PŘEDEJTE SVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI Z AUDITU

STAŇTE SE LEKTOREM KA ČR

PIXABAY

MÁTE DOSTATEČNÉ TEORETICKÉ ZNALOSTI A ZÁROVEŇ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ MEZINÁRODNÍCH
AUDITORSKÝCH STANDARDŮ PŘI PROVÁDĚNÍ AUDITU A VEDENÍ AUDITORSKÉHO SPISU?
PAK JSTE TO VY KOHO HLEDÁME PRO KRÁTKÉ (V DÉLCE 2–3 HODINY) PRAKTICKY ORIENTOVANÉ WEBINÁŘE.
ODMĚNY SE POHYBUJÍ V ROZMEZÍ 2 000 – 3 500 KČ ZA HODINU
KONTAKTUJTE NÁS:
IVU JULIŠOVOU A SVĚTLANU KOKTOVOU Z ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VZDELAVANI@KACR.CZ
AUDITORKU MARTINU KŘÍŽOVOU CHRÁMECKOU NA METODIKA@KACR.CZ
POTŘEBUJETE VÍC INFORMACÍ? OTOČTE

Vážení auditoři a odborníci z auditní praxe,
rádi bychom rozšířili náš stávající lektorský tým o odborníky, kteří mají zájem předat své znalosti a praktické zkušenosti a
poskytnout tak podporu auditorům OSVČ a menším auditorským praxím, kteří se často nemají na koho obrátit, když potřebují
impuls ke změně svých zavedených auditních postupů nebo nové poznatky. Pomozte komoře zlepšit kvalitu a znalosti auditorů
a tím i prestiž naší profese a svým kolegům tak, jako vám pomáhají vaši kolegové.
V současné době navazujeme na cyklus Spis auditora, který komora školila v letech 2017 – 2020 a jehož hlavním motem bylo:
„Co není zdokumentováno jako by nebylo provedeno“. Auditoři na těchto školeních získali přehled o tom, co má spis vedený
dle ISA obsahovat a které postupy jsou povinné a jak je v praxi skutečně realizovat. Tento cyklus chceme nyní rozšířit o krátké
webináře k jednotlivým vybraným tématům, zaměřené na praktickou stánku provádění auditu. Měly by být založeny zejména na
ukázkách různých možností, jak ověřit konkrétní položky výkazů, jak provést povinnou auditní proceduru a jak tyto postupy
zdokumentovat. Webináře cílí zejména na podporu auditorů účetních jednotek, které nejsou finančními institucemi a subjekty
veřejného zájmu.
Příklady možných témat:
• Auditorské postupy na jednotlivých položkách výkazů (test kontrol, analytické testy věcné správnosti, detailní testy věcné
správnosti) – webinář by se věnoval vždy jedné oblasti (popř. souvisejícím oblastem) jako prodej výrobků – pohledávky,
náklady na materiál – zásoby materiálu, náklady na služby – závazky apod.
• Ověření správnosti jednotkového ocenění nedokončené výroby a výrobků – kalkulace
• Ověření ITGC u menších společností
• Přístupy k testům/ověření automatických kontrol a procesů – příklady z praxe
• Využití analýzy dat k získání auditní evidence – příklady z praxe (např. ukázka ověření výnosů/plateb pohledávek na banku,
identifikace neobvyklých položek)
• Test účetních zápisů – ukázky z praxe.
Uvítáme jakékoliv další zajímavé náměty.
Odměny lektorů za realizovanou přednášku se řídí interní směrnicí komory pro organizaci vzdělávacích akcí. Výše odměny závisí
na počtu skutečně přítomných účastníků. Základní odměna je 2.000,- Kč bez DPH/hodinu při účasti 30 osob. Od 31 osob se
zvyšuje vždy o 500 Kč/hod (bez DPH) vždy po 30 účastnících, max. výše odměny je 3.500,- Kč/hodinu (od 91 účastníků). V
ceně je zahrnuta i příprava materiálů pro účastníky. Webinářů se obvykle účastní minimálně 50 účastníků.
Organizačně školení zajišťují referentky komory, které připravují vzdělávací akce v rámci kontinuální profesního vzdělávání
(KPV). Při přípravě obsahu školení a materiálů pro účastníky je možná úzká spolupráce s pracovníky odd. metodiky auditu, s
odborníky z výboru pro metodiku auditu a výboru pro kontinuální profesní vzdělávání.
Těšíme se na Vás,
za celý tým Blanka Dvořáková, předsedkyně Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání KA ČR

