top vision - vzdělávací kurzy a diskusní fóra pro manažery

Snižování rizik pomocí interních kontrol
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX)
úroveň Intermediate - rozvíjejte své znalosti
Termín

Čas

Místo

Cena

6. 3. 2018
Út

9 - 17
hod

Praha
Křižíkova 237/36a

4 990 Kč bez DPH
6 038 Kč s DPH

objednat

V ceně získáte: certiﬁkát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi
Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých ﬁnančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit ﬁremní zdroje
při správném vykazování ﬁnančních výsledků, přináší tento americký zákon platný pro všechny společnosti kotované na NYSE/NASDAQ.
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) stanovuje povinnost zveřejňovat zprávu o účinnosti a efektivnosti interních kontrol, ověřenou nezávislou
externí auditorskou ﬁrmou. Řízení rizik pomocí interních kontrol uplatní všechny ﬁrmy, které se zabývají snižováním rizik. Seznamte se
s principy zákona interních kontrol a zjistěte, jak mohou přispět k efektivitě vnitroﬁremních procesů. Poznejte náležitosti interních kontrol,
naučte se testovat jejich účinnost i reportovat jejich výsledky.

Co vám akce přinese?
poznáte okolnosti a příčiny vzniku zákona Sarbanes-Oxley

Komu akci doporučujeme?
Doporučujeme všem, kteří chtějí rozvíjet základní znalosti.
ﬁnančním specialistům

pochopíte principy zákona SOX a budete je umět uplatnit
v podnikové praxi
naučíte se mapovat rizika ﬁnančních
a administrativních procesů
zjistíte, kde zavést interní kontrolu a jaké musí
mít náležitosti

manažerům řízení rizik
podnikovým právníkům, auditorům
ředitelům kvality
majitelům, jednatelům

naučíte se navrhovat efektivní interní kontroly
seznámíte se s účinnými způsoby testování
interních kontrol
seznámíte se s praktickými ukázkami reportingu výsledků
testování interních kontrol

Program
Zákon Sarbanes-Oaxley a jeho principy
důvody vzniku metodologie Sarbanes-Oxley
standard COSO – jak aplikovat požadavky SOX v praxi
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Rizika v rámci ﬁnančních a administrativních procesů
hlavní principy řízení rizik nad administrativními procesy ﬁrmy
rizika ﬁrmy a rizikové mapy
deﬁnice procesně řízené organizace
Nastavení a testování interních kontrol
role a kompetence vlastníků procesů a vlastníků interních kontrol
co musí obsahovat interní kontrola
doporučená struktura popisu interní kontroly
testování interních kontrol
populace a potřebný počet vzorků
zaznamenávání výsledků testování
reporting výsledků vedení společnosti
Certiﬁkace podle SOX
hlavní principy
postup certiﬁkace

Lektor
06.03.2018

Roman Lindauer
IT Quality Manager, Datalynx s.r.o.

„Detailně vás seznámím s požadavky zákona SOX a jejich zavedením do praxe. Naučíte se využívat interní
kontroly pro snížení rizik a reportovat o jejich efektivitě vedení ﬁrmy.“
„Absolvoval jsem VŠE a Open University Business School. Od roku 2003 se zabývám oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle
metodologie SOX404 / ISO 31000. Během své profesní praxe jsem několikrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v
místních pobočkách zahraničních společností (T-Mobile, Accenture, SAP a ABB) a vedl jsem testovací a certiﬁkační projekty spojené se
SOX404. Od roku 2013 pracuji jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě toho se zabývám
nezávislou poradenskou a lektorskou činností.“

Více informací
http://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/snizovani-rizik-pomoci-internich-kontrol---zakon-sarbanes-oxley-sox
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