EBA irányelv a vállalatirányításról a
2013/36 EU Direktívaalapján
A jó döntések megőrzik a vállalati értékeket
Az Európai Bankhatóság (EBA) 2018. június 30-tól elvárja, hogy a pénzügyi intézmények
modernizálják belső működésüket és döntéshozatalukat, így a vállalatirányítás témaköre a
CRD, CRR, SREP, OECD és ESMA irányelvek után újra a szabályozók fókuszába kerül.
Irányítás
• Vállalati értékek
• Felelősség
• Működési struktúra
• Átláthatóság
• Javadalmazás

Kockázatkezelés
• Kockázati kultúra
• Kockázatokazonosítása
• Modellek
• Védelmi vonalak

Reporting
• Függetlenség
• Pontosság
• Relevancia

IT
• Hatékonyság
• Célorientáltság
• Üzletfolytonosság
• Adatvédelem

A Deloitte a jogszabályi megfelelésen túl az arányosság elvén alapuló felelős vállalatirányítási modell
kialakításában segíti ügyfeleit. Magyarország elsőszámú pénzügyi iparági tanácsadóiként legjobb gyakorlatok
alapján támogatjuk ügyfeleinket a legjobb vállalatirányítási rendszerek kialakításában, figyelembe véve az
aktuális gazdasági helyzetet, a szabályozók elvárásait és ügyfeleink igényeit.

Miben tud a Deloitte segíteni?
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Törvényi megfelelési tanácsadás
GAP elemzés
Belső ellenőrzési szolgáltatások
Kockázatkezelési szolgáltatások
IT megoldások
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