EY აკადემიის თეორიული და
პრაქტიკული კურსი

შიდა აუდიტში
თარიღი:
1 აპრილი – 8 მაისი, 2019 წ.
რეგისტრაცია: 2019 წლის 25 მარტამდე

დღე თარიღი

დრო

დღე 5 4/15/2019 19:00 - 21:00
დღე 6 4/17/2019 19:00 – 21:00

აუდიტის წლიური გეგმის შედგენა;

დღე 7 5/1/2019 19:00 - 21:00

ცალკეული აუდიტის დაგეგმვა: აუდიტის მიზნების/კრიტერიუმების
ჩამოყალიბება და აუდიტის მასშტაბის განსაზღვრა;
ცალკეული აუდიტის დაგეგმვა: აუდიტთან დაკავშირებული რისკების
დეტალური შეფასება, რისკფაქტორებისთვის/კონტროლის
მექანიზმებისთვის პრიორიტეტების მინიჭება ან მათი შეფასება; რისკების
კონტროლის მატრიცა/აუდიტის სამუშაო პროგრამა; აუდიტორული
პერსონალის გრაფიკის შედგენა;

დღე 1 4/1/2019 19:00 –21:00
დღე 2 4/3/2019 19:00 - 21:00

რას გთავაზობთ ?

დღე 3 4/8/2019 19:00 - 21:00
დღე 4 4/10/2019 19:00 - 21:00

მიზნობრივი აუდიტორია:




პრაქტიკოსი შიდა აუდიტორები
ფინანსისტ-კონტროლიორები
სხვა დაინტერესებული პირები

დღე 8 5/3/2019 19:00 - 21:00

დღე 9 5/6/2019 19:00 - 21:00

საველე სამუშაოები: მონაცემთა შეგროვება - მტკიცებულებების ტიპები,
აუდიტორული ტესტირების პროცესი, შერჩევის მეთოდოლოგია,
დოკუმენტირება;

დღე 10 5/8/2019 19:00 - 21:00

ანგარიშგება და გაცემული რეკომენდაციების მონიტორინგი: აუდიტის
ანგარიშის შინაარსი შიდა აუდიტის სტანდარტების მიხედვით,
ხელმძღვანელობისთვის და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის ანგარიშგების
პროცესი, შეთანხმებული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი;

ღირებულება:


800 ლარი + 18% დღგ, სპეციალურ 10%-იან
ფასდაკლებას შევთავაზებთ ორ ან მეტ
მონაწილეს ერთი კომპანიიდან.

სერტიფიკატები:


გაიცემა EY აკადემიის სერტიფიკატი

მიზნები:



მისამართი:


EY თბილისის ოფისი, კოტე აფხაზის ქ. 44.





თუ დარეგისტრირებული მონაწილეების
რაოდენობა დაგეგმილზე ნაკლები იქნება,
ვიტოვებთ უფლებას, პროგრამა გადავდოთ
შემდეგი სატრენინგო სეზონისთვის.

შინაარსი
შიდა აუდიტის ფუნქცია და სავალდებულო სახელმძღვანელო
მითითებები;
რისკების და კონტროლის მექანიზმების გაცნობა - კონტროლის
მექანიზმების სახეები და მმართველობითი კონტროლის მეთოდები;
შიდა კონტროლის სტრუქტურის მახასიათებლები და სპონსორი
ორგანიზაციების კომიტეტის (COSO) შიდა კონტროლის მატრიცის
გამოყენება;
რისკების მართვა - სპონსორი ორგანიზაციების კომიტეტის
ორგანიზაციული რისკების მართვა (COSO ERM);
თაღლითობის რისკი და შიდა აუდიტორის პასუხისმგებლობა
თაღლითობის რისკის მიმართ;

მონაწილეებისთვის შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების გაცნობა
შიდა აუდიტორის პროფესიული კომპეტენციისა და ეფექტურობის კრიტერიუმის
განსაზღვრა
შიდა კონტროლის ეტაპების დეტალური გაანალიზება რისკების გათვალისწინებით
სამუშაო დოკუმენტების შედგენის პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება
მონაწილეთათვის აუდიტორის დავალებებისა და ანგარიშის ფორმატის გაცნობა

ტრენინგის მეთოდოლოგია:




ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიული ფორმით
მონაწილეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სპეციალურად
ტრენინგისთვის მომზადებული მასალით

იუაის შესახებ:
ჩვენ
ვართ
უმსხვილესი
გლობალური
საკონსულტაციო
ფირმის
წევრი
კომპანია,
რომელიც საქართველოში უკვე 25 წელია, რაც
მოღვაწეობს და არის ბაზრის ლიდერი როგორც
შემოსავლების, ისე თანამშრომელთა რაოდენობის
მიხედვით. ჩვენთან 200-ზე მეტი პროფესიონალი
მუშაობს.
მათ
პროფესიულ
განვითარებაში
მნიშვნელოვან ინვესტიციას ვახორციელებთ, რაც
ფინანსების
სფეროში
მათ
მიერ
წამყვანი
პოზიციების დაკავებას უზრუნველყოფს.
ჩვენი
წარმატების
საფუძველია
ჩვენი
პროფესიონალიზმი
და
თქვენს
ბიზნესსაჭიროებებზე
მორგებული
მომსახურების
დროულად შემოთავაზების უნარი. ჩვენ მუდმივად
ვზრუნავთ
ჩვენი
მომსახურების
სპექტრის
განვითარებაზე, რომელიც დაგეხმარებათ იმ
რისკებისა
და
გამოწვევების
დაძლევაში,
რომლებსაც ცვალებადი ბაზარი და ადგილობრივი
საკანონმდელო ცვლილებები ქმნის.

ვინ ვართ ჩვენ?

ტრენერი:

ტრენინგის კოორდინატორი

თამარ ბეჟანიშვილი
tamara.Bezhanishvili@gmail.com

სალომე სამსიანი
EYtrainings@ge.ey.com

შპს „იუაი“
კოტე აფხაზის ქ. 44
ტელ: +995 322 15 88 11

შპს „იუაი“
კოტე აფხაზის ქ. 44
ტელ: +995 598 43 59 54

უპასუხეთ კითხვებს და გამოაგზავნეთ მეილზე: EYtrainings@ge.ey.com

როგორ დავრეგისტრირდეთ?








სახელი, გვარი:
ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული ფოსტა:
კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერი:
ხელშეკრულებაზე ხელის მომწერი პირი:
კომპანიის მისამართი:

