Број: 124/16

Бања Лука, 19.04.2016. године

ОВЛАШЋЕНИМ РЕВИЗОРИМА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о одржавању специјалистичког семинара
континуиране професионалне едукације
Поштоване колегинице и колеге,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у складу са споразумом са Институтом
ревизора Француске организује дводневни специјалистички семинар континуиране
професионалне едукације на тему „Унапређење процеса ревизије“.
Семинар ће се одржати 02. и 03. јуна 2016. године у Хотелу Термаг на Јахорини,
Предавач на семинару је консултант француског института ревизора Frédéric LEDOUBLE.
Предавања ће бити на енглеском језику, а за учеснике је обезбијеђен симултани превод.
Имајући у виду резултате прелиминарне контроле квалитета која је спроведена у сарадњи са
Институтом ревизора Францускеи приједлог њиховог контролора g. Marc Konczaty-a, овај
Семинар је обавезан за све оне који се баве и/или имају намјеру да се баве пословима ревизије
финансијских извјештаја у Републици Српској.
Програм семинара резултат je искустава g. Marc Konczaty-a, којa је стекао кроз процес
контроле квалитета рада ревизорских друштава у Републици Српској и Федерацији БиХ.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
1. ДАН (четвртак, 02.06.2016. од 09.00. до 18.00 часова)
- 09.00.-10.40. -Увод, циљеви ; 10’
- Тражња за ревизијом и другим услугама 10’
- ISA стандарди, идентификовање стандарда и праксе контроле квалитета; 40’
- Ревизорски извјештај, нивои материјалности 40’
- 10.40.-10.50. – Пауза
- 10.50.-12.20. - Циљеви ревизије/тврдње, ревизијски доказ, ревизијска документација ; 40’
- Планирање ревизије, инхерентни ризик, контролни ризик/интерна контрола;
40’
- Ризик преваре; 10’
- 12.20.-13.40. – Пауза
- 13.40.-15.40. - Утицај ИТ-а на процес ревизије; 20’
- Ревизијско узорковање 20’
- Ревизијски план за продају/купце 20’
- Ревизијски план за куповине/добављаче 20’

- Ревизијски план за људске ресурсе 20’
- Ревизијски план за залихе 20’
- 15.40.-16.00. – Пауза
- 16.00.-18.00. -Ревизијски план за власнички капитал и финсијски дуг 20’
- Ревизијски план за трезор 20’
- Комплетирање ревизије 20’
- Примјер ревизијске методологије, финансијски извјештаји и поштивање
стандарда ISA 40’
- Студије случаја-презентације 20’
2. ДАН (петак, 03.06.2016. од 09.00 до 16.00 часова)
- 09.00.-10.30. - Задаци и рјешења- студије случаја 180’
- 10.30.-10.45. – Пауза
- 10.45.-12.40. - Остале услуге увјеравања 10’
- Увод у интерну контролу 10’
- Европска директива о ревизији, примјена у Француској10’
- Контрола квалитета организација ревизорских фирми са примјерима 80’
- 12.40.-14.00. – Пауза
- 14.00.-16.00. - Контрола квалитета фајлова ревизорских фирми са примјерима 80’
- Тест вредновања/Квиз 10’
- Питања и одговори 10’
- Закључак 5’
- Анкета о задовољству семинаром 5’
Правилником о допуни Правилника о континуираној професионалној едукацији (број 149/11 од
28.02.2011. године) прописано је да су овлашћени ревизори дужни да од годишњег предвиђеног
броја часова, односно еквивалентних образовних јединица (ЕОЈ), најмање 20% остваре кроз
специјалистичке облике едукације.
Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом) и може се платити до 31.05.2016. године
на следеће жиро рачуне: 555-007-00225990-26, 562-099-00001629-69, 567-162-19000061-72.
Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби). За све учеснике који резервишу смјештај у
Хотелу Термаг до 20.05.2016. године обезбијеђен попуст.
-Једнокреветна соба (по особи по дану) – пуни пансион: 140 КМ (редовна цијена 195 КМ).
-Двокреветна соба (по особи по дану) – пуни пансион: 115 КМ (редовна цијена 165 КМ).
Пријава треба бити послата путем факса: 051/348-795 или e-mail_ом sr-rrs@inecco.net до
20.05.2016. Контакт телефон за додатне информације: 051/348-787.
С поштовањем,
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

Прилог: Пријава

ПРИЈАВА
за учешће на специјалистичком семинару
континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре,
(Хотел Термаг Јахорина, 02. и 03.06.2016.)
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