Denumirea cursului: „Audit intern pentru sectorul privat”

Cursul se axeaza pe latura practica a auditului intern cei prezenti avand ocazia de a
participa la un studiu de caz ce ii va purta prin toate etapele unei misiuni de audit intern.
Cursantii se vor familiariza cu o metodologie de audit intern validata la nivel international si
implementata cu succes in practica.
Durata: 2 zile
Perioada: 24 mai (orele 09.00 – 16.00) şi 25 mai (orele 09.00-14.00)
Tematica
Prezentarea conceptului de audit intern
• Introducere, Obiective şi Abordarea cursului
•

Norme naŃionale privind auditul intern (Hotararea CAFR 88/2007, OMFP 38/2003,
legislatie suplimentara specifica pentru IFN, Banci, Societati de Asigurare)

•

Definitia auditului intern; Tipurile de misiuni de audit intern

•

Standardele InternaŃionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern

•

Codul de etica in audit intern

•

Ciclul de Audit

Planificarea activităŃii de audit intern
• Stabilirea universului de audit
•

Stabilirea factorilor de risc

•

Evaluarea riscurilor; Prioritizarea zonelor auditabile

•

Elaborarea planului de audit

Desfăşurarea misiunii de audit intern
Etapa 1 – PlanificareaMisiunii
Etapa 1.1 – Pregătirea (IniŃierea) Misiunii
• Ordinul de misiune
•

Notificarea

•

Ordinul de serviciu

•

DeclaraŃiile de independenŃă

Etapa 1.2 – Colectarea şi Prelucrarea InformaŃiilor
• ÎnŃelegerea şi confirmarea proceselor ce compun activitatea auditată
•

ObŃinerea şi revizuirea documentaŃiei existente

•

Pregătirea de diagrame ale proceselor

ASOCIAłIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA
str. Negru Voda,nr 3, Sector 3, Bucureşti, C.I.F. 17686583. Tel: +4-031-005-67-89
www.aair.ro; Email: office@aair.ro; membership@aair.ro

•

Descrierea în mod formal a proceselor auditabile

Etapa 1.3 – Identificarea şi Analiza Riscurilor şi a Controalelor
• Identificarea Riscurilor – Registrul Riscurilor
•

Evaluarea Controalelor – Registrul Controalelor

•

Maparea Controalelor existente cu riscurile identificate – Matricea Riscurilor şi a
Controalelor

Etapa 1.4 – Elaborarea programului misiunii de audit
• Probele de audit
•

Tipul tehnicilor utilizate pentru obŃinerea probelor de audit

•

Elaborarea programului de audit

Etapa 2 – Testarea eficacităŃii funcŃionării controalelor/IntervenŃia la faŃa locului
• Elaborarea Foii de lucru
•

Fişa de identificare şi analiza a problemei

Etapa 3 – Raportare şi Opinie
• Sumarizarea deficienŃelor
•

ŞedinŃa de închidere – prezentarea deficienŃelor

•

Elaborarea Proiectului de raport

•

Emiterea Raportului Final

AcŃiuni Post Audit/Urmărirea recomandărilor
• Urmărirea Implementării Recomandărilor
•

Controlul CalităŃii Auditului

Concluzii
Lector, Marius Sorega, CIA (Certified Internal Auditor), membru IIA, expert in audit intern
control intern si managementul riscului pentru sectorul privat, cu o experienta profesionala
de peste 8 ani in audit intern.
Limba: română;
Loc de desfăşurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti;
Tarif de participare: 400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara
asociaŃiei;

Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax
031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .
Persoana de contact : Maria Pirvan
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Termen de inscriere si achitare a cursului:
- inscriere pana la 20 mai 2014
- achitare pana la 22 mai 2014
-

Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din
Romania RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania,
Sucursala Domenii. Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de
participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin
virament bancar.

La finalul cursului se ofera diploma de participare – 12 CPE .
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