Ověření třetích stran
Řízení rizik Deloitte
Jaká rizika s sebou přináší Vaši dodavatelé služeb?
Jaký přístup používáte, abyste se s těmito riziky vypořádali? Ať už
jste externí dodavatel služeb nebo klient, v rámci externích zakázek
byste měli mít na paměti, že související rizika zůstávají na straně
Vaší společnosti. Vždy by proto měla existovat určitá míra jistoty, že
externí dodavatel dodržuje interní pravidla a postupy tak, jak byly
navrženy.
Řiďte své vztahy s třetími
stranami účinným a nákladově
efektivním způsobem,
a to od správného výběru
externího dodavatele služeb
po přehodnocení smluvních
podmínek.

Identifikujte, vyhodnocujte a řiďte
rizika a plnění v rámci vztahů se
třetími stranami z pohledu rizika
a specifik odvětví

Nastavte požadavky na
pravidelný reporting v souladu
s potřebami vaší společnosti
a regulatorními požadavky
(např. SOC 1, SOC 2, ISAE3402)
a získejte ověření třetí stranou.

Efektivního řízení rizik třetích stran může být dosaženo na základě následujících parametrů:

Nezávislost
kontrolního
týmu

Kompetence
kontrolního
zdroje

Rozsah kontroly
(včetně určení
lhůty)

Kritéria měření
za účelem
vyhodnocení

Požadavky
na testování
účinnosti
kontroly

Frekvence
kontroly

Řízení rizik třetích stran

Nezávislé ověření třetí stranou (Third Party
Attestation – TPA) zaručuje maximální úroveň jistoty
účinnosti interních kontrol na straně externího
dodavatele.

• Vlastní reporting externího dodavatele služeb
• Certifikace
• Klientský audit
• Ověření třetí stranou - Third Party Attestation (TPA)

TPA

Míra jistoty

V současné době existují čtyři hlavní přístupy k řešení řízení rizik
u třetích stran, které poskytují odlišnou míru jistoty z pohledu
zralosti a dodržování auditorských standardů:

Klienské
audity
Vlastní
reporting
externího
dodavatele
služeb

Certifikace

Stupeň zralosti / dodržování auditorských standardů

Jaké jsou TPA pro vás jakožto externvýhodyího
dodavatele služeb?

Jaké jsou výhody TPA pro vás jakožto klienta?

• Výhoda oproti konkurenci, který nemá takovéto ověření

• Jistota, že Váš externí dodavatel splňuje vysoké požadavky
svých interních kontrol

• Úspora nákladů oproti účasti na pravidelných klientských
auditech

• Zajištění požadavků na interní reporting

• Zlepšení celkového povědomí o kontrole v rámci organizace

• Úspory nákladů

• Uspokojení aktuálních a potenciálních požadavků klientů

• Cenné informace / monitoring vyplývající z nezávislých
posouzení

• Vysoká míra jistoty, že požadavky na vnitřní kontrolu ze
strany klientů splníte pro větší počet klientů najednou

• Zajištění dodržování požadavků compliance v rámci
odvětvových, správních a dalších regulatorních povinností

Proč Deloitte?
Vaše organizace má možnost získat jistotu, že jsou klíčové dodavatelské služby poskytovány bezpečně
a v souladu s regulatorními předpisy.
Náš přístup kombinuje jak globální pohled, tak pohled
rizika a specifik odvětví na externí zakázky z obou
perspektiv – jak z pohledu klienta, tak externího
dodavatele služeb

Základním pilířem naší TPA metodologie Deloitte je
funkční, efektivní a praxí prověřený koncept založený na
nepřetržité komunikaci s klientem a validaci v průběhu
zakázky

Našim klientům pomáháme zvolit vhodnou formu
reportu, poskytujeme poradenství ohledně podrobností
požadavků externího dodavatele a radíme externím
dodavatelům v oblasti vytváření a optimalizace TPA
reportingu

Nabízíme osobitý soubor dovedností a rozsáhlé
zkušenosti našich odborníků v oblasti ověřovacích
zakázek TPA, abychom zajistili nejlepší možnou realizaci
projektu a jeho strategie
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