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- a költség-haszon elve teljesül 

(egy információs rendszer által automatikusan végzett számítás 

vagy egyéb eljárás ismétlődő jellege költséghatékonnyá teszi a 

100%-os vizsgálatot)

Döntésnél releváns:

- a gazdálkodó egységről szerzett ismeretek,

- a lényeges hibás állítás becsült kockázatai,

- a tesztelt sokaság jellemzői.

- a sokaságot kevés, nagy értékű elem alkotja,

- a nagy értékű vagy kulcsfontosságú tételeknél (gyanús, 

szokatlan, kockázatot rejtenek magukban, van hibaelőzmény), 

vagy adott összeghatár feletti minden tételnél

-  az eredendő kockázat jelentős és más eszközök nem 

nyújtanak elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot

- információt szolgáltató tételeknél, közzétételeknél (üzletmenet, 

tranzakciók jellege, számviteli-belső ellenőrzési rendszer, 

kiegészítő melléklet)

VIZSGÁLATI TERÜLETEK:

- a minta tételeinek 

véletlenszerű kiválasztása

- a valószínűségszámítás 

alkalmazásával történik az 

eredmény kiértékelése, 

beleértve a mintavételezési 

kockázat (statisztikai 

mintavétel hibája) mérését is

- az eredmények matematikailag 

kivetíthetők

Elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték szerezhető az adatok tesztelésével.

- befektetett pénzügyi eszközök

- adott és kapott kölcsönök

- bankhitelek

- egyéb követelések és egyéb kötelezettségek

- időbeli elhatárolások

- saját tőke

- céltartalékok

- egyéb bevételek, egyéb ráfordítások 

(a tartalmat figyelembe véve)

- pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

(a tartalmat figyelembe véve)

- tárgyi eszközök

- készletek

- vevőkövetelések, szállító tartozások

- kimenő és bejövő számlák

AZ ADATOK TESZTELÉSRE TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDSZEREI

ÖSSZES TÉTEL 

kiválasztása

(teljeskörű vizsgálat, 100%)

KONKRÉT TÉTELEK 

szakmai megítéléstől függő, szelektív

kiválasztása

KÖNYVVIZSGÁLATI MINTAVÉTELEZÉS

- könyvvizsgálat szempontjából releváns sokaságon belül

- a tételek kevesebb, mint 100%-ára történő alkalmazása oly módon, hogy

- valamennyi tételnek esélye legyen a kiválasztásra, bekerülni a mintába

(ISA 530 / 5. (a) Könyvvizsgálati mintavételezés fogalma)

VIZSGÁLATI TERÜLETEK:

NEM könyvvizsgálati mintavételezés!

(nincs minden tételnek egyforma esélye a kiválasztásra)

A megítéléstől függő kiválasztás 

nem-mintavételezési kockázattal jár.

Az eljárások eredménye nem vetíthető ki a teljes sokaságra, 

a többi részre vonatkozóan nem nyújt könyvvizsgálati 

bizonyítékot,  csak a vizsgált tételekre vonatkozik.

JELLEMZŐI:

- HA a mintavétel nem rendelkezik ezekkel a  

jellemzőkkel, akkor NEM statisztikai 

mintavételezésről van szó.

Hasonló körülmények között a releváns tényezők mintaméretre gyakorolt 

hatása is hasonló lesz 

(függetlenül attól, hogy statisztikai vagy nem statisztikai megközelítés történt)

MEGFELELŐ, HA:

- a cégnél "rend" van, nem számítunk lényeges hibás állításra

(ha a várható hiba alacsony, akkor hatékony a mintaméret)

- ha alacsony a mintavételi kockázat

- sok, jellemzően kis tétel van, 

ezért tételesen nem lehetne az állomány 2/3-át megvizsgálni

- ha inkább felülértékelésekkel kell számolni 

(alulértékelések vizsgálatára korlátozottan alkalmas - ami bele sem kerül a 

sokaságba (nincs lekönyvelve), azt kiválasztani, vizsgálni sem tudjuk)


