Megfelelés

4: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások relevánsak
A célokat a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos olyan állítások támasztják alá, amelyek a
szervezet pénzügyi beszámolóin alapulnak, és amelyek a körülményektől függően
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relevánsak.
Létezés - Az eszközök, kötelezettségek és tulajdonosi részesedések egy adott időpontban
léteznek, és a rögzített ügyletek egy adott időszak alatt ténylegesen megtörtént eseményeket
tükröznek.
Teljeskörűség - Minden tranzakció, illetve egyéb esemény és körülmény, amely egy adott
időszakban következett be, és amelyet az adott időszakban kell megjeleníteni, ténylegesen
rögzítésre került.
Jogok és kötelezettségek - Egy adott időpontra vonatkozóan az eszközökben a gazdálkodó
jogai, a kötelezettségekben a gazdálkodó kötelmei testesülnek meg.
Értékelés vagy osztályozás - Az eszköz, kötelezettség, bevétel és ráfordítás elemek a
megfelelő összegben kerülnek rögzítésre, összhangban a vonatkozó és megfelelő számviteli
elvekkel. A tranzakciók számszakilag helyesek, megfelelően összegzettek és rögzítésre
kerültek a gazdálkodó könyveiben és nyilvántartásaiban.
Bemutatás és közzététel - Helyes a pénzügyi beszámolókban szereplő tételek megnevezése,
csoportosítása és besorolása.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRO.BP1: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások beazonosítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

A pénzügyi beszámoló számlái
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások

Megfelelés

5: A lényegesség elvének figyelembe vétele
A pénzügyi beszámolók valósághű bemutatása figyelembe veszi a lényegesség elvét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.RA.FRO.BP1: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások beazonosítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

A pénzügyi beszámoló számlái
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások

Megfelelés

Pénzügyi beszámolási kockázatok

1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
A kockázatok megállapítása során figyelembe veszik a pénzügyi beszámoló számláira és a
közzétételekre hatással lévő üzleti folyamatokat.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.RA.FRR.BP2: A kontrollok leképezése
IFC.RA.FRR.BP1: Kockázat azonosítási folyamat alkalmazása
IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek
Számviteli politikák és eljárások
Készség értékelési jelentések
Pénzügyi beszámolási kompetenciák
A pénzügyi beszámoló számlái
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások
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Megfelelés

2: Személyi állomány figyelembe vétele
A kockázatok megállapítása és értékelése során figyelembe veszik a szervezetben a pénzügyi
beszámolás céljait támogató alkalmazotti állomány képességét/hozzáértését.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Szervezeti felépítés
Készség értékelési jelentések
Pénzügyi beszámolási kompetenciák
Kockázat és kontroll dokumentáció

Megfelelés

3: Informatika figyelembe vétele
A pénzügyi beszámolási kockázatértékelés kiterjed a pénzügyi beszámolás céljait támogató
informatikai infrastruktúrára és folyamatokra.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.RA.FRR.BP1: Kockázat azonosítási folyamat alkalmazása
IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Készség értékelési jelentések
Pénzügyi beszámolási kompetenciák
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Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Megfelelés

4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
A szervezetben eredményes, a vezetés megfelelő szintjeire kiterjedő kockázatértékelési
mechanizmusokat vezetnek be.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.RA.FRR.BP1: Kockázat azonosítási folyamat alkalmazása
IFC.RA.FRR.BP6: Találkozó a tevékenységben érintett alkalmazottakkal

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Szervezeti felépítés
Készség értékelési jelentések
Pénzügyi beszámolási kompetenciák
Kockázat és kontroll dokumentáció

Megfelelés

5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele
A kockázatok beazonosítása során figyelembe veszik mind a belső, mind a külső tényezőket,
valamint ezeknek a pénzügyi beszámolás céljainak elérésére gyakorolt hatását.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.RA.FRR.BP3: Együttműködés külső felekkel
IFC.RA.FRR.BP4: A külső tényezők figyelembe vétele
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IFC.RA.FRR.BP5: Kockázatértékelések aktualizálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Kockázat és kontroll dokumentáció
Kockázatértékelési jelentések

Megfelelés

6: A valószínűség és hatás becslése
A megállapított kockázatokat olyan folyamaton keresztül elemzik, amely során becslésre
kerül a kockázatok bekövetkezési valószínűsége, valamint azok lehetséges hatása.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FRR.BP5: Kockázatértékelések aktualizálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Kockázat és kontroll dokumentáció
Kockázatértékelési jelentések

Megfelelés

7: Újraértékelést kiváltó okok
A vezetés meghatározza, hogy melyek azok az esetek, amikor a pénzügyi beszámolás
céljaira esetlegesen kiható változások miatt szükségessé válik a kockázatok újraértékelése.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.RA.FRR.BP3: Együttműködés külső felekkel
IFC.RA.FRR.BP4: A külső tényezők figyelembe vétele
IFC.RA.FRR.BP5: Kockázatértékelések aktualizálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek
Számviteli politikák és eljárások
Készség értékelési jelentések
Kockázatértékelési jelentések
A pénzügyi beszámoló számlái
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások

Megfelelés

A csalás kockázata

1: Az ösztönzők és a késztetések figyelembe vétele
A vezetés a csalásból eredő kockázatok értékelése során figyelembe veszi az ösztönző és a
késztető tényezőket, a magatartási formákat és az önigazolást, valamint a csalás lehetőségét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.RA.FR.BP1: A kompenzációs csomagokkal kapcsolatos ösztönző és késztető
tényezők vizsgálata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Üzleti politikák
Kompenzációs csomagok
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Felülvizsgálati dokumentáció

Megfelelés

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele
A szervezeti kockázatértékelés során figyelembe veszik az olyan kockázati tényezőket,
amelyek befolyásolják a csalás elkövetésének valószínűségét, valamint a csalás pénzügyi
beszámolásra gyakorolt hatását.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.RA.FR.BP3: A kontrollok megkerülését vagy megszegését lehetővé tevő
módszerek feltárása
IFC.RA.FR.BP2: A csalás kockázatértékelésének elvégzése
IFC.RA.FR.BP4: Informatikai eszközök használata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Üzleti politikák
Tranzakciós adatok
Ellenőrzési dokumentáció
Csalás elleni politikák és eljárások
Csalás kockázatértékelési jelentés

Megfelelés

3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása
A csalással kapcsolatos politikákra és eljárásokra vonatkozó felelősség és elszámoltathatóság
annak az üzleti egységnek vagy folyamatnak a vezetését terheli, ahol a kockázat felmerül.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.RA.FR.BP5: Események vizsgálatát és korrekcióját végző folyamatok
kidolgozása
IFC.RA.FR.BP6: A csalás kockázatának belső ellenőrzés által történő értékelése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
Felülvizsgálati dokumentáció
Csalás elleni vezetői terv
Csalás elleni politikák és eljárások

Megfelelés

Integráció a kockázatértékeléssel

1: Csökkentett kockázatok
A kontrolltevékenységek reagálnak a kockázatokra, csökkentve azoknak a pénzügyi
beszámolás céljaira gyakorolt hatását.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•
•

IFC.CA.IRA.BP3: A kontrollok megállapítása és értékelése mátrixok alkalmazásával
IFC.CA.IRA.BP5: Az igénybe vevő szervezet tranzakcióinak feldolgozása során az
alvállalkozó szolgáltató által alkalmazott belső kontrollok független értékelése
IFC.CA.IRA.BP4: A kontrollok megállapítása és értékelése kontrollleltár
segítségével
IFC.CA.IRA.BP2: A kontrollok azonosítása és értékelése műhelymunka (workshop)
keretében
IFC.CA.IRA.BP1: A szervezet egészét átfogó kontrollok figyelembe vétele

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Kockázat és kontroll dokumentáció
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Kontrollleltár

Megfelelés

2: A szervezet főkönyvébe vezető összes jelentős bemeneti pont figyelembe
vételre kerül
A kontrolltevékenységek figyelembe veszik a rögzítési folyamattal kapcsolatos összes
kockázatot, ideértve a számviteli becsléseket, valamint a könyvelési tételek korrekcióját és
zárását.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.IRA.BP1: A szervezet egészét átfogó kontrollok figyelembe vétele

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Kockázat és kontroll dokumentáció

Megfelelés

3: Az informatika figyelembe vétele
A kontrolltevékenységek kiválasztása során figyelembe veszik a vonatkozó informatikai
kockázatokat.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.IRA.BP5: Az igénybe vevő szervezet tranzakcióinak feldolgozása során az
alvállalkozó szolgáltató által alkalmazott belső kontrollok független értékelése
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Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Kockázat és kontroll dokumentáció
Kiszervezett szolgáltatás értékelési jelentése

Megfelelés

A kontrolltevékenységek kiválasztása és fejlesztése

1: A tevékenységek átgondolása
A kontrolltevékenységek - a körülmények függvényében - eltérő költségű és
eredményességű tevékenységeket tartalmaznak. Ide tartoznak a jóváhagyások,
engedélyezések, igazolások, egyeztetések, a működési teljesítmény felülvizsgálata, a
vagyonvédelem, és a feladatok szétválasztása.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CA.SD.BP3: A kiszervezett szolgáltatások értékelési jelentésének biztosítása
IFC.CA.SD.BP2: A nyilvántartások ellenőrzése olyan esetekben, amikor a hozzáférés
korlátozása nem célszerű
IFC.CA.SD.BP1: Összeférhetetlen tevékenységek szétválasztása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Felülvizsgálati dokumentáció
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kontrollleltár
Szervezeti ábrák

Megfelelés
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2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
A vezetés megfelelő egyensúlyban alkalmaz megelőző és feltáró, valamint kézi és
automatizált kontrollokat a pénzügyi beszámolás céljainak elérését veszélyeztető kockázatok
csökkentésére.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.SD.BP4: A különböző kontroll megközelítések költség-haszon értékelése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Költség-haszon elemzés
Kockázat és kontroll dokumentáció

Megfelelés

3: Feladatok szétválasztása
A feladatok logikus felosztásra kerültek a dolgozók vagy a folyamatok között a kockázatok
csökkentése és a pénzügyi beszámolás céljainak elérése érdekében.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.CA.SD.BP6: Helyettesítő kontrollok alkalmazása
IFC.CA.SD.BP5: Szervezeti ábrák alkalmazása az összeférhetetlen funkciók
azonosítására
IFC.CA.SD.BP1: Összeférhetetlen tevékenységek szétválasztása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Kiszervezett szolgáltatások szerződései
Felülvizsgálati dokumentáció
Kiszervezett szolgáltatás értékelési jelentése
Kockázat és kontroll dokumentáció
Szervezeti ábrák
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Megfelelés

4: A költség-haszon szempont figyelembe vétele
A különböző kontroll lehetőségek közötti választás során a vezetés a kontroll alkalmazásától
remélt előnyökkel veti össze a kontrolltevékenység költségét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CA.SD.BP3: A kiszervezett szolgáltatások értékelési jelentésének biztosítása
IFC.CA.SD.BP4: A különböző kontroll megközelítések költség-haszon értékelése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Költség-haszon elemzés
Kockázat és kontroll dokumentáció

Megfelelés

Politikák és eljárások

1: Integrálás az üzleti folyamatokba
A kontrolltevékenységeket beépítik az üzleti folyamatokba és az alkalmazottak napi
tevékenységébe.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.PP.BP2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
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Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kontrollleltár

Megfelelés

2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása
A politikákkal és eljárásokkal kapcsolatos felelősség és számonkérhetőség annak az üzleti
egységnek vagy funkciónak a vezetését terheli, ahol a vonatkozó kockázat felmerül.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CA.PP.BP3: Politikák kidolgozása a teljes szervezetet átfogó alkalmazásokra
IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Szerepkörök és felelősségek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Megfelelés

3: Az eljárások a megfelelő időben történnek
Az eljárásokat megfelelő időben végzik el.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.CA.PP.BP2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Kockázat és kontroll dokumentáció
A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Megfelelés

4: Körültekintő bevezetés
A folyamatokat körültekintően, lelkiismeretesen és az egész szervezetben egységes módon
vezetik be. A folyamatok tükrözik a felső vezetés szintjén kialakított politikákat, valamint a
funkciók, osztályok és folyamatok szintjén kialakított részletes politikákat is.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CA.PP.BP3: Politikák kidolgozása a teljes szervezetet átfogó alkalmazásokra
IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Szerepkörök és felelősségek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Megfelelés

5: A kivételek vizsgálata
Az eljárások végrehajtását követően kialakult körülményeket megvizsgálják és megteszik a
szükséges intézkedéseket.
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Megfelelés

6: Időszakos újraértékelések
A politikákat és eljárásokat rendszeres időközönként felülvizsgálják, annak megállapítására,
hogy továbbra is relevánsak-e az adott témában.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.PP.BP1: Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Felülvizsgálati dokumentáció
A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Megfelelés

Informatika
MEGJEGYZÉS: Azt, hogy milyen szintű informatikai kontrollokra van szükség, annak
alapján határozzák meg, hogy a vezetés mely folyamatokat és rendszereket azonosította úgy,
mint a pénzügyi beszámolást támogatókat, és hogy azokat milyennek értékeli. Ezeket az
informatikai rendszereket jellemzően az IFC.RA.FRR folyamat keretében azonosítják be, a
Kockázatértékelés folyamat-kategóriában bemutatott módon. Miután megállapításra került a
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vonatkozó informatikai rendszerek köre, a vezetés megvizsgálhatja ezen rendszerek
összetettségét.

1: Alkalmazás kontrollok bevezetése
Az alkalmazás kontrollokat:
•
•

Beépítették a számítógépes programokba, és azokat manuális eljárások támogatják.
Úgy tervezték meg, hogy azok biztosítsák a pénzügyi beszámolási folyamat
sértetlensége szempontjából kritikus információ feldolgozás teljességét és
pontosságát.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.CA.IT.BP5: Alkalmazás kontrollok használata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Informatikai kontroll dokumentáció
Felülvizsgálati dokumentáció
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Megfelelés

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
Az általános informatikai kontrollok széleskörűek és magukban foglalják a pénzügyi
beszámolási folyamat sértetlensége szempontjából kritikus kontrollokat a hozzáférés, a
változás- és eseménykezelés, a rendszerfejlesztés és -bevezetés, az informatikai
tevékenységek, az adatarchiválás és -helyreállítás, a külső szállítók kezelése, valamint a
logikai és fizikai biztonság területein.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.CA.IT.BP7: A kiszervezett tevékenységek felülvizsgálata
IFC.CA.IT.BP4: Számítógép üzemeltetési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP5: Alkalmazás kontrollok használata
IFC.CA.IT.BP2: Változáskezelés kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP1: Rendszerfejlesztési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP3: Biztonsági és hozzáférési kontrollok alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Informatikai kontroll dokumentáció
Felülvizsgálati dokumentáció
Kiszervezett szolgáltatás értékelési jelentése
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek

Megfelelés

3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele
A végfelhasználói informatikai folyamatok - ideértve a táblázatkezelő és egyéb, felhasználók
számára kifejlesztett programokat -, dokumentáltak, biztosítottak, archiváltak, és
rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek a feldolgozás sérthetetlensége szempontjából.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.CA.IT.BP1: Rendszerfejlesztési kontrollok alkalmazása
IFC.CA.IT.BP6: A végfelhasználói informatikai alkalmazások azonosítása és
védelme

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Informatikai kontroll dokumentáció
Felülvizsgálati dokumentáció
Kockázat és kontroll dokumentáció
Kapcsolódó informatikai rendszerek
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Megfelelés

A pénzügyi beszámolás információi

1: Adatok begyűjtése
A pénzügyi beszámolók alapjául szolgáló adatok teljeskörűen, pontosan és időben
begyűjtésre kerültek (optimális esetben az adatok forrásánál).

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.FRI.BP1: Az információ áramlás részletes bemutatása mátrixok
alkalmazásával

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás információi térképei
Kapcsolódó informatikai rendszerek
A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
Minden pénzügyi tranzakcióhoz és eseményhez kapcsolódó információt azonosítottak és
begyűjtöttek. Az információkat, többek között, a könyvelési tételek és számviteli becslések
korrekciójára, valamint a rögzített tranzakciók ésszerűségének ellenőrzésére használják.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
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IFC.IC.FRI.BP1: Az információ áramlás részletes bemutatása mátrixok
alkalmazásával

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás információi térképei
Kapcsolódó informatikai rendszerek
A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

3: Belső és külső források használata
Az információkat belső és külső forrásokból állítják össze.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.FRI.BP2: Információszerzés külső forrásokból

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Működési és megfelelőségi információk
Vezetői nyilvántartások
A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

4: A működési információkat figyelembe vették
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.FRI.BP3: Találkozók más üzleti területek dolgozóival

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Vezetői nyilvántartások
Működési és megfelelőségi információk
Értekezlet jegyzőkönyve
A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

5: A minőség fenntartása
Az információs rendszerek időszerű, aktuális, pontos és hozzáférhető információkat
biztosítanak.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.FRI.BP1: Az információ áramlás részletes bemutatása mátrixok
alkalmazásával

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
Szervezeti felépítés
A pénzügyi beszámolás információi térképei
Kapcsolódó informatikai rendszerek
A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

A belső kontroll információi
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1: A kontrolladatok begyűjtése
Az egyes kontrollkomponensek végrehajtásához szükséges adatok gyűjtése teljeskörűen,
pontosan, időben, valamint a vonatkozó törvényi és egyéb szabályozással összhangban
történik.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.IC.ICI.BP1: A pénzügyi kontroll információ térképeinek kialakítása és
karbantartása
IFC.IC.ICI.BP2: A pénzügyi kontroll információinak megbeszélések során történő
megállapítása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

A pénzügyi kontroll információi térképei
A pénzügyi kontroll információtára
Működési és megfelelőségi információk
A pénzügyi beszámolás információi térképei

Megfelelés

2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események
Az adatszolgáltatást kiváltó események a helyzetnek megfelelően a kivételek megoldását,
ok-okozat elemzést, vagy a kontroll aktualizálását indítják el.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.ICI.BP1: A pénzügyi kontroll információ térképeinek kialakítása és
karbantartása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
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A pénzügyi kontroll információi térképei
Adatszolgáltatást kiváltó események
A pénzügyi kontroll információtára
A pénzügyi beszámolás információi térképei

Megfelelés

3: A kontroll információ minőségének fenntartása
Az információs rendszerek által előállított információ időszerű, aktuális, pontos és
hozzáférhető. A rendszerinformáció minőségét rendszeres időközönként felülvizsgálják,
hogy a szervezet belső kontrollrendszere céljainak megvalósításával kapcsolatban értékeljék
annak megbízhatóságát és időszerűségét.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.ICI.BP1: A pénzügyi kontroll információ térképeinek kialakítása és
karbantartása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

A pénzügyi kontroll információi térképei
A pénzügyi kontroll információtára
Felülvizsgálati dokumentáció
A pénzügyi beszámolás információi térképei

Megfelelés

Belső kommunikáció

1: Kommunikáció az alkalmazottakkal
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A vezetés minden alkalmazottat - különösen a pénzügyi beszámolásra hatással lévő
szerepkörökben dolgozókat - tájékoztat, hogy a pénzügyi beszámolás belső kontrollját
komolyan kell venni.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.IC.IC.BP1: Tájékoztatás a pénzügyi beszámolás céljairól
IFC.IC.IC.BP2: Tájékoztatás a belső intranet oldalakon
IFC.IC.IC.BP3: A pénzügyi információk felügyeleti testülettel közös áttekintése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

2: Kommunikáció a testülettel
A vezetés és a felügyeleti testület között kommunikáció folyik annak érdekében, hogy
mindkettő rendelkezzen a pénzügyi beszámolás céljaival kapcsolatos szerepkörének
ellátásához szükséges információval.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.IC.IC.BP7: A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás kialakítása
IFC.IC.IC.BP4: Kommunikáció a testület és a belső ellenőrzés között

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•
•
•

A pénzügyi kontroll információtára
Ellenőrzési dokumentáció
A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás
Felülvizsgálati dokumentáció
Ellenőrzési napirend
A pénzügyi beszámolás információtára
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Megfelelés

3: Különálló kommunikációs csatornák alkalmazása
Különálló kommunikációs csatornákat hoznak „biztonsági" célból, olyan esetekre, amikor a
szokásos csatornák nem üzemelnek vagy nem eredményesek.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.IC.IC.BP6: Tájékoztatás az alternatív jelentési csatornáról
IFC.IC.IC.BP5: Az alkalmazottak tájékoztatása a névtelen bejelentés folyamatáról

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

4: Hozzáférés az információhoz
A felügyeleti testület rendelkezik a vezetésen kívüli információs forrásokkal, amelyeket
rendszeresen és igény szerint is el tud érni, ideértve a kapcsolatot a könyvvizsgálókkal, a
belső ellenőrökkel, és egyéb érintett felekkel (mint például a szabályozó hatóságokkal).

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.IC.BP8: Egyeztetés külső tanácsadókkal

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
A pénzügyi kontroll információtára
Működési és megfelelőségi információk
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A pénzügyi beszámolás információtára

Megfelelés

Külső kommunikáció

1: A bejövő tájékoztatás biztosított
Nyílt kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatás érkezik az ügyfelektől, a
fogyasztóktól, a szállítóktól, a könyvvizsgálóktól, hatóságoktól, pénzügyi elemzőktől és
egyéb felektől, fontos információt biztosítva a vezetés és a felügyeleti testület számára a
pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerének eredményességére vonatkozóan.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.IC.EC.BP1: Külső felek tájékoztatása a névtelen bejelentés lehetőségéről
IFC.IC.EC.BP2: Külső partnerek körében végzett felmérés

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

Működési és megfelelőségi információk
Külső partnerek körében végzett felmérés

Megfelelés

2: Független értékelés
Abban az esetben, ha a pénzügyi beszámolás belső kontrollrendszerét külső ellenőrök
értékelik, a felméréssel kapcsolatos információkról a vezetést és a felügyeleti testületet kell
tájékoztatni.
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Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.IC.EC.BP3: A könyvvizsgálótól kapott tájékoztatás felülvizsgálata

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
Ellenőrzési napirend
Felülvizsgálati dokumentáció
Működési és megfelelőségi információk

Megfelelés

Folyamatos és egyedi értékelések

1: Integráció a működéssel

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.MO.OSE.BP3: A mérőszámok a pénzügyi beszámolással történő társítása
IFC.MO.OSE.BP2: Kontroll táblák kialakítása és bevezetése
IFC.MO.OSE.BP1: Mérőszámok használata a teljesítmény nyomonkövetésében

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Értékelési kontroll táblák (ábrák)
Felülvizsgálati dokumentáció
Működési és megfelelőségi információk
Működési mérőszámok

Megfelelés
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2: Objektív értékelések

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•

IFC.MO.OSE.BP5: Az informatikai hálózat tesztelése
IFC.MO.OSE.BP6: Belső ellenőrzés alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
Működési és megfelelőségi információk
Az informatikai hálózat tesztelésének dokumentációja
Önértékelési dokumentáció

Megfelelés

3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.MO.OSE.BP2: Kontroll táblák kialakítása és bevezetése
IFC.MO.OSE.BP6: Belső ellenőrzés alkalmazása
IFC.MO.OSE.BP4: Önértékelés alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Értékelési kontroll táblák (ábrák)
Ellenőrzési dokumentáció
Önértékelési dokumentáció

Megfelelés
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4: A visszajelzések figyelembe vétele

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•
•

IFC.MO.OSE.BP2: Kontroll táblák kialakítása és bevezetése
IFC.MO.OSE.BP5: Az informatikai hálózat tesztelése
IFC.MO.OSE.BP6: Belső ellenőrzés alkalmazása
IFC.MO.OSE.BP4: Önértékelés alkalmazása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Értékelési kontroll táblák (ábrák)
Ellenőrzési dokumentáció
Az informatikai hálózat tesztelésének dokumentációja
Önértékelési dokumentáció

Megfelelés

5: A hatókör és gyakoriság változtatása

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.MO.OSE.BP7: Az egyedi értékelések hatókörének és gyakoriságának
meghatározása

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•
•

Ellenőrzési dokumentáció
Értékelési terv
Az informatikai hálózat tesztelésének dokumentációja
Önértékelési dokumentáció
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Megfelelés

Hiányosságok jelentése

1: Jelentés a megállapításokról
A belső kontroll hiányosságaival kapcsolatos megállapításokról jelentést kap mind az adott
folyamat és a kapcsolódó kontrollok gazdája - aki helyzetéből adódóan képes a javító
intézkedések végrehajtására -, mind a folyamatgazdánál legalább egy szinttel feljebb lévő
vezető.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•
•
•

IFC.MO.RD.BP1: Jelentés az alternatív csatornákon kapott információkról
IFC.MO.RD.BP3: Hiányosságok jelentésére vonatkozó útmutató elkészítése
IFC.MO.RD.BP2: Hiányosságok jelentése a szervezet különböző szintjein

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•

A belső kontroll hiányosságainak dokumentációja
Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Megfelelés

2: Jelentés a hiányosságokról
A jelentős hiányosságokról tájékoztatást kap a legfelső vezetés és a felügyeleti testület.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.MO.RD.BP1: Jelentés az alternatív csatornákon kapott információkról
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IFC.MO.RD.BP3: Hiányosságok jelentésére vonatkozó útmutató elkészítése

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•

Jelentés a pénzügyi beszámolás hiányosságairól és a megoldásokról

Megfelelés

3: Időben végrehajtott javító intézkedések
Mind a külső, mind a belső forrásokon keresztül jelentett hiányosságokat értékelik és időben
végrehajtják a szükséges javító intézkedéseket.

Ez a folyamateredmény a következo alapgyakorlat eredménye:
•

IFC.MO.RD.BP2: Hiányosságok jelentése a szervezet különböző szintjein

Ez a folyamateredmény a következo munkatermék eredménye:
•
•
•

Jelentés a pénzügyi beszámolás hiányosságairól és a megoldásokról
Ellenőrzési dokumentáció
Korrekciós tervek

Megfelelés

Munkatermékek

Version: Working revision

Feddhetetlenség és etikai értékek

Etikai kódex
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Version:
Revision:
Date:
Page:

Working
revision
15.6.2011
112 / 148

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok
1: Az alaphang meghatározása
2: A számviteli elveket és becsléseket hangsúlyozó megközelítés
1: Világosan megfogalmazott értékek
3: Világosan megfogalmazott célok

Megfelelés

Monitoring jelentések

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

•

none

Folyamateredmények:
•

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:

2: A megfelelés ellenőrzése

Megfelelés

IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek
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Korrekciós tervek

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•

IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése
IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek

IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése
IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek

Folyamateredmények:
•
•

3: Az eltérés kezelése
3: Időben végrehajtott javító intézkedések

Megfelelés

Alkalmazottak időszakos tájékoztatása

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás
IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek
IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás
IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.CE.IEV: Feddhetetlenség és
etikai értékek

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•

3: Különálló kommunikációs csatornák alkalmazása
1: Jelentés a megállapításokról
3: Az eltérés kezelése
3: Megfelelő képzés
1: Világosan megfogalmazott értékek
2: A megfelelés ellenőrzése
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1: Kommunikáció az alkalmazottakkal

Megfelelés

Felügyeleti testület

Ellenőrzési alapszabály

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Folyamateredmények:
•

1: Meghatározott hatáskörök

Megfelelés

Ellenőrzési napirend

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.IC.EC: Külső kommunikáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület
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Folyamateredmények:
•
•
•

1: Meghatározott hatáskörök
2: Független értékelés
2: Kommunikáció a testülettel

Megfelelés

Testületi tagok anyagai

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Folyamateredmények:
•
•
•

1: Meghatározott hatáskörök
4: Pénzügyi beszámolásban való jártasság (alkalmazása)
2: Független működés

Megfelelés

Értekezlet jegyzőkönyve

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
none

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi
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IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Folyamateredmények:
•
•
•
•

3: Figyelemmel kísért kockázatok
6: Az audit tevékenységek felügyelete
4: A működési információkat figyelembe vették
5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése

Megfelelés

Felülvizsgálati dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•

none

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folyamateredmények:
•

6: Időszakos újraértékelések

IFC.RA.FR: A csalás kockázata
IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése
IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések
IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai
IFC.CA.IT: Informatika
IFC.CE.HR: Emberi erőforrás
IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség
IFC.IC.EC: Külső kommunikáció
IFC.CA.PP: Politikák és eljárások
IFC.CE.OB: Felügyeleti testület
IFC.IC.ICI: A belső kontroll
információi
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3: A beszámolók tükrözik a szervezet tevékenységeit
1: Integráció a működéssel
3: Figyelemmel kísért kockázatok
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
2: Független értékelés
1: Alkalmazás kontrollok bevezetése
1: A tevékenységek átgondolása
2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
2: Kommunikáció a testülettel
6: Az audit tevékenységek felügyelete
5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele
2: A közzétett információk értelmezhetőségének támogatása
4: Pénzügyi beszámolásban való jártasság (alkalmazása)
1: Az általánosan elfogadott számviteli elveknek való megfelelés
3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása
1: Meghatározott felelősségek
1: Az ösztönzők és a késztetések figyelembe vétele
3: Feladatok szétválasztása
3: A kontroll információ minőségének fenntartása

Megfelelés

Időszakos ellenőrzési jelentés

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

Folyamateredmények:
•
•
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
6: Az audit tevékenységek felügyelete
3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület
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Névtelen bejelentésből származó információ

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none

Folyamateredmények:
•

3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

Számviteli politikák és eljárások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai
IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•

1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
7: Újraértékelést kiváltó okok
5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
2: A közzétett információk értelmezhetőségének támogatása
1: Az általánosan elfogadott számviteli elveknek való megfelelés
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Megfelelés

Vezetői jelentések

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none

Folyamateredmények:
•
•

5: A minőség és megbízhatóság ellenőrzése
3: Figyelemmel kísért kockázatok

Megfelelés

Ellenőrzési dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•
•
•
•

IFC.RA.FR: A csalás kockázata
IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések
IFC.IC.EC: Külső kommunikáció
IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése
IFC.CE.OB: Felügyeleti testület

Folyamateredmények:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none
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2: Objektív értékelések
3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása
3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
2: Független értékelés
4: A visszajelzések figyelembe vétele
4: Hozzáférés az információhoz
3: Időben végrehajtott javító intézkedések
2: Kommunikáció a testülettel
2: A kockázati tényezők figyelembe vétele
6: Az audit tevékenységek felügyelete
5: A hatókör és gyakoriság változtatása

Megfelelés

Vezetési filozófia és működési stílus

A pénzügyi beszámolás céljai

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

IFC.CE.MPO: Vezetési filozófia és
működési stílus
IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•

IFC.CE.MPO: Vezetési filozófia és
működési stílus
IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai

Folyamateredmények:
•
•
•

3: Világosan megfogalmazott célok
2: A közzétett információk értelmezhetőségének támogatása
1: Az általánosan elfogadott számviteli elveknek való megfelelés

Megfelelés
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Vezetői nyilvántartások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.MPO: Vezetési filozófia és
működési stílus

Folyamateredmények:
•
•
•
•

1: Az alaphang meghatározása
2: A számviteli elveket és becsléseket hangsúlyozó megközelítés
4: A működési információkat figyelembe vették
3: Belső és külső források használata

Megfelelés

Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi
IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.OS: Szervezeti felépítés
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IFC.CA.PP: Politikák és eljárások

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7: Újraértékelést kiváltó okok
2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
1: Adatok begyűjtése
2: Személyi állomány figyelembe vétele
4: Körültekintő bevezetés
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
1: Integrálás az üzleti folyamatokba
5: A minőség fenntartása
1: Meghatározott felelősségek
2: A felépítés kialakításra került
2: Korlátozott hatáskör
2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása

Megfelelés

Szervezeti ábrák

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.OS: Szervezeti felépítés

Folyamateredmények:
•
•
•

3: Feladatok szétválasztása
1: A tevékenységek átgondolása
1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak
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Megfelelés

Munkaköri leírások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség
IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•

IFC.CE.OS: Szervezeti felépítés
IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•
•
•
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok
1: Meghatározott felelősségek
1: A pénzügyi beszámolás útvonalai meghatározottak
2: Korlátozott hatáskör

Megfelelés

Pénzügyi beszámolási kompetenciák

Pénzügyi beszámolási kompetenciák

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák
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IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•

3: Informatika figyelembe vétele
2: Személyi állomány figyelembe vétele
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
1: Meghatározott kompetenciák

Megfelelés

Készség értékelési jelentések

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák
IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•
•

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák
IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•

2: Személyi állomány figyelembe vétele
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
7: Újraértékelést kiváltó okok
3: Informatika figyelembe vétele
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
3: A kompetenciák értékelése

Megfelelés
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Képzési terv

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák

Folyamateredmények:
•

2: A megfelelő személyek alkalmazása

Megfelelés

Kiszervezett szolgáltatások szerződései

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése

Folyamateredmények:
•
•

2: A megfelelő személyek alkalmazása
3: Feladatok szétválasztása

Megfelelés

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.FRC: Pénzügyi beszámolási
kompetenciák
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Hatáskör és felelősség

Szerepkörök és felelősségek

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás
IFC.CA.PP: Politikák és eljárások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•

4: Körültekintő bevezetés
2: Alkalmazottak toborzása és megtartása
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
1: Meghatározott felelősségek
2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása

Megfelelés

Kinevezési (jelölési) dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.AR: Hatáskör és felelősség
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Folyamateredmények:
•
•
•
•

2: Alkalmazottak toborzása és megtartása
1: Meghatározott felelősségek
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
2: Korlátozott hatáskör

Megfelelés

Emberi erőforrás

HR politikák és eljárások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok

Megfelelés

HR dokumentáció

Ez a munkatermék a következo

Ez a munkatermék a következo
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folyamatok kimenete:
•

none
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IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•
•
•
•

1: Kialakításra kerültek az emberi erőforrás gyakorlatok
2: Alkalmazottak toborzása és megtartása
3: Megfelelő képzés
4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése

Megfelelés

Képzési tervek

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•

3: Megfelelő képzés

Megfelelés

Felülvizsgálati és értékelési folyamat

Ez a munkatermék a következo

Ez a munkatermék a következo
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folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése

Megfelelés

Kompenzációs csomagok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CE.HR: Emberi erőforrás

Folyamateredmények:
•
•

4: A teljesítmény és kompenzáció értékelése
1: Az ösztönzők és a késztetések figyelembe vétele

Megfelelés

A pénzügyi beszámolás céljai

Kapcsolódó üzleti tevékenységek
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Version:
Revision:
Date:
Page:

Working
revision
15.6.2011
130 / 148

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•
•

3: Az eljárások a megfelelő időben történnek
3: A beszámolók tükrözik a szervezet tevékenységeit
5: A minőség fenntartása
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
1: Integrálás az üzleti folyamatokba
7: Újraértékelést kiváltó okok
2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
1: Adatok begyűjtése

Megfelelés

A pénzügyi beszámoló számlái

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai

Folyamateredmények:
•
•
•

4: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások relevánsak
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
5: A lényegesség elvének figyelembe vétele
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7: Újraértékelést kiváltó okok

Megfelelés

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.RA.FRO: A pénzügyi
beszámolás céljai

Folyamateredmények:
•
•
•
•

4: A pénzügyi beszámolóval kapcsolatos állítások relevánsak
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
5: A lényegesség elvének figyelembe vétele
7: Újraértékelést kiváltó okok

Megfelelés

Pénzügyi beszámolási kockázatok

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
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none

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5: A minőség fenntartása
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
7: Újraértékelést kiváltó okok
1: Alkalmazás kontrollok bevezetése
2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: Informatika figyelembe vétele
1: Adatok begyűjtése
3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele

Megfelelés

Kockázat és kontroll dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

•
•
•
•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése
IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
IFC.CA.IRA: Integráció a
kockázatértékeléssel
IFC.CA.PP: Politikák és eljárások
IFC.CA.IT: Informatika

Folyamateredmények:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

•
•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése
IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
IFC.CA.IRA: Integráció a
kockázatértékeléssel
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2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
7: Újraértékelést kiváltó okok
6: A valószínűség és hatás becslése
1: Alkalmazás kontrollok bevezetése
5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele
1: A tevékenységek átgondolása
2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: Informatika figyelembe vétele
4: A vezetés megfelelő szintjeinek figyelembe vétele
3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: Az eljárások a megfelelő időben történnek
2: Személyi állomány figyelembe vétele
1: Integrálás az üzleti folyamatokba
1: Üzleti folyamatok figyelembe vétele
3: Feladatok szétválasztása
1: Csökkentett kockázatok
4: A költség-haszon szempont figyelembe vétele
3: Az informatika figyelembe vétele
2: A szervezet főkönyvébe vezető összes jelentős bemeneti pont figyelembe vételre
kerül

Megfelelés

Kockázatértékelési jelentések

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

Folyamateredmények:
•
•
•

7: Újraértékelést kiváltó okok
6: A valószínűség és hatás becslése
5: Belső és külső tényezők figyelembe vétele

IFC.RA.FRR: Pénzügyi beszámolási
kockázatok
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Megfelelés

A csalás kockázata

Üzleti politikák

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none

Folyamateredmények:
•
•

1: Az ösztönzők és a késztetések figyelembe vétele
2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

Tranzakciós adatok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Folyamateredmények:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none
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2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

Csalás kockázatértékelési jelentés

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Folyamateredmények:
•

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele

Megfelelés

Csalás elleni politikák és eljárások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Folyamateredmények:
•
•

2: A kockázati tényezők figyelembe vétele
3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása
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Megfelelés

Csalás elleni vezetői terv

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.RA.FR: A csalás kockázata

Folyamateredmények:
•

3: A felelősség és számonkérhetőség megállapítása

Megfelelés

Integráció a kockázatértékeléssel

Kiszervezett szolgáltatás értékelési jelentése

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•

IFC.CA.IRA: Integráció a
kockázatértékeléssel
IFC.CA.IT: Informatika

Folyamateredmények:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése
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2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: Feladatok szétválasztása
3: Az informatika figyelembe vétele

Megfelelés

Kontrollleltár

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

•

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése
IFC.CA.PP: Politikák és eljárások

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.CA.IRA: Integráció a
kockázatértékeléssel

Folyamateredmények:
•
•
•

1: Csökkentett kockázatok
1: Integrálás az üzleti folyamatokba
1: A tevékenységek átgondolása

Megfelelés

A kontrolltevékenységek kiválasztása és fejlesztése

Költség-haszon elemzés
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Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CA.SD: A
kontrolltevékenységek kiválasztása
és fejlesztése

Folyamateredmények:
•
•

2: Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása
4: A költség-haszon szempont figyelembe vétele

Megfelelés

Politikák és eljárások

A pénzügyi beszámolás politikái és eljárásai

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CA.PP: Politikák és eljárások

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•

6: Időszakos újraértékelések
3: Az eljárások a megfelelő időben történnek
4: Körültekintő bevezetés
1: Integrálás az üzleti folyamatokba
5: A kivételek vizsgálata
2: A felelősség és elszámoltathatóság meghatározása
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Megfelelés

Informatika

Informatikai kontroll dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.CA.IT: Informatika

Folyamateredmények:
•
•
•

2: Az általános informatikai tevékenységek figyelembe vétele
3: A végfelhasználói informatikai tevékenységek figyelembe vétele
1: Alkalmazás kontrollok bevezetése

Megfelelés

A pénzügyi beszámolás információi

A pénzügyi beszámolás információi térképei

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
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IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•

2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
1: A kontrolladatok begyűjtése
5: A minőség fenntartása
1: Adatok begyűjtése
2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események
3: A kontroll információ minőségének fenntartása

Megfelelés

Működési és megfelelőségi információk

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•
•
•
•
•

IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi
IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések
IFC.IC.EC: Külső kommunikáció
IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
IFC.IC.ICI: A belső kontroll
információi

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
none

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•

2: Objektív értékelések
4: A működési információkat figyelembe vették
1: Integráció a működéssel
3: Belső és külső források használata
1: A bejövő tájékoztatás biztosított
2: Független értékelés
4: Hozzáférés az információhoz
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1: A kontrolladatok begyűjtése

Megfelelés

A pénzügyi beszámolás információtára

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
•

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:

IFC.IC.IC: Belső kommunikáció

•

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•
•
•

5: A minőség fenntartása
4: A működési információkat figyelembe vették
3: Belső és külső források használata
4: Hozzáférés az információhoz
2: A pénzügyi információkat figyelembe vették
2: Kommunikáció a testülettel
1: Adatok begyűjtése

Megfelelés

A belső kontroll információi

A pénzügyi kontroll információi térképei

IFC.IC.FRI: A pénzügyi beszámolás
információi
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Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none
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IFC.IC.ICI: A belső kontroll
információi

Folyamateredmények:
•
•
•

1: A kontrolladatok begyűjtése
2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események
3: A kontroll információ minőségének fenntartása

Megfelelés

Adatszolgáltatást kiváltó események

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

Folyamateredmények:
•

2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események

Megfelelés

A pénzügyi kontroll információtára

IFC.IC.ICI: A belső kontroll
információi
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Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.IC.ICI: A belső kontroll
információi

Folyamateredmények:
•
•
•
•
•

2: Kommunikáció a testülettel
1: A kontrolladatok begyűjtése
4: Hozzáférés az információhoz
2: Megoldást és aktualizálást kiváltó események
3: A kontroll információ minőségének fenntartása

Megfelelés

Belső kommunikáció

A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

•

none

Folyamateredmények:
•

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:

2: Kommunikáció a testülettel

Megfelelés

IFC.IC.IC: Belső kommunikáció
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Külső kommunikáció

Külső partnerek körében végzett felmérés

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.IC.EC: Külső kommunikáció

Folyamateredmények:
•

1: A bejövő tájékoztatás biztosított

Megfelelés

Folyamatos és egyedi értékelések

Működési mérőszámok

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
none

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések
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Folyamateredmények:
•

1: Integráció a működéssel

Megfelelés

Értékelési kontroll táblák (ábrák)

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések

Folyamateredmények:
•
•
•

3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
4: A visszajelzések figyelembe vétele
1: Integráció a működéssel

Megfelelés

Önértékelési dokumentáció

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
none

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések
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Folyamateredmények:
•
•
•
•

2: Objektív értékelések
3: Megfelelő szaktudású szakértők alkalmazása
4: A visszajelzések figyelembe vétele
5: A hatókör és gyakoriság változtatása

Megfelelés

Az informatikai hálózat tesztelésének dokumentációja

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
értékelések

Folyamateredmények:
•
•
•

2: Objektív értékelések
5: A hatókör és gyakoriság változtatása
4: A visszajelzések figyelembe vétele

Megfelelés

Értékelési terv

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:
none

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

IFC.MO.OSE: Folyamatos és egyedi
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értékelések

Folyamateredmények:
•

5: A hatókör és gyakoriság változtatása

Megfelelés

Hiányosságok jelentése

A belső kontroll hiányosságainak dokumentációja

Ez a munkatermék a következo
folyamatok bemenete:

Ez a munkatermék a következo
folyamatok kimenete:
•

none

IFC.MO.RD: Hiányosságok jelentése

Folyamateredmények:
•

1: Jelentés a megállapításokról

Megfelelés

Jelentés a pénzügyi beszámolás hiányosságairól és a megoldásokról

Ez a munkatermék a következo

Ez a munkatermék a következo
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Megfelelés
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none
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