პრაქტიკული ტრენინგი HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს
გამოყენებასთან დაკავშირებით

ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ICAEW) მოხარულია რომ შემოგთავაზოთ:
ოთხი დისტანციური სწავლების კურსი, თითოეული კურსი მოიცავს 6 სესიას:
•

კურსი 1: 16 ნოემბერი 2020 – 25 ნოემბერი 2020

•

კურსი 2: 7 დეკემბერი 2020 – 18 დეკემბერი 2020

•

კურსი 3: 4 იანვარი 2021 – 15 იანვარი 2021

•

კურსი 4: 25 იანვარი 2021 – 5 თებერვალი 2021

პრაქტიკული ტრენინგი HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს
გამოყენებასთან დაკავშირებით
ვინ აფინანსებს ტრენინგს?
•

ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW), აზიის განვითარების ბანკის (ADB) დახმარებით
და HAT-თან პარტნიორობით, რომელიც წარმოადგენს გაერთიანებულ სამეფოში მოწინავე სატრენინგო კომპანიას
აუდიტორებისთვის, მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული ფირმებისთვის, შეიმუშავა აუდიტის სახელმძღვანელო,
რომელიც ეფუძნება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს (შემდგომში HAT აუდიტის სახელმძღვანელო).

•

უმაღლესი ხარისხის აუდიტის სახელმძღვანელო დაეხმარება მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებს და მოქმედ
აუდიტორებს, რომ განახორციელონ აუდიტი უფრო სტრუქტურულად, თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ. აღნიშნული
პროცესი მიზანმიმართულია, რომ გაუმჯობესდეს აუდიტის ხარისხი და გაიზარდოს მცირე და საშუალო ზომის ფირმების
მიერ განხორციელებული აუდიტის სანდოობა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ადგილობრივ რეგულაციებთან და ასს-ს
სტანდარტებთან.

რას გთავაზობთ?
•

ჩვენ გთავაზობთ უფასო კურსებს, რომლებიც დაეხმარება მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებს HAT –ის
აუდიტის სახელმძღვანელოს წარმატებით გამოყენებაში.

•

ჩვენ გთავაზობთ 6 სესიისგან შემდგარ დისტანციური სწავლების 4 კურსს, რომელიც გაუმარტივებს მსმენელებს, რომ
აუდიტის განხორციელებისას სწორედ მოახდინონ ასს-ს სტანდარტების დაცვა.

•

ჩვენ აგიხსნით თუ როგორ უნდა განახორციელოთ და დაადოკუმენტიროთ აუდიტის პროცედურები, სახელმძღვანელოში
მოცემული შაბლონების გამოყენებით.

•

კურსი ჩატარდება ზუმის აპლიკაციის მეშვეობით. ექვსი ოთხ-საათიანი სესია ჩატარდება სამუშაო საათების შემდეგ, ორი
კვირის განმავლობაში, კვირაში სამჯერ.

ვის ვთავაზობთ?
•

ყველა მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში დასაქმებულ მოქმედ აუდიტორებს (რეგისტრირებულს და არარეგისტრირებულს) და სხვა დაინტერესებულ პირებს.

როგორ გთავაზობთ?
• ოთხი კურსი დაგეგმილია მომდევნო 4 თვეში. მსურველებს შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი ნებისმიერი კურსი.
ყველა კურსი ჩატარდება დისტანციურად, კვირაში სამი დღის განმავლობაში, საღამოს 6 საათიდან 10 საათამდე:

პირველი კვირა
მეორე კვირა
სამ. დღეები ორშაბათი
ოთხშაბათი
პარასკევი
ორშაბათი
ოთხშაბათი
პარასკევი
კურსი 1
11/16/2020
11/18/2020
11/20/2020
11/23/2020
11/25/2020
11/27/2020
კურსი 2
12/7/2020
12/9/2020
12/11/2020
12/14/2020
12/16/2020
12/18/2020
კურსი 3
1/4/2021
1/6/2021
1/8/2021
1/11/2021
1/13/2021
1/15/2021
კურსი 4
1/25/2021
1/27/2021
1/29/2021
2/1/2021
2/3/2021
2/5/2021

პრაქტიკული ტრენინგი HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს
გამოყენებასთან დაკავშირებით
პირველი კვირა
ორშაბათი

ოთხშაბათი

დაგეგმვა და კონტროლი (სამუშაო
დოკუმენტები):
PAF B1 სისტემების მიმოხილვის
ასს აუდიტის საფუძვლები
საკონტროლო კითხვარი
PAF B2-B4 პასუხისმგებლობების
ხკსს 1
გადანაწილების შეფასება
როგორ დაეხმარება აუდიტის Ac8/1 წინასწარი დაგეგმვის
სისტემა
პროცედურები
სამუშაო დოკუმენტები :
Ac9 წინასწარი ანალიტიკური
დაგეგმვა და კონტროლი
პროცედურები
შესავალი

PAF A2/1 გარიგების წერილი

პარასკევი
დაგეგმვა და კონტროლი (სამუშაო
დოკუმენტები):
Ac13 არსებითობის შეფასება
Ac14 დავალებების გეგმა
Ac15 შერჩევის ცხრილი

Ac16 შემთხვევითი შერჩევა
Ac18 გუნდის დისკუსიები და
ანალიტიკური მიმოხილვის ტექნიკები შეხვედრის გამართვა

Ac1 აუდიტის ფაილის
მოწყობის საკონტროლო
Ac2 აუდიტის საკონტროლო
კითხვარი

Ac10 რისკების შეჯამება
Ac10 ბიზნესის თანდაყოლილი რისკისა
და გარემოს კონტროლის შეფასება
Ac11 ბიზნესის თანდაყოლილი რისკის
აღწერილობითი შეფასება სპეციფიკურ
Ab2 გათავისუფლების უფლება სფეროში
Ac3 პროფეს. მომსახურეობის Ac12 ბიზნესის კონტროლის რისკის
დებულება/უზრუნველყოფა შეფასება სპეციფიკურ სფეროში
რისკის შეფასება - სპეციფიკური
Ac7 მუდმივი ფაილის
საკონტროლო კითხვარი
სფეროები
PAF A1/11 შეფასებები

მეორე კვირა

ფულადი შემოსავლების მაგალითი

ორშაბათი

Ac19 წერილი გარიგების პირობების L2 დაშვებები, პირობითი
შეთანხმების შესახებ
ვალდებულებები
დეტალიზებული ძირითადი და
კონტროლის პროცედურები:
M2 კაპიტალი
B2 არამატერიალური
გრძელვადიანი აქტივები და
გუდვილი
N2 სხვა სფეროები
C2 ძირითადი საშუალებები
D2 ინვესტიციები
E2 მარაგები

ოთხშაბათი

პარასკევი

დეტალიზებული
დეტალიზებული
ძირითადი და კონტროლის ძირითადი და კონტროლის
პროცედურები:
პროცედურები:
მიმოხილვა და დასრულება:
P2 პირდაპირი
F2 სავაჭრო დავალიანებები დანახარჯები
Aa1 აუდიტის საკონტროლო ჩანაწერები
Q2 სხვა მოგება და
შემოსავალი
H2 ფული
Aa2 პროფორმა სამომავლო საკითხები
R2/1 სხვა ხარჯები და
ზარალი
I2 ვალდებულებები
Aa3a შემდგომი მოვლენების მიმოხილვა
Aa3b ფუნქციონირებადი საწარმოს
საკონტროლო კითხვრი
J2 გადასახადები
R2/2 ხელფასები
K2 ტრანზაქციები
S2/1 ახსნა განმარტებითი
დაკავშირებულ მხარეებთან შენიშვნები
Aa4 წარმომადგენლობითი წერილი

O2 ამონაგები

U2/2 ახალი კლიენტი
U2/3 არააუდირებული
წინა პერიოდი

Aa5b მენეჯმენტის წერილის სამუშაო
ფურცელი
Aa7 ISA შესაბამისობასთან
დაკავშირებული მემორანდუმი
Aa10 დასკვნითი ანალიზური
პროცედურები
Aa11 შესწორებული და შეუსწორებული
შეცდომების შეჯამება
აუდიტორის დასკვნის მაგალითი
დირექტორების პასუხისმგებლობის
შესახებ განაცხადის მაგალითი
Ab1 ფინანსური ანგარიშგების
კრიტიკული მიმოხილვა
Ab3 წლიური ფინანსური ანგარიშგების
ინფორმაციის გამჟღავნებისა და
შესაბამისობის საკონტროლო კითხვარი

პრაქტიკული ტრენინგი HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს
გამოყენებასთან დაკავშირებით
ვინ მუშაობს თქვენთვის?
•

ორგანიზატორები: ტრენინგი ორგანიზებულია ინგლისისა და უელსის
დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის მიერ (ICAEW), რომელიც
არის
მოწინავე
პროფესიონალ
ბუღალტერთა
ორგანიზაცია
გაერთიანებულ სამეფოში, 150,000 წევრით მსოფლიოში.

• ტრენინგს წაუძღვება: ნანა ღვალაძე და სალომე სანაბლიძე, რომელთაც გააჩნიათ ტრენინგის
უმაღლესი სტანდარტით წარმართვის გამოცდილება და საერთაშორისო სტანდარტებთან
მუშაობის პრაქტიკა. ICAEW ამაყობს, რომ თანამშრომლობს ასეთ ექსპერტებთან და მოწინავე
ტრენერებთან.
• პროექტის დონორი: ტრენინგი ტარდება აუდიტის ხარისხის
უზრუნველყოფის პროექტის ფარგლებში, აზიის განვითარების ბანკის
ფინანსური მხარდაჭერით.
• მხარს უჭერენ: ტრენინგს მხარს უჭერენ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და
აუდიტორთა ფედერაცია (GFPAA) და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და
ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია (GFAAFM).

როგორ დარეგისტრირდეთ?
გთხოვთ შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა შემდეგი
ბმულის გამოყენებით:
https://forms.gle/Kme572LSLhPEqRkN9

ზუმის აპლიკაციის ID-ები იქნება მიწოდებული
მხოლოდ დარეგისტრირებული მონაწილეებისთვის,
ICAEW ტრენინგის კოორდინატორის მიერ.

ICAEW ტრენინგის კოორდინატორი
რუსუდან აბდუშელიშვილი
პოზიცია: პროექტის უფროსი კოორდინატორი
მობილურის ნომერი: +995 598 360 751
ელ-ფოსტა: iceawtrainings@gmail.com

