Vabimo na SPLETNI SEMINAR

KDAJ

TOREK, 9. MAREC 2021
OB 10.00

PREDAVATELJICA:

mag. Mojca MAJIČ,
pooblaščena revizorka

KOTIZACIJA
70 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo, gradivo v elektronski
obliki in odgovori na konkretna
vprašanja udeležencev, ki bodo
posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

POMEN, VLOGA IN ODGOVORNOST REVIZIJSKIH
KOMISIJ V GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Na seminarju bodo predstavljene obveznosti in odgovornosti članov revizijskih komisij s
poudarkom na revizijski regulativi, to je noveli Zakona o revidiranju (ZRev-2) in Uredbi o
posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Poznavanje tega
zakonodajnega okvira ni pomembno samo za revizorje, marveč tudi za revidirane družbe,
še posebej za subjekte javnega interesa, ki morajo imeti oblikovano revizijsko komisijo.
Revizijska komisija ima namreč tudi pomembno vlogo pri nadzoru nad kakovostjo
revidiranja.
V nadaljevanju bodo predstavljeni elementi proaktivnega sodelovanja revizijske komisije
z zunanjim revizorjem, spremljanje neodvisnosti zunanjega revizorja ter njegove
učinkovitosti in uspešnosti za opravljeno revizijo. Poznavanje teh zahtev pa je pomembno
tudi za nove subjekte javnega interesa, ki so to postali s 1.1.2020 in, ki morajo imeti
oblikovano oziroma so v procesu oblikovanja revizijske komisije. Nenazadnje pa so vse te
zahteve izredno pomembne za člane revizijskih komisij, saj iz novele Zrev-2 izhaja tudi
možnost ukrepanja zoper osebe, ki v subjektu javnega interesa izvajajo naloge člana
organa vodenja, nadzora in revizijske komisije, če le-ti ne spoštujejo oziroma ne izvršujejo
svojih nalog, kot jih določa revizijska zakonodaja.

PROGRAM

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili
predračun ali poslali račun po
opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

10.00 – 12.00

Pomen, vloga in odgovornost revizijskih komisij
- Zakonodajni okvir za delovanje revizijskih komisij in revizorjev
- Postopek izbire revizijske družbe in večletne pogodbe o revidiranju
- Rotacija revizijskih družb in sestava revizijske delovne skupine
- Obveznosti in odgovornost revizijskih komisij
- Sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja
- Spremljanje neodvisnosti revizorja
- Subjekti javnega interesa in oblikovanje revizijskih komisij (posebno revizorjevo
poročilo za subjekte javnega interesa)
- Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti opravljene revizije
- Praktične izkušnje in nasveti za delo revizijskih komisij

PREDAVATELJICA:
mag. Mojca MAJIČ, pooblaščena revizorka
Na seminarju bodo podani odgovori na
konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana

Mag. Mojca Majič je magistra ekonomskih znanosti z zaključenim specialističnim študijem revidiranja
računovodstva ter pridobljenima nazivoma »pooblaščena revizorka« in »preizkušena notranja revizorka«. Kot
revizorka je najprej delovala v Službi družbenega knjigovodstva in za tem v revizijski družbi Coopers&Lybrand. Kot
ena od prvih ustanovitvenih članov Odbora za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) je aktivno
sodelovala pri razvoju in postavitvi stroke notranjega revidiranja v Sloveniji in bila tudi članica Sveta SIR. Leta 1996
se je zaposlila na Banki Slovenije, najprej kot namestnica direktorja oddelka Nadzor bančnega poslovanja, nato je
bila šest let direktorica omenjenega oddelka, za tem pa še direktorica oddelka Notranje revizije. Leta 2009 je
prevzela vodenje novoustanovljene Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in poskrbela za njeno organizacijsko,
kadrovsko in tehnično postavitev za operativno in strokovno delovanje. Direktorica in predsednica strokovnega
sveta Agencije je bila do konca leta 2020. S svojimi prispevki in strokovnimi referati je in še sodeluje na številnih
posvetih in konferencah v organizaciji Združenja bank Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo ter Združenja
nadzornikov Slovenije.
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