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Általános korlátozó intézkedések:  

 Regionális lezárások és karantén
 Iskolabezárások
 Üzletek nyitvatartásának korlátozása
 Tömegrendezvények felfüggesztése

A COVID-19 jelentős mértékben
átalakítja a hétköznapjainkat
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 IMF: Ha a járvány elhúzódik 
a vártnál jobban, akkor még 
3 százalékponttal nagyobb 
lehet a recesszió idén, ha 
pedig 2021-re is áthúzódik, 
akkor további 8%-os
visszaesés jöhet.

 Az OECD már csak 2,4 %-os
növekedésre számít idén a 
világgazdaságban

Drasztikus gazdasági csökkenés
a legnagyobb gazdaságokban
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Egyre pesszimistábbak az elemzők a magyar 
GDP alakulását illetően, a növekedési mutatók 

3%-os
csökkenést jeleznek 2020-ra.

400 forint 
közelében is lehet az euró jegyzése.

Az infláció Magyarországon az idén 

3,3%-os
lesz az IMF prognózisa szerint.

3,1%-kal
eshet vissza a magyar gazdaság 
az IMF előrejelzése szerint.

2020-ban a GDP 

5,7%-a 
lehet a magyar költségvetés hiánya.

A BUX 

17,6%-ot
zuhant márciusban.

A magyar gazdaságot is súlyosan
érinti a gazdasági válság
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A válság minden szektort jelentősen átalakít
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A kormányzati intézkedések
rövid távon mérséklik ezek hatásait
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MUNKAHELY MEGTARTÁS
TB járulék csökkentése a válság ágazatokban, 
bértámogatás rövidített munkaidőnél

MUNKAHELY TEREMTÉS
Kiemelt ágazatok működésének újraindítása 
a beruházások állami támogatásával

VÁLLALKOZÁSOK  MEGSEGÍTÉSE
Kiemelt ágazati programok, vállalkozások finanszírozása 
kamat és garanciatámogatott hitelekkel

LAKOSSÁG TÁMOGATÁSA
Hiteltörlesztési moratórium, családi és nyugdíjasvédelmi program,
13 havi nyugdíj 

ÁLLAMHÁZTARTÁS-EGYENSÚLY TÁMOGATÁSA
Hitelintézetek, nagybevételű kereskedelmi láncok járványügyi 
helyzettel összefüggő különadója5
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A vállalatok lehetséges reakciói
a vírushelyzet hatásaira
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A felsővezetés figyelme 4 területre összpontosul
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Globális humanitárius 
kihívások kezelése

Vállalati vezetők gyors 
reagálása szükséges

 Vírus okozta helyzet 
megértése

 Egészségügyi kitettség 
minimalizálása

 Munkavállalók védelme
 Fogyasztók elérése
 Ellátási láncok biztosítása
 Pénzügyi helyzet stabilizálása 

A Koronavírus elterjedése és hatásai fokozott kockázati kitettséget és bizonytalanságot 
jelentenek, amelyre szükséges a vállalatnak több szinten megoldást találnia. 
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A belső ellenőrzés felértékelődik a válsághelyzetben
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Mit? Hogyan?

 Pénzügyi, működési, reputációs 
és HR kockázatok

 Működési kockázatkezelési 
szcenáriók

 Üzlet-menet folytonossági tervek
 Cash-flow menedzsment és 

likviditás
 Fogyasztói és beszállítói 

kapcsolatok

 Vállalati célkitűzések stratégiai 
támogatása

 Kritikus üzleti esetek és 
folyamatok nyomon-követése

 Új folyamatokhoz igazítható 
kontrollok kialakítása/értékelése

 Hozzáférések és biztonsági 
kockázatok értékelése, IT 
biztonság

 Helyszíni ellenőrzéseket felváltó 
megoldások, D&A

Miért?

 Pénzügyi kontrolláltság erősítése
 Folyamatos ellátás biztosítása
 Humán kockázatok csökkentése
 Vállalati stabilitás megteremtése

A belső ellenőrzés szerepe erősödhet a válsághelyzetben: értékteremtő, stratégiai információszolgáltatással hozzájárulhat 
a vállalatok erőforrásainak optimalizálásához, a hatékonyságik növeléséhez, ezáltal a költségcsökkentéshez.
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Kockázatok azonosítása és kezelése
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A járvány hatására az ellenőrzés szerepe felértékelődik: a belső ellenőrzés számára új kihívást jelent az éves audit tervek 
év közbeni felülvizsgálata a kockázatok kezelésének soron kívüli ellenőrzésével.

3. Piaci és 
likviditási 

kockázatok

1. Stratégiai 
kockázatok

2. Hitelezési és 
tőke kockázatok

6. Fraud
kockázatok

4. Működési 
kockázatok

5. IT 
kockázatok

7. Reputációs 
kockázatok
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Új típusú visszaéléseket és csalásokat kell megelőzni
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Néhány jelenlegi és várható COVID-19 vonatkozású visszaélés:

Technológiai 
visszaélés

Fogyasztók 
megtévesztése

Befektetés és 
adományozás

Hogyan tudjuk megvédeni magunkat?

Tudatosság Prevenció Visszaélések feltárása



13© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Relevánsabb auditok és tanácsadói
szerep erősítése szükséges
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A belső ellenőrzés tanácsadói szerepköre erősödhet a válsághelyzetben: a krízis hatásainak folyamatos monitorozásával és a 
felmerülő kockázatok figyelembe vételével a vállalatok gyorsabban és hatékonyabban alkalmazkodhatnak a folyamatosan változó 
külső és belső gazdasági körülményekhez.

 Azonnali és a krÍzist követő kockázatok felmérése

 Hosszútávú hatások átgondolása

 A változó körülmények és hatásainak monitorozása, 
változáskezelés

 Felső vezetői döntések támogatása a kockázatokra való 
figyelemfelhívással

 Objektív és független értékelés biztosítása (assurance) 
a mostani helyzetben releváns folyamatokban, területeken

 Kockázatkezelési mechanizmusok értékelése

 Kritikus üzleti kontrolok megfelelő működésének ellenőrzése

 Vállalati krízis menedzsment és üzletfolytonossági tervek 
értékelése

 IT biztonság fokozott ellenőrzése

 Kritikus üzleti folyamatok változásának nyomon-követése és a 
kapcsolódó (pl.: SOX) kontrollok megfelelőségének ellenőrzése

Auditori szerep Tanácsadói szerep
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Értékteremtés a KPMG javaslatai alapján
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Éves tervek felülvizsgálata, átalakítása
A cégvezetéssel való szoros interakció mentén a tervek évközbeni felülvizsgálata lehetővé teszi a változásokhoz 
való igazodást, nagyobb üzleti relevanciát és átláthatóságot biztosít.

Hatékony információ csere, rendszeres konzultáció
A rendszeres információ csere nagymértékben elősegíti a válsághelyezt során napról napra jelentősebbé 
váló kockázatok időben történő felismerését, akciótervek kidolgozását, valamint az akciótervek 
végrehajtása során egy optimális erőforrás megosztást is.

Humán erőforrások közötti feladatmegosztás a kontroll területeken
A kockázatok és ellenőrzési feladatok ugrásszerű növekedése ellenére a pénzintézetek nyereségességét is 
visszafogó gazdasági intézkedések nem minden esetben teszik lehetővé pótlólagos humán erőforrások bevonását 
a kontroll területeken, ezért a feladatok elosztásának újragondolása javasolt az erőforrásoptimalizálás jegyében.

IT fejlesztések bevezetésének fokozott költség / haszon vizsgálata
Jelentős és költséges IT beruházásokkal járó fejlesztések is veszélybe kerülhetnek a költség takarékossági 
szempontok esetenként túlzott mértékű figyelembe vétele miatt. Az IT fejlesztések költség-haszon vizsgálatával 
költségcsökkentés érhető el.

Munkaszervezési és audit feladatok újragondolása
A helyszíni és nem helyszíni ellenőrzések során elvégzendő feladatok újragondolásával, kontaktusok számának 
minimalizálásával, védőfelszerelések kötelező használatának szabályozásával elősegíthető az emberi erőforrás 
megfelelő kezelése és az erőforrásoptimalizálás.
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KPMG értékteremtő megoldásai és szolgáltatásai
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1     Belső kontrolkörnyezet felülvizsgálata

Újraértékelt 
kockázati térkép

Dinamikus 
kockázatkezelési 

mechanizmus

Krízis kontrollok 
(automatizáció)

Éves terv 
újragondolása

Éves erőforrás 
terv kalkuláció

COVID-19 
célvizsgálatok 
szakértőkkel

Audit terv külsős 
erőforrással

2     COVID-19 kompatibilis belső ellenőrzés kialakíása

3     Outsourcing / Co-Sourcing

Kontroll 
tesztelés
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amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre 
vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.
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