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1. Necesitatea, rolul și conceptul de audit financiar.
2. Principiile și caracteristicile auditului financiar.
3. Organizarea şi controlul procesului de audit financiar. Politici şi proceduri utilizate în
controlul activităţii de audit financiar.
4. Prezentați şi descrieți etapele unei misiuni de audit financiar
5. Evaluarea riscurilor în auditul financiar. Riscul inerent, riscul de control si riscul de
nedetectare.
6.

Aplicarea testelor de control și a testelor de permanenta în auditul financiar.

7. Instrumente utilizate în analiza și documentarea procesului de audit financiar. Instrumente
de interogare și instrumente de descriere.
8. Documentaţia procesului de audit financiar. Forma și conţinutul documentelor de lucru –
dosarul permanent, dosarul curent, dosarul exerciţiului și dosarul anual.
9. Angajamentul de audit financiar. Restricţii în desfăşurarea activităţii de audit financiar.
10. Pragul de semnificaţie în auditul financiar.
11. Controlul conturilor de stocuri și debitori – obiective urmărite, documente verificate,
documente întocmite.
12. Controlul conturilor de debitori și creanțe – obiective urmărite, documente verificate,
documente întocmite.
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