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Az adatmennyiség exponenciális növekedésével egyre kevésbé tudunk 

bizonyosságot nyújtani a hagyományos audit módszertanokkal. 

A gazdasági élet egyre intenzívebben támaszkodik komplex 
informatikai megoldásokra
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68% 40%
Magyarországon Világszinten

Az 5. PwC Magyarországi Vezérigazgatói Felmérés* 155 hazai felsővezető véleményének felmérésével 
megbízható képet ad a jelenlegi gazdasági trendekről, felsővezetői elképzelésekről. 

A megkérdezett vezetők közül:

gondolja azt, hogy az adatvezérelt (big data) 
informatikai megoldások fejlesztése jelenleg 
a legjobban megtérülő informatikai 
befektetés.

77%
gondolja azt, hogy az érintettek 
elvárásainak kielégítése érdekében még 
szélesebb körű technológiai-
informatikai fejlesztésekre 
van szükség.

Magyarországon 

* A felmérés részletes eredményei a következő linken érhetőek el: 
http://www.pwc.com/hu/hu/magyarorszagi-vezerigazgato-felmeres2016.html
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A szervezetek kontrollkörnyezete is egyre jobban függ a 
technológiától
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Üzleti folyamat
Folyamat 

tevékenység
Kockázat Kontroll

Kapcsolódó 
informatikai kockázat

Informatikai 
kontrollok

Megrendelés 
jóváhagyása

Rendelés, 
szállítás és 
számlázás 

automatikus 
egyeztetése

Jogosultság 
megrendelés 

jóváhagyá-sára

Összerende-
léssel

kapcsolatos 
rendszer-

beállítások

Beszerzés

Megrendelés 
jóváhagyása

Rendelés, 
szállítás és 
számlázás 

automatikus 
egyeztetése

Jogosultság 
megrendelés 

jóváhagyására

Összerende-
léssel

kapcsolatos 
rendszer-

beállítások

Változás-
kezelés

Hozzáférések

Üzemeltetés

Fejlesztés

Számla-
feldolgozás

Megrendelés

Szállítás

Fizetés

Hibás tétel 
rendelése vagy 

hibás  
mennyiség 
rendelése

Rendelés, 
szállítás és 
számlázás 

nincs 
összhangban

A vizsgálati programokban a hagyományos üzleti tevékenység vizsgálatának súlya 

csökken, a rendszer- és adatelemzéseké nő.
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Az informatikai kitettség megfelelő kezelésére az adatvezérelt, 
automatizált audit eljárások alkalmazására ad megoldást
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Hagyományos 
módszertan

Adatvezérelt 
módszertan

Interjúk megvalósítása a kulcs 
érintettekkel, szabályzatok 
feldolgozása  

Strukturált adatmennyiség teljes 
körű letöltése, feldolgozása 
célszoftverek segítségével 

Mintavételes tesztek, 
evidenciák feldolgozása 

Automatizált eljárások lefuttatása 
a teljes adatmennyiségen 

Kontroll alapú, top-down 
megközelítés

Adatokból azonosított trendek 
alapján történő, bottom-up
megközelítés

Megközelítés

Információgyűjtés
módja

Elvégzett 
ellenőrzések 

Az adatvezérelt vizsgálatok súlyának növekedése nem járhat együtt a hagyományos 

módszertan eljárásainak teljes kivezetésével. A tradicionális módszerek fontos 

kiegészítő szerepet játszanak az automatikus eljárások eredményeinek értelmezésében.
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Az audit megközelítések összehasonlítása

Hagyományos 
módszertan

Adatvezérelt 
módszertan

Hatékonyság

Bizonyosság

- Széleskörű interjúzás jelentős 
időigénnyel jár
- Szabályzatok, dokumentumok, 
iratok hosszadalmas áttekintése
- Minták bekérésének átfutási 
ideje

- Az interjúk csak másodlagos 
információforrást jelentenek
- A dokumentált folyamatok 
valós lefutása gyakran eltérő
- Adatokon túlmutató össze-
függések megértése 

- Automatizált, teljes körű 
adatbekérés
- Előre definiált eljárások 
alkalmazása
- Szabad rendelkezés az 
erőforrásokkal 

- Valós folyamatok, tranzakciók 
alapján történik az elemzés
- Teljes körű ellenőrzés
- Az eljárások sikerességét 
ronthatja a nem megfelelő 
adatminőség 

Az audit tevékenységek tervezése során a két legfontosabb szempontot a hatékonyság és a vizsgálat által 
adott bizonyosság szintje adja, így a bemutatott audit megközelítéseket ezek szerint hasonlítottuk össze: 

2016 november 24.Big Data az ellenőrzésben
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Mi szükséges az adatvezérelt audithoz az AUDITOR részéről?
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Folyamatokat 
támogató rendszerek 

ismerete
Mik rendszerek sajátosságai?
Milyen adatokat keresünk? 

Hol találjuk meg ezeket? 

Auditori tapasztalat 
Milyen kockázatokra 

számíthatunk?
Hogyan mérhetőek fel ezek a 

kockázatok?

Informatikai eszközök 
megléte

Milyen eszközökkel tudom 
támogatni az adatfeldolgozást?
Hogyan tudom automatizálni 

az audit tevékenységet?

1 2 3 4
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Informatikai eszközök 
ismerete

Hogyan tudom feldolgozni a 
megkapott adatokat?

Hogyan tudom az 
eredményeket érthetővé tenni?

Big Data az ellenőrzésben
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Mi szükséges az adatvezérelt audithoz az AUDITÁLT FÉL 
részéről?
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Integrált folyamatok
Informatikai rendszerek által 

támogatott, automatizált eljárások 
alkalmazása

1 2 3
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Strukturált adatok
Az auditált tevékenységet támogató  

elektronikus nyilvántartások megléte

Megbízható adatok
Az informatikai rendszer zártsága mennyire 
tudja biztosítani az adatok megbízhatóságát

Big Data az ellenőrzésben
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Elterjedt vizsgálattípusok
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Hol? Mit?

A beszerzési tevékenység legalább 
bizonyos részét IT rendszerrel 
lefedő társaságok 

Szállítói törzsadatok és egyedi rendelések 
elemzése (pl. ritkán használt szállítók, 
visszakeltezett tételek)

Valamely kulcsfolyamatot átfogó 
workflow rendszerrel támogató 
szervezetek

Folyamatlépések teljességének 
ellenőrzése, átfutási idők, 
jóváhagyások validálása

Minden olyan szervezetnél, ahol a 
pénzügyi-számviteli tevékenységet 
IT rendszerrel támogatják

Előre definiált „gyanús” tranzakciók, 
(pl. értékhatár alatti könyvelések, 
jogosulatlan felhasználók)

Számviteli 
könyvelések

Beszerzés

Workflow
működés

Biztonsági 
beállítások

Visszaélések
vizsgálata

Általános elterjedt vállalat-
irányítási rendszerrel (pl: SAP, 
Oracle) rendelkező szervezetek 

Biztonsági paraméterek automatikus 
lekérdezése és ellenőrzése, 
összeférhetetlen szerepkörök vizsgálata

Strukturált adatokkal rendelkező 
szervezetek

Előre definiált viselkedésminták („red
flag”-ek) azonosítása, trendek felmérése 

Big Data az ellenőrzésben
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Automatizált adatelemzés az audit gyakorlatban
A jól definiált adatmenedzsment alkalmazások jelentősen javítják az audit 
vizsgálatok hatékonyságát és pontosságát 

• Jól értelmezhető vizualizációk és kalkulációk 
segítik az összefüggések átfogó megértését

• A testre szabható felületek lehetővé teszik a 
vállalati gyakorlatnak megfelelő riporting kialakítását

• Az adatok közvetlenül az adatbázishoz 
kapcsolódnak, nem szükséges külön adatletöltési 
tevékenység

Áttekintő vezetői dashboardok automatikus generálása

Egyedi kontrollok ellenőrzésének átfogó támogatása

• Audit gyakorlatban alkalmazott legfontosabb 
tesztek  automatikusan elérhetőek 

• Vállalati gyakorlatoknak megfelelő egyedi tesztek, 
vizsgálatok kialakításának lehetősége

• Egyszerű, vizualizációkkal jól támogatott 
paraméterezés, szűrések

• Erőforrás-hatékony automatikus adatfeldolgozásIn
te
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Big Data az ellenőrzésben

Az eredmények megfelelő vizualizálása jelentősen
megkönnyíti a kivételek azonosítását

Országonkénti trend analízis Országonkénti összegek és értékek

Évek Negyedévek
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Ország

Egyéb országok

Térkép – Országonkénti átlag Átlag
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Példa: vizsgálatok a beszerzési területen
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Procurement
Health Check

Összeférhe-
tetlenség

Szokatlan 
trendek, 

minták

„Red flag”
tranzakciók

Folyamat 
kockázatok

Automatikus 
ellenőrzések

Szállítók automatikus 
minősítése 

Automatikus
folyamatelemezés

Statisztikai elemzések

Vizualizáció

Adatbányászat

Auditori hipotézisek 
alapján meghatározott 
kritériumok
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A beszerzési tevékenység legalább 
bizonyos részét IT rendszerrel 
lefedő társaságok 

Szállítói törzsadatok és egyedi rendelések 
elemzése (pl. ritkán használt szállítók, 
visszakeltetetett tételek)

Beszerzés

Big Data az ellenőrzésben
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Példa: könyvelési állományok vizsgálata 
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Minden olyan szervezetnél, ahol a 
pénzügyi-számviteli tevékenységet 
IT rendszerrel támogatják

Előre definiált „gyanús” tranzakciók, 
(pl. értékhatár alatti könyvelések, 
jogosulatlan felhasználók)

Számviteli 
könyvelések

Big Data az ellenőrzésben
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Köszönjük a figyelmet

Fedor Péter
Menedzser

+36 30 237 2795
Peter.Fedor@hu.PwC.com

Szajkó Tamás 
Szenior Tanácsadó

+36 30 645 6327
Tamas.Szajko@hu.PwC.com

2014 november 20.
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