Vabimo na SPLETNI SEMINAR

REVIZIJSKE KOMISIJE IN REVIZORJI

KDAJ

TOREK, 8. JUNIJ 2021
OD 9.00 DO 12.20
PREDAVATELJA:

prof. dr. Miha JUHART,
Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani

Mateja CIMERMAN,
Agencija za javni nadzor nad
revidiranjem
KOTIZACIJA
178 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo in odgovori na
konkretna vprašanja udeležencev, ki
bodo posredovana pred seminarjem
ali postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

V ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Pomen, vloga, odgovornost in praktični napotki za delo
Na spletnem seminarju želimo na celovit način predstaviti predvsem delo revizijske
komisije. Predstavitev je sestavljena tako iz teoretičnega dela kot praktičnih napotkov in
dobrih praks.
Glede na spremembo zakonodaje in drugo regulativo je delo revizijske komisije
pomembno obravnavati z vseh vidikov (odgovornosti, pristojnosti, sodelovanja, plačila,
mandat, …). Predstavljena bo tudi vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad
revidiranjem pri sodelovanju z revizijskimi komisijami.
Seminar je namenjen članom revizijskih komisij, predsednikom, članom in sekretarjem
nadzornih svetov, direktorjem družb, pravnim službam, odvetnikom in vsem, ki jih delo
revizijskih komisij zanima.

PROGRAM
9.00 – 10.30
prof. dr. MIHA JUHART
 Zakonski okvir za delovanje revizijske komisije in revizorjev
 Revizijska komisija po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonu o
revidiranju (ZRev-2)
 Usposobljenost za člana revizijske komisije, sestava, mandat, pristojnosti, plačila,
razmerje med revizijsko komisijo in nadzornim svetom
 Spremljanje postopka računovodskega poročanja, notranje kontrole, revizije
 Odgovornost za postopke izbire revizorja, pogodba med revizorjem in družbo
 Ocenjevanje sestave letnega poročila
 Določitev pomembnejših področij revidiranja
 Obveznost in odgovornost revizijskih komisij, zagotavljanje neodvisnosti

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.

10.30 - 10.50 ODMOR

10.50 – 12.20

Na seminarju bodo podani odgovori na
konkretna vprašanja in dileme udeležencev,
ki bodo organizatorju posredovana na
e-naslov nebra@nebra.si.

Agencija za javni nadzor nad
revidiranjem priznava program kot
stalno dodatno strokovno
izobraževanje pooblaščenih
revizorjev z oznako B.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana

MATEJA CIMERMAN
 Ključne novosti v revizijski stroki za revizorje in revidirane družbe
 Obveznosti in naloge revizijske komisije
 Vloga revizijske komisije pri nadzoru nad kakovostjo revidiranja in spremljanju
zunanjega revizorja
 Presoja opravljanja nerevizijskih storitev pri revizijskih strankah
 Vsebina razširjenega revizorjevega poročila in dodatnega poročila revizijski komisiji
 Določanje letnega koledarja dela revizijske komisije – seje revizijske komisije,
poročevalci, koordinacija dela med revizijsko komisijo in nadzornim svetom
 Poročanje revizijske komisije na seji nadzornega sveta
 Kazalci kakovosti zunanje revizije
 Nadzor nad opravljanjem nalog članov revizijske komisije in dosedanje ugotovitve
opravljenih nadzorov o delovanju revizijskih komisij
 Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem kot regulatorja na revizijskem trgu,
posebej pri presoji učinkovitosti delovanja revizijskih komisij
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nebra@nebra.si

www.nebra.si

