
Audyt
finansowy

Termin:
19-20 października 2020 r.
lub 27-28 maja 2021 r.

Cena: 2 100 zł + VAT

Kontakt:
Warszawa:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com
Academyofbusiness.pl



Rozwiązanie
Szkolenie: Audyt finansowy
Dwudniowe szkolenie, które przygotuje do przeprowadzania audytu finansowego,
zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.

Potrzeba:
Szef poprosił o audyt finansowy. Nie wiem, jak się za to zabrać.

Nasze szkolenie
dostarcza audytorom

wiedzy i narzędzi,
jak przeprowadzić

audyt finansowy
w organizacji.

Wprowadzenie:
► Zarząd jest odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz

wdrożenie skutecznych systemów sprawozdawczości
finansowej, które pozwolą rzetelnie i na czas
informować interesariuszy o sytuacji finansowej
i wynikach finansowych organizacji.

► W dobie rosnącego znaczenia zasad ładu
organizacyjnego oraz związanych z nimi wymogów
dotyczących procesu sprawozdawczości finansowej,
zarząd jest szczególnie zainteresowany ciągłą oceną
i usprawnianiem jego działania, aby zapewnić
rzetelność i prawidłowość informacji finansowej.
Audytorzy wewnętrzni są odpowiedzialni za
zbadanie oraz ocenę adekwatności i efektywności
działań podjętych przez zarząd   w celu wypełnienia
tego zadania oraz prawidłowości i rzetelności
generowanych danych finansowych.



Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego,
kto jest zainteresowany tematem
sprawozdawczości finansowej
oraz audytu finansowego,
a w szczególności:

u audytorów wewnętrznych
u kontrolerów finansowych
u wszystkich zainteresowanych,

którzy chcą poszerzyć i uzupełnić
posiadaną wiedzę

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą
wiedzieli:

u Jak wygląda proces sprawozdawczości
finansowej w organizacji?

u Jak skonstruowane są podstawowe
elementy sprawozdania finansowego?

u Jakie są możliwe rodzaje błędów
oraz oszustw w sprawozdawczości
finansowej?

u Jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny
w ocenie rzetelności informacji finansowej?

u Jak zaplanować i przeprowadzić audyt
finansowy?

Program szkolenia

Dzień 1

u Przebieg procesu sprawozdawczości
finansowej w organizacji, przykłady
raportów i sprawozdań finansowych.

u Konstrukcja podstawowych elementów
sprawozdania finansowego.

u Rodzaje błędów i oszustw
w sprawozdawczości finansowej.

u Planowanie audytu finansowego: ryzyko
audytu, ustalenie poziomu istotności,
twierdzenia zawarte w danych
finansowych.

Dzień 2

u Procedury audytowe w audytach
finansowych.

u Adekwatność i skuteczność systemów
kontroli wewnętrznej w organizacji, w tym
systemów informatycznych w kontekście
prawidłowości i rzetelności informacji
finansowej.

u Przygotowanie programu audytu
finansowego dla wybranych informacji
finansowych.

u Dokumentowanie pracy i sporządzenie
raportu z audytu finansowego.



Lokalizacja

Zajęcia odbywają się:

Warszawa - Centrum Konferencyjne EY Academy of Business –
budynek Focus lub w innej lokalizacji, w ścisłym centrum
Warszawy.

Szkolenie trwa w godz. 9.00-16.30. W trakcie zajęć przewidziane
są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad.

Koszty

Koszt kursu wraz z materiałami, serwisem kawowym oraz
lunchem wynosi 2100 PLN + 23% VAT.

Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem kursu na podstawie faktury
pro forma. Po dokonaniu płatności każdy uczestnik otrzyma
fakturę VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszeniowego, który jest dostępny on-line na stronie:
www.academyofbusiness.pl
Serdecznie zapraszamy!

Punkty CPE

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/ CGAP
należy przestrzegać wymogu
kontynuowania profesjonalnej
edukacji, co wiąże się z koniecznością
odbycia, udokumentowania
i zgłoszenia godzin rozwoju
zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie.

Nasze szkolenia spełniają wymogi
międzynarodowych organizacji
zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące
dalszego kształcenia ich członków.

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 znajda Państwo na stronach internetowych: www.academyofbusiness.pl

Promocje, nowości, wydarzenia:
www.facebook.com/EYszkolenia

Serdecznie zapraszamy!

Istnieje też możliwość organizacji
szkolenia zamkniętego na
indywidualne zamówienie.

[


