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Informatikai kockázatkezelési tanácsadás

A szervezet által használt informatikai rendszereket 
képessé kell tenni arra, hogy az IFRS szerinti 
számviteli szabályozásokban meghatározott 
feltételek mentén tudják feldolgozni, tárolni, és 
kimutatni a társaság gazdasági eseményeit. Ennek 
megvalósítása ugyanakkor komoly kihívás elé állítja a 
szervezetet, hiszen számos, már meglévő rendszer 
módosítása, valamint új rendszerek megvásárlása és 
bevezetése is szükségessé válhat szoros határidők 
mellett. Egy ilyen projekt sikerességét számos 
kockázat fenyegeti, melyeket szolgáltatásunk 
igénybevételével már felmerülésüket megelőzően 
megismerhet és elkerülhet.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – Az informatikai rendszerek felkészítését a szoros 
határidők miatt már időszerű elkezdeni, ugyanakkor 
a szervezet számos kérdésben még az anyavállalat 
vagy a hatóságok állásfoglalására vár.

 – Az IFRS-hez szükséges funkciókat a meglévő 
rendszerek nem, vagy csak horribilis fejlesztések 
által tudnák ellátni.

 – Az IFRS bevezetéshez szükséges, speciális 
kalkulációkat támogató szoftverek gyártói semmilyen 
komoly referenciát nem tudnak felmutatni.

 – Az átállást követően az esetlegesen bevezetett 
új rendszerek nem biztosítják a kritikus számviteli 
adatok védelmét, ebből adódóan az IFRS-
beszámoló hitelessége megkérdőjelezhető.

 – Nem lát arra vonatkozó garanciát, hogy a rendszerek 
képesek lesznek maradéktalanul a számviteli 
politikában leírtaknak megfelelően működni.

 – A jelentésszolgálati és kontrolling rendszereket 
is módosítani kell annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a felügyeleti és tulajdonosi 
elvárásoknak.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A KPMG informatikai projekt- minőségbiztosítási 
szolgáltatásai elősegítik, hogy társaságuk az IFRS 
bevezetéséhez szükséges informatikai támogató 
környezetét az idő- és pénzbeli ráfordítások alacsony 
szinten tartásával, határidőre, a számviteli politika 
követelményeinek teljes mértékben megfelelve, az 
információbiztonsági és törvényi szempontokat is 
figyelembe véve biztosíthassa.

Tudta Ön, hogy az IFRS szerinti számviteli politika kialakítása csak 
az első lépés a sikeres áttérés irányába? Ugyanilyen fontos, hogy 
a társaság az informatikai rendszereit is felkészítse az új számviteli 
módszertan alkalmazására, hogy azok megfeleljenek a számviteli 
szabályoknak.
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
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 – IFRS-átállás minőségbiztosítása: 
Minőségbiztosítási szolgáltatásunk hozzájárul, 
hogy a projekt végrehajtása az üzleti igények 
maximális figyelembe vételével történjen, valamint 
minden más szempont is teljesüljön. Így elérhető 
az információbiztonság megfelelő színvonala, 
valamint a törvényi megfelelés a kritikus határidők 
betartása mellett.

 – Információbiztonsági kockázatelemzés: 
Pénzügyi szervezetek esetén elvégezzük a 
társaság informatikai környezetének biztonsági 
kockázatelemzését annak érdekében, hogy 
a vezetőség az IFRS-átállás miatt szükséges 
rendszerbevezetések és változtatások miatt 
felmerülő információbiztonsági fenyegetéseket már 
az esetleges károk bekövetkezése előtt megismerje, 
valamint a társaság megfelelhessen a 42/2015 
kormányrendelet azon rendelkezésének, mely 
kötelező információbiztonsági kockázatelemzést ír elő.

 – Adatkapcsolatok auditja: Vizsgáljuk az IFRS-
átállás miatt bevezetett új rendszerek, valamint 
a társaság meglévő rendszerei között kiépített 
adatkapcsolatok megfelelőségét, ezáltal felderítve 
azokat az esetleges hibákat, melyek veszélyeztetik 
a kalkulációkhoz használt adatok sértetlenségét 
és teljes körűségét, és ebből adódóan közvetlen 
hatással vannak az így előálló IFRS-beszámolók 
hitelességére is.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Az IFRS informatikai támogatásának kialakítása 
során felmerülő fenyegetésekre a vezetőség előre 
felkészülhet, elkerülve ezáltal az utólagos javítások 
igen magas költségeit.

 – Biztosítjuk, hogy az informatikai rendszerek hiteles 
IFRS-beszámolóhoz szolgáltassanak adatot, hogy 
az esetleges hibák ne vezessenek adóhatósági 
vagy felügyeleti bírság kiszabásához.

 – Igény esetén harmadik fél felé is igazoljuk az IFRS-
áttérés informatikai megvalósításának jogszabályi 
megfelelését.


