Nov. 3

организира обукa за ЕТИКА
Како ја дефинираме Етиката – Дефиниција
Етика, Корпоративна Култура, Доверба
Организациона структура и улога на орг. делови во споведување на етичките стандарди
Практични примери на неетичко однесување
Примери за неетичко однесување за време на COVID-19 вонредни услови
Причини за слабости во етичкото однесување и почитување на Код на Етика
Премолчувањето не прифатливо
Оценка на етичката рамка и етичкото окружување од страна на Внатрешните ревизори
Етика и вредности (концептуални разлики)
IIA – Код на Етика
o Интегритет
o Објективност
o Доверливост
o Способност
 Дискусија – прашања и одговори, проследено со примери/дилеми посочени од учесниците











Обуката ќе опфати повеќе аспекти на Етиката преку етиката и корпоративната култура, воспоставените
етички стандарди, практични примери и етичко однесување на сите вработени во една организација,
како и осврт на IIA – Кодот на Етика и очекувањото однесување на ревизорите.
Целта на оваа обука е да се презентира етиката како дел од корпоративната култура на една
организација, како и презентација на етичките стандарди и очекуваното однесување на вработените и
ревизорите во една средина.

Повеќе за предавачот
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Симеон

Шумански,

CIA,

CFSA,

професионален

ревизор со 20 години искуство во областа на
ревизијата,

управувањето со ризици и проектен

менаџмент во банкарскиот и финансискиот сектор,
како и во ИТ индустријата.
Моментално вработен во Asseco SEE, како Group
Internal Audit Manager, компанија со над 26 компании
под брендот Asseco и Payten, кои функционираат во
Југоисточна Европа, Турција, Шпанија, Португалија и
Латинска Америка.
Активен член на Здружението на Внатрешни Ревизори
уште од самото негово основање.

Симеон Шумански

CIA, CFSA

Локација

Интернет – Online обука

Датум

26.06.2020

Време

10:00 АМ – 11:30 АМ
Кој треба да присуствува на оваа обука?

Внатрешни

Менаџери од

Вработени во

ревизори

сите сегменти

сегментот на
управување со
ризиците

Надворешни
Ревизори

Човечки ресурси

Вработени во
сегментот на
усогласеност на
работењето со
законите

.
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