Finanse dla
audytorów
wewnętrznych

Termin:
Warszawa, 4-5 grudnia 2019 r.
Cena:
1890 zł netto
Kontakt:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com

Dwudniowe szkolenie, które pozwoli lepiej interpretować dane przedstawione w sprawozdaniach finansowych, oceniać
proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz poprawi komunikację z działem finansowym.
Audytorzy wewnętrzni na co dzień często potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Nie muszą być
specjalistami w tym zakresie, ale bez dobrej znajomości finansów nie zawsze będą w stanie skutecznie wypełniać
postawione przed nimi zadania. Zrozumienie konstrukcji bilansu, rachunku wyników, cash flow oraz zasad ich
sporządzania powinno być powszechną wiedzą każdego audytora wewnętrznego.
Nasze szkolenia są intensywne i praktyczne. Podczas warsztatów pracujemy na autentycznych sprawozdaniach
finansowych spółek produkcyjnych lub handlowych.
Zajęcia prowadzone są przez trenerów z doświadczeniem w biznesie.

Dla kogo?
Szkolenie kierujemy do audytorów wewnętrznych bez przygotowania finansowego, którzy
w codziennej pracy muszą wykorzystywać i interpretować dane przedstawione
w sprawozdaniach finansowych lub oceniać proces sporządzania sprawozdań finansowych.

Cele szkolenia

Przygotowujesz
się do egzaminu
CIA3?
To szkolenie jest
dla Ciebie!

Po ukończeniu szkolenia:
u

Zrozumiesz, w jaki sposób transakcje gospodarcze są ujmowane w księgach rachunkowych
oraz jak wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy.

u

Będziesz wiedzieć, co oznaczają i w jaki sposób wyceniane są najważniejsze pozycje bilansu
oraz rachunku zysków i strat, a także co pokazuje i jak jest sporządzany rachunek
przepływów pieniężnych.

u

Stanie się dla Ciebie oczywiste, dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz
jak przekłada się to na sprawozdania finansowe

u

Poczujesz się pewniej, uczestnicząc w audycie finansowym i prowadząc rozmowy
z pracownikami działu finansowego.

u

Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów,
czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji finansowych.

u

Zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci efektywniej przygotować się do egzaminu CIA3.

15 CPE

Najważniejsze cechy szkolenia
Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz rozbudowanych
case studies.
Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych.
Nie wymagamy żadnej wiedzy „bazowej” z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień, ale
zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Program szkolenia
u

Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej
w Polsce i na świecie. Czym są i kto je stosuje?

u

Zasady ujmowania transakcji gospodarczych na kontach księgowych,
zasada podwójnego zapisu.

u

Proces sprawozdawczy – od konta księgowego, przez zestawienie
obrotów i sald do podstawowych elementów sprawozdania
finansowego - zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków
i strat - wzajemne powiązania i zależności (case study).

u

Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady
ujmowania i pomiaru oraz główne obszary ryzyka błędu lub
manipulacji, w tym:
• Rzeczowe aktywa trwałe,
• Wartości niematerialne i prawne
• Zapasy
• Rezerwy Należności i zobowiązania
• Rozliczenia międzyokresowe
• Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym

u

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian
w kapitale własnym. Co pokazują oraz jak powiązać je
z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat
(ćwiczenia).

u

Kompleksowa interpretacja pełnego sprawozdania finansowego
(case study).

Informacje organizacyjne
Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy.
Zajęcia trwają w godz. 9.00-16.30. W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy
kawowe oraz ciepły lunch.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można
pobrać ze strony lub wypełnić on-line. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie
rejestracji na szkolenie.
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 22 701 00 00 lub email: academyofbusiness@pl.ey.com
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.academyofbusiness.pl
Promocje, nowości, wydarzenia: www.facebook.com/EYszkolenia
Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne
zamówienie.
Serdecznie zapraszamy!

