ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Σεμινάριο 11/12/2018
Θέμα Σεμιναρίου: «COSO Ι Internal Control Integrated Framework 2013 – Από τη θεωρία
στην πράξη»
Ημερομηνία: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00
Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
Γλώσσα παρουσίασης: Ελληνικά
Βαθμοί CPE (Continuous Professional Education): 8 CPEs
Εκπαιδευτής: Βέρρα Μαρμαλίδου, CIA

Δήλωση Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο:

Αρ. Μέλους:

Εταιρεία/Οργανισμός:
Διεύθυνση:
Αρ. τηλεφώνου:

Αρ. κινητού τηλ.:

Αρ. Φαξ:

E-mail:
Δίδακτρα* Παρακαλώ σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί:
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος)
: €145 + ΦΠΑ = €172,55 (μέχρι 3/12/2018)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος) : €175 + ΦΠΑ = €208,25 (μέχρι 3/12/2018)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος)

: €215 + ΦΠΑ = €255,85 (από 4/12/2018)

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος) : €245 + ΦΠΑ = €291,55 (από 4/12/2018)
Η πληρωμή μπορεί να γίνει την ημέρα του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα «Σύνδεσμος
Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου» και την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου/απόδειξης από τον
Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από το early bird θα πρέπει να διευθετήσουν
τη πληρωμή των διδάκτρων το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 με κατάθεση στον
λογαριασμό του Συνδέσμου στην Ελληνική Τράπεζα (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), αρ.
λογαριασμού 2008467-3, ή άλλως πως.
Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, και
το αποστείλετε με φαξ στο 22 68 08 69 ή ηλεκτρονικά στο iiacyprus@cytanet.com.cy
*Θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του συνολικού πληρωτέου ποσού σε περιπτώσεις όπου 3 και πλέον
άτομα δηλώσουν συμμετοχή από την ίδια εταιρεία (ή συγκρότημα εταιρειών) ή οργανισμό.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08:00 – 8:30

Εγγραφές /Καφές

08:30–10:30

COSO Framework Θεωρητική προσέγγιση
 COSO I Internal Control Integrated Framework
 COSO II Enterprise Risk Management Framework

10:30-10:45

Διάλειμμα

10:45-13:00

COSO I Internal Control Integrated Framework στην πράξη από τη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου ή τo Internal Control Unit

13:00-14:00

Γεύμα

14:00-15:30

COSO I Internal Control Integrated Framework στην πράξη από την εταιρία
(operational risk management)

15:30-15:45

Διάλειμμα

15:45–17:00

Case study

Στόχοι και σκοποί του σεμιναρίου
 Η κατανόηση του θεωρητικού μέρους του πιο καταξιωμένου παγκοσμίως υποδείγματος για το
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου μιας εταιρίας/οργανισμού
 Η πρακτική εφαρμογή του από τη Διοίκηση της εταιρίας/οργανισμού, αλλά και από τη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου. Σε μια εποχή όπου παγκοσμίως υπάρχουν παραδείγματα εταιριών με
αμφισβητούμενη Εταιρική Διακυβέρνηση, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
είναι καθοριστικό για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για τη βιωσιμότητα και
ανάπτυξη των εταιριών/οργανισμών.
Σε ποιους απευθύνεται
 Σε στελέχη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα (CEO, CFO, managers, κλπ)
 Σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Επιτροπών Ελέγχου και λοιπών φορέων Εταιρικής
Διακυβέρνησης
 Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές
 Σε υπεύθυνους Διαχείρισης Κινδύνων και άλλων control units
 Σε εξωτερικούς ελεγκτές
 Σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων
 Σε φοιτητές οικονομικών επιστημών και λογιστικής
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Μεθοδολογία και εργαλεία εκπαίδευσης
Θα γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση των πολύ βασικών σημείων του COSO I Internal
Control Integrated Framework σε θεωρητικό επίπεδο.
Θα δοθούν στάδια εφαρμογής του στην πράξη, με παραδείγματα από το πραγματικό περιβάλλον, που θα
καλύψουν planning, fieldwork, reporting των ελέγχων, καθώς επίσης και βήματα εφαρμογής του από την
εταιρία/οργανισμό (operational risk management).
Θα συζητηθεί case study από πραγματικό περιβάλλον για auditor/internal controler, και στο τέλος θα
δοθεί η λύση του.
Θα δοθεί παράδειγμα συγκέντρωσης (aggregation) των αποτελεσμάτων τόσο από πλευράς audit όσο και
από πλευράς εταιρίας/οργανισμού.
Η παρουσίαση, τα παραδείγματα και τα μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν θα δοθούν στους
συμμετέχοντες, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους εργασία. Με εξαίρεση το θεωρητικό
μέρος, θα δοθεί έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδεύτριας
H Βέρρα Μαρμαλίδου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Έχει εκτεταμένη πείρα στον Εσωτερικό Έλεγχο η οποία, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει την ανάπτυξη/υλοποίηση της Μεθοδολογίας Εσωτερικού Ελέγχου βασισμένη στα IIA
standards και στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, Risk and Control Self Assessment (RCSA), ανάπτυξη
μοντέλων διαδικασιών, κινδύνων και ελεγκτικών μηχανισμών, ανάπτυξη και εφαρμογή Βασικών Δεικτών
Απόδοσης (ΚΡΙs), συνένωση και απόσχιση (integration and disinvestment) ΜΕΕ στον Όμιλο της Εθνικής
Τράπεζας. Υπήρξε υπεύθυνη ελέγχων ποιοτικής διασφάλισης σε επίπεδο Ομίλου και project manager του
έργου σχεδιασμού και υλοποίησης του COSO Internal Control Integrated Framework, όσον αφορά στο
σχεδιασμό και στην πρακτική εφαρμογή του από τις MEE του Ομίλου της ΕΤΕ. Έχει κατ’ επανάληψη
συντονίσει ομάδες εργασίας από απόσταση και από 11 χώρες. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την
κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων (Annual Audit Plan), και είναι υπεύθυνη για την
επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών/επιθεωρητών.
Προγενέστερα υπήρξε Διευθύντρια του Τομέα Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) της Εθνικής
Χρηματιστηριακής. Έχει μεγάλη πείρα σε επενδυτικά προϊόντα (πωλήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες).
Επίσης, επί σειρά ετών, ως Senior Auditor, ασχολήθηκε με πάσης φύσης ελέγχους και ειδικές έρευνες.
Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχει Μεταπτυχιακό
(Master) στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι Certified Internal Auditor (CIA) και
έχει Πιστοποίηση CRMA (Risk Management Assurance).
Εθελοντισμός: Είναι Πρόεδρος του ΙΙΑ Greece (2016-2019), καθώς και μέλος του Δ.Σ. και του Banking
Committee του ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
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