Број: 280/18

Бања Лука, 25.09.2018. године

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у складу са чланом 7. Правилника о
условима стицања професионалног звања и континуираној едукацији за сертификованог
форензичког рачуновођу (Број: 157-1/13 од 03.04.2013. године) ораганизује

Прву специјалистичку радионицу за
„Сертификоване форензичке рачуновође“
на тему:
„АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
КАО АЛАТ У ОТКРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ
ПАТОЛОГИЈЕ”

19. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Мајке Југовића 4, Бања Лука
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98,

Поштоване колеге и колегинице,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Вас позива на Прву специјалистичку
радионицу на тему:
„Анализа финансијских извештаја као алат у откривању финансијске патологије”
Слиједећи савремене потребе и трендове специјализације рачуноводствене
професије као и обавеза произашлих из пуноправног чланства у IFAC-у, одлуке Управног
одбора бр. 426/12 од 12.12.2012. године, те члана 58. став 2. тачка 3) Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС, 94/15) позивамо
заинтересована лица да се пријаве и узму учешће на предстојећој специјалистикој
радионици.
Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС,
94/15), поред рачуноводствених дефинисана су и друга сродна звања којима припада,
између осталог, и звање „Сертификовани форензички рачуновођа“. На тај начин, ова
професија је постигла легалност чиме су створене претпоставке за њен даљи развој и
унапређење.
Ова специјалистичка радионица омогућиће Вам усвајање најважнијих модела
форензичког тестирања финансијских извјештаја што помаже у пракси превентивног
дјеловања против превара, њиховог откривање, детекције ризичних подручја превара, те
реконструкције откривених превара.
Поред „Сертификованих форензичких рачуновођа“ ова специјалистичка
радионица свакако је интересантна и корисна како за „Овлашћене ревизоре“ и
„Овлашћене интерне ревизоре“, тако и за све остале кориснике финансијских извјештаја.

МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ
Специјалистичка радионица ће се одржати на Економском факултету Универзитета у
Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 19.10.2018. године са почетком
у 10 часова.
Полазници радионице ће добити: радни материјал, освјежење и закуску на паузама и
увјерење о присуству радионици

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КАО АЛАТ У
ОТКРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПАТОЛОГИЈЕ
Тематске целине
0930 - 1000

1000 – 1130
1130 – 1200
1200 – 1330
1330 – 1400
1400 – 1530
1530 – 1600

Регистрација учесника радионице и преузимање материјала
 Појам, карактеристике и спровођење аналитичких процедура
у откривању финансијских малверзација
 Хоризонтална анализа
 Вертикална анализа
 Рацио анализа
Пауза - освјежење
Анализе финансијских извештаја појединих компанија у окружењу
и иностранству –индикације малверзација
Пауза - закуска
Студија случаја - практичан рад на пример - раду у групама са
полазницима
Питања и сугестије

ПРЕДАВАЧ: ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ, сертификовани финансијски
форензичар са дугогодишњим практичним искуством и теоријским сазнањима у
спречавању и откривању свих облика финансијске патологије
ЦИЈЕНА:
 150,00 KM са ПДВ-ом

Уплате вршити на један од сљедећих жиро рачуна Савеза рачуновођа и ревизора РС:
НЛБ банка: 562-099-00001629-69
Addiko bank: 552-000-00006135-88
Комерцијална банка а.д.: 571-010-00000365-36

UniCredit bank: 551-001-00025973-98
Нова банка:555-007-00225990-26
Сбербанк а.д. : 567-162-19000061-72

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:
Обука се признаје као програм специјалистичке континуиране професионалне едукације
код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова.
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98,
Хипо Алпе-Адриа-Банк: 552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
Про Кредит Банк: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА
Лични подаци:
Име и презиме:
Кућна адреса:
Град:
Телефон:
Е-маил:
Подаци о запослењу:
Назив правног лица:
Адреса правног лица:
Град:
ЈИБ:
ПДВ број:
Датум:

Попуњен образац доставите најкасније до 15.10.2018. године на (по Вашем избору):
Адреса
Е-Маil
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
Петра Кочића 59
sinisa.rajkovic@srrrs.org
78000 Бања Лука

Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org

Фax
051/348-795

