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Financial Analysis for Internal Auditor
Pokok-Pokok Pembahasan:
1. Financial Analysis: The Auditor's Perspective
• how auditors can use financial analysis
• identifying key financial ratios
2. Analyzing Financial Statements: What to Look
for
• balance sheet
• income and cash flow statements
• value-based approach vs traditional
auditing
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Tentang LPAI
LPÄI Lembaga Pengembangan Auditor
Internal adalah lembaga yang concern
terhadap pengembangan SDM bidang
audit internal. Sebagai salah satu divisi
training dari Proesdeem Indonesia —
lembaga konsultan manajemen yang
sejak 1995 memfokuskan kegiatannya
pada pelatihan manajemen — LPÄI
menyelenggarakan pelatihan internal
audit dan fraud audit secara lengkap,
terprogram-berkesinambungan, serta
kurikulum berkualitas. Pelatihan yang
diselenggarakan oleh LPAI senantiasa
dievaluasi dan diupdate — mengacu
pada perkembangan pengetahuan dan
praktek bisnis paling mutakhir — dimana
benchmarknya adalah lembaga-lembaga
internal audit dan fraud audit yang
sudah dikenal baik reputasinya di dunia.
Selain itu program pelatihan yang
diselenggarakan oleh LPAI didukung oleh
tenaga instruktur berpengalaman, baik
sebagai instruktur maupun sebagai
auditor ataupun praktisi manajemen
lainnya serta memiliki background
pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan
luar negeri. Sebagian besar instruktur
LPAI adalah praktisi audit yang memiliki
sertifikat keahlian atau profesi seperti
CIA, CFE, CISA, dan sebagainya.
Untuk informasi lengkap mengenai
program LPÄI silahkan kunjungi
www.lpai.co.id dan/atau
www.internalaudit.trainingcenter.co
Web Service Links:
www.beproseminar.co
www.careertrack.training
www.lpmsp.org
www.TheITMP.com
www.proesdeem.co.id
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3. Sources of Comparison Data

Pelatihan dua hari ini akan
membekali para auditor internal
tentang bagaimana
mengkombinasikan data-data
keuangan dan data operasional
untuk mencapai key result area
dalam proses audit; yang pada
akhirnya diharapkan para peserta
dapat meningkatkan kualitas dan
efisiensi proses audit. Pelatihan ini
selain membahas teknik dan
konsep, juga akan membahas studi
kasus yang relevan.
Pelatihan untuk Anda:

•

Auditor Internal atau Satuan
Pengendalian Internal yang ingin
memahami analisis laporan keuangan
dari perspektif auditor sehingga
diharapkan akan dapat meningkatkan
kualitas dan efisiensi proses audit

•

Meningkatkan kemampuan auditor dalam
memanfaatkan laporan keuangan secara
maksimal

•

Staf profesional lain yang ingin
mengembangkan pengetahuannya dalam
melakukan analisis laporan keuangan
untuk kepentingan audit

Pelatihan ini bertujuan untuk:
•
•
•
•
•
•

Membekali peserta dengan teknik
membaca laporan keuangan secara cepat
dan akurat
Memberikan pemahaman mengenai
sumber-sumber informasi yang dapat
mendukung proses audit
Membekali peserta dengan teknik
menganalisa cash flow statement dan
kaitannya dengan perencanaan
Membekali peserta dengan teknik menilai
dan memahami implikasi dari kebijakan
working capital
Memberikan pemahaman mengenai risk
assessment audit planning, fieldwork, dan
reporting
Memberikan pemahaman mengenai
analisa trend dan key tools dalam analisa
laporan keuangan

4. The Cash Flow Statement
• performing ration analysis of cash flow
• integrating cash flow with planning
5. Impact of Changes in Working Capital
• understanding working capital
• evaluating the management of working
capital
• impact of operating decisions on working
capital
6. New Financial Analysis Tools
• indicators of financial stability
• using ROI and ROE as performance
measures
7. Using Trend Analysis
8. Combining Operational and Financial
Information for Better Audit Insight
9. Using Financial Analysis
• where to focus audit resources
• analysis techniques in risk assessment
audit planning, fieldwork, and reporting
• using analytical techniques to improve
risk assessment
10 Case studies
Informasi Pelaksanaan:
Jadwal Anda

Lokasi

January 23-24, 2018
March 13-14, 2018
May 03-04, 2018
July 23-24, 2018
September 13-14, 2018
November 15-16, 2018

Jakarta
Bandung
Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya

Investasi/Peserta Rp 5.000.000,00
(tidak termasuk pajak dan akomodasi)

Fasilitator: Team Instruktur LPAI
Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 47th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel
Group atau hotel lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau
hotel lainnya.
Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang
sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul
training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang
tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami
melalui Tel: 021-22974639; HP/SMS:081386451147,
0857-7987-7879; WA:08815608163 atau email:
info@LPAI.co.id
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