PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA RADIONICA KONTINUIRANOG STALNOG
STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH REVIZORA
2014. prvo polugodište
Radionica 8: Izvješćivanje o financijskim izvještajima i godišnjim izvješćima
U ovoj radionici naglasak je na sljedećim pitanjima:
1. Zašto se revizorovo izvješćivanje uređuje Zakonom o računovodstvom (ZoR-om)?
2. Što u ZoR-u ima učinak na revizorovo izvješće?
3. Kako ZoR utječe na revizorovo izvješće?
4. Jesu li rješenja iz ZoR-a usklađena s odgovarajućom regulativom EU?
5. Nameće li regulativa EU nekakve obveze revizorima, i ako je odgovor pozitivan, kakve
su te obveze?
6. U kojoj su mjeri obveze revizora prema ZoR-u usklađene s obvezama koje proizlaze iz
regulative EU?
7. Koja rješenja u kontekstu novih obveza iz ZoR-a i regulative EU su moguća u
sastavljanju izvješća neovisnih revizora sukladno MRevS-ima?
Najveći dio vremena posvetiti će se učinku Zakona o računovodstvu na strukturu i sadržaj
izvješća neovisnog revizora uslijed novih obveza izvješćivanja o godišnjim izvješćima i
sukladnosti financijskih izvještaja sa zakonskim propisima.
Osim toga, razmatrat će se i pitanje deklariranja okvira financijskog izvještavanja u izvješću
neovisnog revizora nakon odluke Odbora za standarde financijskog izvještavanja kojom su
izvan snage stavljeni MSFI-ova obavljeni u Narodnim novinama.
DATUM
11.3.2014 (utorak)
18.3.2014 (utorak)
25.3.2014 (utorak)
01.4.2014 (utorak)

MJESTO i ADRESA
Zagreb
Rijeka
Split
Osijek

šIFRA
R-8-1
R-8-2
R-8-3
R-8-4

Radionica 9: Prihvaćanje i zadržavanje klijenta i ugovaranje revizije
Razmatrat će se preduvjeti za prihvaćanje ili zadržavanje klijenta i postupak pribavljanja
dostatnih i primjerenih dokaza da su ispunjeni potrebni preduvjeti. Osim toga razmatrat će se
problematika ugovaranja revizije u kontekstu obveza koje proizlaze iz Zakona o
računovodstvu i MRevS-a 210 Dogovaranje uvjeta revizijskih angažmana.
U sklopu ove radionice koristit će se kao literatura:





Vodič za korištenje MRevS-ova u revizijama malih i srednjih subjekata,
Vodič za kontrolu kvalitete za mala i srednja revizorska društva,
Obrazac XXXX/1 Obrazac za prihvaćanje i zadržavanje odnosa s klijentom i
Obrazac XXXX/2 – Ugovaranje.

Aktivnim sudjelovanjem tijekom izvedbe radionice polaznici će moći provjeriti u kojoj mjeri
su modeli ugovora koje koristi njihovo revizorsko društvo u slučajevima ugovaranja revizija
financijskih izvještaja sukladni sa zahtjevima MRevS 210.

Na osnovi novih obveza izražavanja mišljenja o sukladnosti godišnjih izvješća i revidiranih
financijskih izvještaja kao i sukladnosti revidiranih financijskih izvještaja sa zakonskim
propisima u ovoj radionici će se pokušati doći do mogućeg rješenja tih pitanja u ugovorima
revizora koji se budu zaključivali u 2014. godini.
DATUM
15.4.2014 (utorak)
23.4.2014 (srijeda)
29.4.2014 (utorak)
06.5.2014 (utorak)

MJESTO i ADRESA

šIFRA

Zagreb
Rijeka
Split
Osijek

R-9-1
R-9-2
R-9-3
R-9-4

Radionica 10: Kontrola kvalitete
U ovoj radionici razmatrat će se problematika iz MSKK-a 1 Kontrola kvalitete za tvrtke koje
obavljaju revizije i uvide financijskih izvještaja i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja i
povezane usluge, kao i MRevS-a 220 Kontrola kvalitete za revizije financijskih izvještaja.
Kao literatura će se koristiti:



Smjernica koju je izdala Hrvatska revizorska komora i
Vodič za kontrolu kvalitete za mala i srednja revizorska društva.

Polaznici radionica kroz aktivno sudjelovanje tijekom izvedbe radionice moći će, na primjeru
Pravilnika o kontroli kvalitete i ostale dokumentacije u vezi s kontrolom kvalitete svojih
revizorskih društava, provjeriti njihovu usklađenost sa zahtjevima MSKK-a 1 i MRevS-a 220.
DATUM
13.5.2014 (utorak)
20.5.2014 (utorak)
27.5.2014 (utorak)
03.6.2014 (utorak)

MJESTO i ADRESA

šIFRA

Zagreb
Split
Osijek
Rijeka

R-10-1
R-10-2
R-10-3
R-10-4

U Zagrebu, 20.2.2014.
Služba za razvoj i stručna pitanja
mr.sc. Damir Krajačić

