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SSEEMMEESSTTEERR  ��  55  
  

RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  &&  AAUUDDIITT  [[BBAAFF--550022]]  
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  ccoommpprriisseess  ccoonnvveennttiioonnaall  aauuddiitt,,  ccoosstt  aauuddiitt,,  aanndd  iiss  
ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  rriisskkss  iinnvvoollvveedd  iinn  ooppeerraattiioonnss  aanndd  
pprroodduuccttiioonn  aarreeaass,,  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ssaaffeettyy  ttoo  bbuussiinneessss  ffrroomm  ssuucchh  
rriisskkss..  
  
OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  aann  iinn--ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  ooff  rriisskk  
mmaannaaggeemmeenntt,,  ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt  aanndd  ccoosstt  aauuddiitt  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo::  
  ccoonndduucctt  aauuddiitt  eeffffeeccttiivveellyy,,  aanndd    
  iiddeennttiiffyy  aanndd  aaddvviissee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  

rreemmeeddiiaall  aaccttiioonnss  iinn  tthhoossee  aarreeaass  wwhheerree  mmaajjoorr  rriisskkss  aarree  
iinnvvoollvveedd..  

  
OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  
  iiddeennttiiffyy,,  eevvaalluuaattee  aanndd  mmaannaaggee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  rriisskkss,,    
  eexxppllaaiinn  aauuddiitt  aanndd  ootthheerr  aassssuurraannccee  eennggaaggeemmeennttss,,  
  ddeeffiinnee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ssccooppee  ooff  aauuddiitt  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  

ccoonncceeppttuuaall  aapppprrooaacchh  ooff  aauuddiittiinngg  aanndd  eevvaalluuaattee  aanndd  
mmaannaaggee  tthheessee  rriisskkss,,  

  ddeetteerrmmiinnee  lleeggaall  aanndd  eetthhiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  
aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  aauuddiittoorr,,  

  ddrraaww  uupp  aauuddiitt  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  qquuaannttuumm  ooff  aauuddiitt  
wwoorrkk  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  vviieeww  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbuussiinneessss  
rriisskkss,,  

  ddeetteerrmmiinnee  rroollee  aanndd  iimmppoorrttaannccee  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll,,  
  ddeetteerrmmiinnee  ssttaattuuss  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  aanndd  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  ffoorr  

ddeecciiddiinngg  qquuaannttuumm  bbyy  aauuddiitt  wwoorrkk  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd,,  
  aappppllyy  aauuddiitt  tteecchhnniiqquueess  aanndd  pprroocceedduurreess,,  
  ddeessccrriibbee  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  eevviiddeennccee  ooff  aauuddiitt  wwoorrkk,,  
  pprreeppaarree  aann  aauuddiitt  rreeppoorrtt,,  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  ttyyppeess  ooff  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  
  ddeessccrriibbee  nnaattuurree,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ffuunnccttiioonnss,,  ssccooppee,,  ppllaannnniinngg  

aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  ccoosstt  aauuddiitt,,    
  ddeessccrriibbee  CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  RReeccoorrddss  RRuulleess,,  aanndd    
  eexxppllaaiinn  aauuddiitt  ooff  mmaatteerriiaall,,  llaabboouurr  aanndd  oovveerrhheeaadd  ccoossttss  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aassssuurraannccee  eennggaaggeemmeennttss    
  UUnnddeerrssttaanndd  aanndd  rreessppoonndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccooddee  ooff  eetthhiiccss  

iissssuueedd  bbyy  IIFFAACC  &&  SSAAFFAA  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iittss  

ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccooddee  ooff  ccoorrppoorraattee  
ggoovveerrnnaannccee    

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  
RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

11..  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  
1100%%  

BB  

AAUUDDIITTIINNGG  
22..  AAuuddiitt  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  RReegguullaattiioonn  

55%%  

33..  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAssssuurraannccee  EEnnggaaggeemmeenntt  
44..  PPllaannnniinngg  aanndd  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  GGeenneerraall  PPrriinncciipplleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

2200%%  

55..  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  RReessppoonnssee  ttoo  AAsssseesssseedd  RRiisskk  1100%%  

66..  IInntteerrnnaall  CCoonnttrrooll  
77..  IInntteerrnnaall  AAuuddiitt  

1100%%  

88..  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee  
99..  CCoolllleeccttiinngg  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee  

1100%%  

1100..  UUssiinngg  tthhee  WWoorrkk  ooff  OOtthheerrss  55%%  

1111..  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  
1122..  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  

1100%%  

1133..  AAuuddiitt  CCoonncclluussiioonnss  aanndd  RReeppoorrttiinngg  1100%%  

1144..  CCoosstt  AAuuddiitt  1155%%  

TTOOTTAALL  110000%%  

  
NNoottee::    TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    
  
CCOONNTTEENNTTSS  
  
PPAARRTT  --  AA  
RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  

11..  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt    
  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  rriisskk    
  MMeetthhooddss  ooff  mmeeaassuurriinngg,,  aasssseessssiinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  

rriisskkss  
  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess,,  aasssseessssiinngg  

aanndd  mmaannaaggiinngg  rriisskkss  
  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  CCoonnttrrooll  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn    
  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  RRiisskkss  
  CCrreeddiitt//CCoouunntteerrppaarrttyy  rriisskk,,  MMaarrkkeett  rriisskk,,  OOppeerraattiioonnaall  

rriisskk,,  TTrraannssaaccttiioonn  rriisskk,,  iinntteerreesstt  rraattee  aanndd  ootthheerr  rriisskkss    
  CCaassee  SSttuuddyy  aanndd  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ooff  aa  

LLiimmiitteedd  CCoommppaannyy//CCoorrppoorraattiioonn  
  
  

  
PPAARRTT  ��  BB  
AAUUDDIITTIINNGG  
  

22..  AAuuddiitt  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  rreegguullaattiioonn  
  AAuuddiitt  aanndd  ootthheerr  aassssuurraannccee  eennggaaggeemmeennttss    
  SSttaattuuttoorryy  aauuddiitt  aanndd  rreegguullaattiioonn    
  LLeeggaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  

rreemmoovvaall  ooff  aauuddiittoorr  
  

33..  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAssssuurraannccee  EEnnggaaggeemmeenntt  
  IISSRREE  22440000  EEnnggaaggeemmeenntt  ttoo  RReevviieeww  FFiinnaanncciiaall  

SSttaatteemmeennttss  
oo  OObbjjeeccttiivveess  ooff  aa  RReevviieeww  EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  TTeerrmmss  ooff  EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  PPrroocceedduurree    aanndd  EEvviiddeennccee    
oo  CCoonncclluussiioonn  aanndd  RReeppoorrttiinngg    

  IISSRREE  22441100  RReevviieeww  ooff  IInntteerriimm  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
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oo  OObbjjeeccttiivveess  ooff  aann  EEnnggaaggeemmeennttss  ttoo  rreevviieeww  iinntteerriimm  
FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn    

oo  AAggrreeeeiinngg  tthhee  TTeerrmmss  ooff  EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  PPrroocceedduurree  ooff  aa  RReevviieeww  ooff  IInntteerriimm  FFiinnaanncciiaall  

IInnffoorrmmaattiioonn  
oo    RReeppoorrttiinngg  tthhee  NNaattuurree,,  EExxtteenntt  aanndd  RReessuulltt  ooff  tthhee  

RReevviieeww  ooff  IInntteerriimm  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
    

  IISSAAEE  33000000  AAssssuurraannccee  EEnnggaaggeemmeenntt  OOtthheerr  tthhaann  AAuuddiittss  
oorr  RReevviieewwss  ooff  HHiissttoorriiccaall  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
oo  EEnnggaaggeemmeennttss  AAcccceeppttaannccee  aanndd  CCoonnttiinnuuaannccee  
oo  AAggrreeeeiinngg  oonn  tthhee  TTeerrmmss  ooff  tthhee    EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  PPllaannnniinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee    EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  PPrreeppaarriinngg  tthhee  AAssssuurraannccee  RReeppoorrtt    

  

  IISSRRSS  44440000  EEnnggaaggeemmeennttss  ttoo  PPeerrffoorrmm  AAggrreeeedd  uuppoonn  
PPrroocceedduurreess  RReeggaarrddiinngg  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
oo  OObbjjeeccttiivvee  ooff  aann  AAggrreeeedd--UUppoonn  PPrroocceedduurree    

EEnnggaaggeemmeennttss  
oo  DDeeffiinniinngg  tthhee  TTeerrmmss  ooff  tthhee  EEnnggaaggeemmeenntt  
oo  PPrroocceedduurree  aanndd  EEvviiddeennccee  
oo  RReeppoorrttiinngg    

  

  IISSRRSS  44441100  CCoommppiillaattiioonn  EEnnggaaggeemmeennttss    
  
44..  PPllaannnniinngg  aanndd  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  GGeenneerraall  PPrriinncciipplleess  aanndd  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess    
  IISSAA  220000,,  OOvveerraallll  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  

AAuuddiittoorr  aanndd  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  aann  AAuuddiitt  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAuuddiittiinngg  SSttaannddaarrddss  

  IISSAA  221100,,  AAggrreeeeiinngg  tthhee  tteerrmmss  ooff  AAuuddiitt  EEnnggaaggeemmeennttss  
  IISSAA  222200,,  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  ffoorr  aann  AAuuddiitt  ooff  FFiinnaanncciiaall  

SSttaatteemmeennttss  
  IISSAA  223300,,  AAuuddiitt  DDooccuummeennttaattiioonn  
  IISSAA  224400,,  TThhee  AAuuddiittoorr��ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  rreellaattiinngg  ttoo  

ffrraauudd  iinn  aann  aauuddiitt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  IISSAA225500,,  CCoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iinn  aann  

aauuddiitt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  IISSAA  226600,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhoossee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  

ggoovveerrnnaannccee  
  IISSAA  226655,,  CCoommmmuunniiccaattiinngg  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  iinntteerrnnaall  

ccoonnttrrooll  ttoo  tthhoossee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  

  
55..  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  RReessppoonnssee  ttoo  AAsssseesssseedd  RRiisskk  

  IISSAA  330000,,  PPllaannnniinngg  aann  aauuddiitt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  IISSAA  331155,,  IIddeennttiiffyyiinngg  aanndd  aasssseessssiinngg  tthhee  rriisskkss  ooff  

mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt  tthhrroouugghh  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  
eennttiittyy  aanndd  iittss  eennvviirroonnmmeenntt  

  IISSAA  332200,,  MMaatteerriiaalliittyy  iinn  ppllaannnniinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  aann  
aauuddiitt  

  IISSAA  333300,,  TThhee  aauuddiittoorr��ss  rreessppoonnssee  ttoo  aasssseesssseedd  rriisskkss  
  IISSAA  440022,,  AAuuddiitt  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  aann  eennttiittyy  

uussiinngg  aa  sseerrvviiccee  oorrggaanniizzaattiioonn  
  IISSAA  445500,,  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  mmiissssttaatteemmeennttss  iiddeennttiiffiieedd  

dduurriinngg  tthhee  aauuddiitt..    
  
66..  IInntteerrnnaall  CCoonnttrrooll  

  CCllaassssiiffyy  ddiiffffeerreenntt  TTyyppeess  ooff  IInntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  
  IInnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  eeffffeeccttiivvee  

iinntteerrnnaall  ccoonnttrroollss      
  TTeessttiinngg  tthhee  ccoonnttrroollss  rreeggaarrddiinngg  

oo  IInnvveennttoorryy    
oo  SSaalleess    
oo  PPuurrcchhaasseess  
oo  CCaasshh  aanndd  bbaannkk  
oo  RReevveennuuee  aanndd  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  
oo  NNoonn  ccuurrrreenntt  ttaannggiibbllee  aasssseettss  
  

77..  IInntteerrnnaall  AAuuddiitt  
  IInntteerrnnaall  aauuddiitt  aanndd  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  
  DDiissttiinnccttiioonn  aammoonngg  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  aauuddiittiinngg  

  SSccooppee  ooff  aanndd  nneeeedd  ffoorr  iinntteerrnnaall  aauuddiittiinngg  
  NNaattuurree  aanndd  ttyyppeess  ooff  iinntteerrnnaall  ooppeerraattiioonn  aauuddiittss  
  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  aauuddiittoorrss  
  NNaattuurree  aanndd  ttyyppeess  ooff  iinntteerrnnaall  aauuddiittss  
  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  

rreeppoorrtt    
  

88..  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee    
  IISSAA  550000,,  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee  
  IISSAA  550011,,  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee--SSppeecciiffiieedd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  

sseelleecctteedd  iitteemmss  
  IISSAA  550055,,  EExxtteerrnnaall  ccoonnffiirrmmaattiioonn  
  IISSAA  551100,,  IInniittiiaall  aauuddiitt  eennggaaggeemmeennttss--ooppeenniinngg  bbaallaanncceess  
  IISSAA  552200,,  AAnnaallyyttiiccaall  pprroocceedduurreess  
  IISSAA  553300,,  AAuuddiitt  SSaammpplliinngg  
  IISSAA  554400,,  AAuuddiittiinngg  aaccccoouunnttiinngg  eessttiimmaatteess,,  iinncclluuddiinngg  

ffaaiirr  vvaalluuee  aaccccoouunnttiinngg  eessttiimmaatteess,,  aanndd  rreellaatteedd  
ddiisscclloossuurreess  

  IISSAA  555500,,  RReellaatteedd  ppaarrttiieess  
  IISSAA  556600,,  SSuubbsseeqquueenntt  eevveennttss  
  IISSAA  557700,,  GGooiinngg  ccoonncceerrnn  
  IISSAA  558800,,  WWrriitttteenn  rreepprreesseennttaattiioonn  

  
99..  CCoolllleeccttiinngg  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee  

  CCoolllleeccttiinngg  AAuuddiitt  EEvviiddeennccee  ooff::  
oo  NNoonn‐‐ccuurrrreenntt  aasssseettss    
oo  IInnvveennttoorryy    
oo  RReecceeiivvaabblleess    
oo  CCaasshh  aanndd  bbaannkk    
oo  LLiiaabbiilliittiieess,,  CCaappiittaall  aanndd  DDiirreeccttoorrss��  EEmmoolluummeennttss    
oo  NNoott‐‐ffoorr‐‐pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn    

  
1100..  UUssiinngg  tthhee  WWoorrkk  ooff  OOtthheerrss  

  IISSAA  660000,,  SSppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn--aauuddiittss  ooff  ggrroouupp  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  
ccoommppoonneenntt  aauuddiittoorrss))  

  IISSAA  661100,,  UUssiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  iinntteerrnnaall  aauuddiittoorrss  
  IISSAA  662200,,  UUssiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  aauuddiittoorr��ss  eexxppeerrtt  

  
1111..  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee    

  NNeeeedd  aanndd  ssccooppee  ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  iinn  
ccoonnttrroolllliinngg  ooppeerraattiinngg  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aaccttiivviittiieess  

  RRiigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iittss  
ccoommmmiitttteeeess,,  eexxeeccuuttiivvee  aanndd  nnoonneexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorrss  
iinn  rreeppaarraattiioonn  aanndd  aauuddiitt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

  RRiigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  
pprreeppaarraattiioonn  aanndd  aauuddiitt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

  EEvvaalluuaattee  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  pprroocceedduurree  
  NNaattuurree  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  rreelleevvaanntt  ccoorrppoorraattee  

ggoovveerrnnaannccee  ccooddee  aanndd  rreeqquuiirreedd  ccoommpplliiaannccee  
ddiisscclloossuurree  

  
1122..  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss    

CCooddee  ooff  eetthhiiccss  iissssuueedd  bbyy  IIFFAACC  &&  SSAAFFAA  
  PPaarrtt  --  BB  PPrrooffeessssiioonnaall  AAccccoouunnttaannttss  iinn  PPuubblliicc  PPrraaccttiiccee  

aanndd    
  PPaarrtt  --CC  PPrrooffeessssiioonnaall  AAccccoouunnttaannttss  iinn  BBuussiinneessss    

  
1133..  AAuuddiitt  CCoonncclluussiioonnss  aanndd  RReeppoorrttiinngg    

  IISSAA  770000,,  FFoorrmmiinngg  aann  ooppiinniioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  oonn  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

  IISSAA  770055,,  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  ooppiinniioonn  iinn  tthhee  
iinnddeeppeennddeenntt  aauuddiittoorr��ss  rreeppoorrtt  

  IISSAA  770066,,  EEmmpphhaassiiss  ooff  mmaatttteerr  ppaarraaggrraapphhss  aanndd  ootthheerr  
mmaatttteerr  ppaarraaggrraapphhss  iinn  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  aauuddiittoorr��ss  
rreeppoorrtt  

  IISSAA  771100,,  CCoommppaarraattiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn--ccoorrrreessppoonnddiinngg  
ffiigguurreess  aanndd  ccoommppaarraattiivvee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
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  IISSAA  772200,,  tthhee  aauuddiittoorr��ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  rreellaattiinngg  ttoo  
ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ddooccuummeennttss  ccoonnttaaiinniinngg  aauuddiitteedd  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss..  

  
1144..  CCoosstt  AAuuddiitt  

  NNaattuurree,,  OObbjjeeccttiivveess,,  FFuunnccttiioonnss,,  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  
SSccooppee  ooff  CCoosstt  AAuuddiitt  

  PPllaannnniinngg  tthhee  CCoosstt  AAuuddiitt    
  PPrroovviissiioonn  ooff  CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  RReeccoorrddss  RRuulleess  
  MMaatteerriiaall  CCoosstt  
  LLaabboorr  CCoosstt  
  OOvveerrhheeaaddss  
  SSaalleess,,  RRooyyaallttyy,,  IInntteerr--CCoommppaannyy  TTrraannssaaccttiioonnss  
  CCoommppaanniieess  aauuddiitt  ooff  ccoosstt  aaccccoouunnttss  rruulleess  

  
TTEEAACCHHIINNGG  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY::  TThhee  ffaaccuullttyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh..  

 
RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

CCIIMMAA,,  UUKK  SSttuuddyy  TTeexxtt  ------  BBPPPP  

RReelleevvaanntt  SSttuuddyy  TTeexxtt    ------  KKaappllaann  PPuubblliisshhiinngg  

BBuussiinneessss  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  DDaavviidd  MMccNNaammeeee  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss  

HHaannddbbooookk  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll,,  
AAuuddiittiinngg,,  RReevviieeww,,  OOtthheerr  AAssssuurraannccee,,  aanndd  RReellaatteedd  
SSeerrvviicceess  PPrroonnoouunncceemmeennttss  

IIFFAACC  //  IICCAAPP  IIFFAACC  //  IICCAAPP  

PPrraaccttiiccaall  AAuuddiittiinngg  ((LLaatteesstt))  JJaavviidd  HH..  ZZuubbeerrii  PPeettiiwwaallaa  BBooookk  DDeeppoott,,  KKaarraacchhii  

CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  IIssssuueedd  bbyy  IIFFAACC  &&  SSAAFFAA  ------  

AADDDDIITTIIOONNAALL  RREEAADDIINNGGSS  

AAddvvaanncceedd  AAuuddiittiinngg  ((LLaatteesstt))  PPrrooff..  DDrr..  KKhhaawwaajjaa  AAmmjjaadd  SSaaeeeedd  KKhhaawwaajjaa  PPuubblliiccaattiioonnss  

  


