სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა

სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ,, აუდიტი და მარწმუნებელი
მომსახურება (უმაღლესი დონე)
ა)

მარეგულირებელი გარემო

1.

აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო მარეგულირებელი გარემო
ა.

აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო მარეგულირებელი ნორმატიული
საფუძვლები

ბ.

აუდიტის კომიტეტები

გ. შიდა კონტროლის ეფექტიანობა
დ. ფულის გათეთრება
ე.

კანონმდებლობა

ბ)

პროფესიული და ეთიკური საკითხები

2.

ეთიკისა და ქცევის კოდექსი
ა.

ძირითადი პრინციპები და კონცეპტუალური საფუძვლების მიდგომა

ბ.

სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - დამოუკიდებლობა

გ.

სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - კონფიდენციალობა

დ. სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - ინტერესთა კონფლიქტი
ე.
3.

წინააღმდეგობა ეთიკის ძირითადი პრინციპების გამოყენებაში

პროფესიული ვალდებულება
ა.

იურიდიული ვალდებულება

ბ.
გ.

დაუდევრობა
ვალდებულების შეზღუდვა და პროფესიული ზარალის დაზღვევა

დ. აუდიტორის ვალდებულებასთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები
ე.

თაღლითობა და შეცდომა

ვ.

მოლოდინის გაცრუება

გ)

აუდიტური ფირმის მენეჯმენტი

4.

ხარისხის კონტროლი
ა.

პრინციპები და მიზანი

ბ.

ხარისხის კონტროლი ფირმის დონეზე

გ.

ხარისხის კონტროლი ცალკეული აუდიტის დონეზე

დ)

გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის აუდიტის დაგეგმვა და ჩატარება

5.

პროფესიული სამუშაოს მოძიება და დანიშვნაზე დათანხმება
ა.

აუდიტორების შეცვლა

ბ.

რეკლამირება და საზღაური

გ.

ტენდერი

დ. დათანხმება
ე.
6.

გარიგების პირობები

დაგეგმვა და რისკის შეფასება
ა.

გამეორება: აუდიტის დაგეგმვა

ბ.

აუდიტის მეთოდოლოგია

გ.

არსებითობა

დ. რისკი
ე.
7.

ანალიზური პროცედურები

მტკიცებულება
ა.

აუდიტორული მტკიცებულება

ბ.

დაკავშირებული მხარეები

გ.

ხელმძღვანელობის ოფიციალური წერილები

დ. ექსპერტის სამუშაოზე დაყრდნობა

8.

ე.

შიდა აუდიტის განყოფილების სამუშაოზე დაყრდნობა

ვ.

დოკუმენტირება

შეფასება და მიმოხილვა (i)
ა.

გამეორება: მიმოხილვის პროცედურები და მიმოხილვის შედეგების შეფასება

ბ.

გამეორება: საწყისი ნაშთები

გ.

გამეორება: შესადარისი ინფორმაცია

დ. გამეორება: სხვა ინფორმაცია

9.

ე.

აუდიტორი და სისტემა/ გამეორება: შემდგომი მოვლენები

ვ.

გამეორება: ფუნქციონირებადი საწარმო

შეფასება და მიმოხილვა (ii) ცალკეულ სპეციფიკურ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები
ა.

რეალური ღირებულება

ბ.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები და სამშენებლო კონტრაქტები

გ.

მატერიალური გრძელვადიანი აქტივები

დ. არამატერიალური გრძელვადიანი აქტივები
ე.

ფინანსური ინსტრუმენტები

ვ.

საინვესტიციო ქონება

ზ. გაცვლითი სავალუტო კურსები
10.

შეფასება და მიმოხილვა (iii) ცალკეულ სპეციფიკურ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები
ა.

შემოსავალი

ბ.

ვალდებულებები

გ.

ხარჯები

დ. განმარტებითი შენიშვნები
11.

ჯგუფის აუდიტი და ტრანსნაციონალური აუდიტი
ა.

ჯგუფის ბუღალტრული აღრიცხვა მოკლე მიმოხილვა

ბ.

მეკავშირე საწარმოები და ერთობლივი საქმიანობა - მოკლე მიმოხილვა

გ.

ჯგუფის აუდიტი

დ. კონსოლიდაცია: პრობლემები და პროცედურები
ერთობლივი აუდიტი
ე.

ტრანსნაციონალური აუდიტი

ე)

აუდიტის დასრულება, მიმოხილვა და დასკვნის მომზადება

12.

აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება და სხვა მარწმუნებელი მომსახურება

13.

ა.

აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება

ბ.

მარწმუნებელი გარიგებები

გ.

რისკის შეფასება

პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაცია
ა.

დასკვნის შედგენა პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის შესახებ

ბ. გარიგებაზე დათანხმება
გ. პროცედურები
დ. მოსაზრების ჩამოყალიბება
ვ)

სხვა დავალებები

14.

სასამართლო აუდიტი
ა.

განმარტებები

ბ.

სასამართლო აუდიტის გამოყენება

გ.

ეთიკური პრინციპები

დ. დაგეგმვა, პროცედურები და მტკიცებულებები
15.

სოციალური და ეკოლოგიური აუდიტი
ა.

მნიშვნელობა კომპანიისთვის

ბ.

სოციალური და გარემოს დაცვითი საქმიანობის შედეგების შეფასება

გ.

გავლენა სავალდებულო აუდიტზე

დ. გავლენა მარწმუნებელ მომსახურებაზე
16.

შიდა აუდიტი და შიდა აუდიტის ფუნქციების გადაცემა გარე მომსახურე ორგანიზაციაზე
ა.

გამეორება: შიდა აუდიტი

ბ.

კომპანიის ფუნქციების გადაცემა გარე მომსახურე ორგანიზაციაზე

გ.

სპეციფიკური ფუნქციების გადაცემა

დ. კომპანიის ფუნქციების მომსახურე ორგანიზაციაზე გადაცემის გავლენა აუდიტზე
17.

დასკვნის მომზადება
ა.

სტანდარტული არამოდიფიცირებული აუდიტორის დასკვნის კრიტიკული შეფასება

ბ.

აუდიტორული მოსაზრების ჩამოყალიბება და კრიტიკული განხილვა

გ.

ანგარიშის წარდგენა ელექტრონული ფორმით

დ. მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირთა ინფორმირება
ზ)

მიმდინარე საკითხები და მოვლენები

18. მიმდინარე საკითხები

ა.

მიმდინარე საკითხების მოკლე მიმოხილვა

ბ.

ასს-ების განახლება

გ.

ზოგადი საკითხები

