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Kaj je Deloittova
MSRP Akademija?
MSRP Akademija je poglobljen seminar na temo
mednarodnih standardov računovodskega
poročanja v slovenskem jeziku, ki ga sestavlja
5 enodnevnih delavnic. Cilj seminarja je
pridobljeno teoretično znanje uporabiti na
specifičnih primerih.
Program je namenjen strokovnjakom s področja
računovodstva, financ, kontrolinga in revizije, ki
potrebujejo celovit pregled nad mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.
Naši predavatelji delujejo na področju revizije in
so izkušeni predavatelji.
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Modul 1 – MSRP: novosti

Pregled novih zahtev glede pripoznavanja prihodkov,
računovodstva najemov in pripoznavanja finančnih
instrumentov ter merjenja
Cilj
Namen Modula 1 je predstaviti poglavitne zahteve novih standardov MSRP, ki veljajo za letna
obdobja z začetkom 1.januarja 2018 ali pozneje. Poudarek modula je predvsem na novih določilih
naslednjih standardov:
-MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
-MSRP 16 Najemi
-MSRP 9 Finančni instrumenti
18.10.2017, Deloitte d.o.o, Dunajska 165, 1000 Ljubljana
Ura

Obravnavani standardi

Predavatelji

09.00 – 10.30

MSRP 9 Finančni instrumenti

Anja Gorenc – managerka v reviziji,
Deloitte

10.30 – 10.40

Odmor za kavo

10.40 – 12.30

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

MSRP 16 Najemi
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Andrej Rupelj – senior manager v reviziji,
Deloitte

Matjaž Prešeren – senior manager v
reviziji, Deloitte

MSRP akademija

Modul 2 –Opredmetena in
neopredmetena sredstva:
pripoznavanje in merjenje,
oslabitve
Pregled pomembnejših posledic pripoznavanja, razvrščanja
in merjenja opredmetenih ter neopredmetenih sredstev v
skladu z MSRP
Cilj
Udeleženci bodo v okviru Modula 2 spoznali tipologijo opredmetenih in neopredmetenih
sredstev, njihovo računovodsko obravnavo, načela pripoznavanja in merjenja, vključno z
nadaljnjim merjenjem, ocenjevanjem znakov oslabitve in testiranjem oslabitve sredstev v skladu
z MSRP.

15.11.2017, Deloitte d.o.o, Dunajska 165, 1000 Ljubljana
Ura

09.00 – 10.30

Obravnavani standardi

Predavatelji

MRS 16 Opredmetena sredstva

Tjaša Gorc – project manager v reviziji,
Deloitte

MRS 40 Naložbene nepremičnine

10.30 – 10.40

Odmor za kavo

10.40 – 12.30

MRS 38 Neopredmetena sredstva

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti
MRS 36 Oslabitev sredstev

Tjaša Gorc – project manager v reviziji,
Deloitte

Andrej Rupelj – senior manager v reviziji,
Deloitte
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Modul 3 – Naložbe v druge
subjekte
Načela razvrščanja in pripoznavanja deležev v drugih
podjetjih, ocene obvladovanja in pripoznavanja skupnih
dejavnosti.
Cilj
Modul 3 zajema pregled razvrščanja investicij v delnice drugih podjetij, vključno z načelom
obvladovanja, razvrščanja naložb glede na izvajanje obvladovanja ter načel pripoznavanja in
merjenja. Vsebina modula bo pokrivala tudi osnove priprave ločenih računovodskih izkazov
matične družbe v skupini in predstavitev naložb v odvisne družbe.

13.12.2017, Deloitte d.o.o, Dunajska 165, 1000 Ljubljana
Ura

Obravnavani standardi

Predavatelji

MSRP 11 Skupne ureditve
09.00 – 10.30

MRS 28 Finančne naložbe v
pridružena podjetja in skupne
podvige

10.30 – 10.40

Odmor za kavo

10.40 – 12.30

MSRP 12 Razkritje deležev v drugih
podjetjih

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

MRS 27 Ločeni računovodski izkazi
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Andrej Rupelj – senior manager v reviziji,
Deloitte

Matjaž Prešeren – senior manager v
reviziji, Deloitte

Matjaž Prešeren – senior manager v
reviziji, Deloitte
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Modul 4 – Pravila konsolidiranja
Načela priprave konsolidiranih računovodskih izkazov in
obračunavanja pripojitve
Cilj
Modul zajema načela in postopke obračunavanja, pripoznavanja, merjenja in predstavitve
pripojitev ter obračunavanja poslovnih združitev.

17.1.2018, Deloitte d.o.o, Dunajska 165, 1000 Ljubljana
Ura

Obravnavani standardi

Predavatelji

MSRP 3 Poslovne združitve

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji,
Deloitte

09.00 – 10.30

MSRP 10 Konsolidirani računovodski
izkazi

10.30 – 10.40

Odmor za kavo

10.40 – 12.30

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji,
Deloitte

MSRP 10 Konsolidirani računovodski
izkazi (nadaljevanje)

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji,
Deloitte

MRS 21 Vplivi sprememb deviznih
tečajev (prevedba poslovanja v tujini)

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji,
Deloitte

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za
prodajo in ustavljeno poslovanje

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji,
Deloitte
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Modul 5 – Predstavitev
računovodskih izkazov in drugih
razkritij
Pregled poglavitnih zahtev MSRP glede predstavljanja
računovodskih izkazov ter opredelitev in razkrivanje drugih
podatkov, ki jih je treba predstaviti v okviru pojasnil k
računovodskim izkazom
Cilj
Modul predstavlja strnjen pregled nad sestavljanjem in predstavljanjem računovodskih izkazov
v skladu z zahtevami standardov MSRP, vključno z izkazom denarnih tokov, ter nad razkrivanjem
drugih informacij v sklopu pojasnil k izkazom, vključno z opredelitvijo in razkrivanjem poslov s
povezanimi osebami, dogodkov po datumu balance stanja ter pogojnih terjatev in obveznosti.
14.2.2018, Deloitte d.o.o, Dunajska 165, 1000 Ljubljana
Ura

09.00 – 10.30

Obravnavani standardi

Predavatelji

MRS 8 Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in
napake

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji,
Deloitte

MRS 10 Dogodki po poročevalskem
obdobju
MRS 24 Razkrivanje povezanih strank

10.30 – 10.40

Odmor za kavo

10.40 – 12.30

MRS 7 Izkaz denarnih tokov

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji,
Deloitte
Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte

Tina Kolenc Praznik, direktorica v reviziji,
Deloitte

MRS 37 Rezervacije, pogojne
obveznosti in pogojna sredstva
13.30 – 15.00
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MRS 1 Predstavljanje računovodskih
izkazov

Katarina Kadunc, direktorica v reviziji, Deloitte
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Predavatelji
Katarina Kadunc
Direktorica
Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska direktorica v v revizijskem oddelku
v Deloitte Adriatic. Nazivi: FCCA, pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka.
Izkušnje: Katarina je odgovorna za vodenje revizij za stranke finančnega sektorja. Je
članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki deluje v okviru Deloitte Central Europe,
katere cilj je pomagati strankam pri uvedbi novega standarda. Aktivno predava bodisi
preko Združenja bank Slovenije bodisi kot izvajalka seminarjev na posamičnih bankah,
vodi svetovalne projekte na temo novega standarda MSRP 9.
Katarina je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih
standardov in razumevanje računovodskih izkazov. Več kot 5 let predava tudi za
Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Finance Akademijo, Združenje bank Slovenije, GV
Planet, Slovenski inštitut za revizijo in podobno. Poleg izkušenj iz predavanja strankam,
študentom, strokovnjakom je redna predavateljica v okviru Deloitte Centralne Evrope in
vodi interna izobraževanja revizorjev doma in v tujini.
Katarina je bila vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte
Adriatic. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije,
odgovorna pa je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti
notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov.

Tina Kolenc Praznik
Direktorica
Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in direktorica v revizijskem oddelku v
Deloitte Adriatic. Nazivi: pooblaščena revizorka, pooblaščena preiskovalka prevar
Izkušnje: Tina se je specializirala za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert
iz omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Centralna Evropa, ki opravlja
preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne
storitve v zasebnem in javnem sektorju.
Tina je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih
standardov in razumevanje računovodskih izkazov. Več let predava tudi za Slovenski
državni holding, Slovenski inštitut za revizijo in podobno. Poleg izkušenj iz predavanja
strankam ter strokovnjakom je redna predavateljica v okviru Deloitte Centralne Evrope in
vodi interna izobraževanja revizorjev doma in v tujini.
Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter nosilka licence za
pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE). V slovenski pisarni je odgovorna tudi za storitve,
povezane z ocenjevanjem tveganj prevar ter vzpostavljanjem sistemov preprečevanja in
odkrivanja prevar.
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Predavatelji
Daria Pak
Manager
Daria Pak je revizijska managerka v slovenski pisarni družbe Deloitte, odgovorna za
revizijo skupin Mercator, Helios, SIJ, Salus, specializirana za revizijo mednarodnih
skupin podjetij. Poleg tega Daria sodeluje na revizijsko svetovalnih projektih kot so
svetovanje na področju MSRP ter IPO.
Preden se je v letu 2016 Daria pridružila Deloitte je bila zaposlena pri revizijski
hiši EY v Moskvi, kjer je vodila revizije skupin Rosneft, Gazprom in Cisco Systems.
Poleg revidiranja je bila vključena tudi v projekte svetovanja na področju MSRP,
ocenjevanja vrednosti podjetij.
Daria ima več kot 9 let izkušenj na področju revidiranja v Rusiji ter Evropi, ki
vključujejo vodenje revizij velikih mednarodnih družb, javnih delniških družb,
družb v državni lasti. V tem času je pridobila ogromno izkušenj na področju MSRP,
lokalnih revizijskih standardov ter ostale področne zakonodaje.
Daria je nosilka licence in članica mednarodnega združenja ACCA. Tekoče govori
rusko in angleško.

Tjaša Gorc
Vodja projektov
Tjaša je vodja projektov v oddelku revizije v naši ljubljanski pisarni, odgovorna za
vodenje revizij podjetij različnih sektorjev.
Ima več kot 5 let izkušenj v reviziji, pred tem pa je bila zaposlena v računovodskem
oddelku mednarodnega podjetja.
Tjaša ima bogate izkušnje na področju revidiranja računovodskih izkazov v skladu
z Mednarodnimi standardi revidiranja ter na svetovalnih projektih, povezanih s
prehodom na MSRP.
Zaključila je izobraževanje za pridobitev mednarodne licence AACA, med njene
ključne stranke pa sodijo SKB banka d.d., Deželna banka d.d., SID banka d.d.,
Perutnina Ptuj d.d., Alpina d.d., Skupina Slovenske železnice in druge.
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Matjaž Prešeren
Senior Manager
Matjaž je revizijski menedžer v slovenski pisarni v Ljubljani. Ima več kot 15 let
izkušenj na področju revidiranja, specializiran pa je za revizijo velikih skupin podjetij.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani; licenco pooblaščenega revizorja
je pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobil v začetku leta 2013. Družbi Deloitte
se je pridružil avgusta 2017, pred tem pa izkušnje nabiral pri EY Slovenija in KPMG
Slovenija.
Kot član ekipe se je kalil v revizijah večjih slovenskih in mednarodnih podjetij v
gospodarstvu ter v javnem sektorju. Kot vodja projektov oziroma pooblaščeni
revizor je vodil revizije pri projektih v različnih panogah gospodarstva. Med njegove
ključne reference sodijo Mlinotest, Iskra, Kovinoplastika Lož, Iskraemeco, Veyance,
Salomon, Roche in druge.

Anja Gorenc
Manager
Anja Gorenc je diplomirala in zaključila magistrski študij na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Zveze računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije. Trenutno je v postopku pridobitve diplome ACCA
(Association of Chartered Certified Accountant) ter naziva pooblaščenega revizorja
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Anja ima več kot 6 let izkušenj z opravljanjem
revizijskih storitev v različnih gospodarskih panogah, kot so finančna industrija
(Deželna banka Slovenije), avtomobilska industrija (GKN Driveline, Boxmark Leather,
Kolektor), farmacija (Lek, Bayer, Roche), transport (Schenker, Splošna plovba),
kozmetika (Everet International) in drugo (Semenarna, Coca Cola, Brenntag, Julon,
BSH…).

Andrej Rupelj
Senior Manager, revizor
Andrej je revizijski višji manager v slovenski pisarni družbe Deloitte v Ljubljani.
Družbi Deloitte se je pridružil leta 2004 kot izkušeni revizor in vodja projektov na
terenu. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter zaključil izobraževanje na
Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobil naziv pooblaščenega revizorja. Za seboj
ima več kot deset let strokovnih izkušenj, ki jih je pridobil v Kanadi, Sloveniji, ter v več
drugih evropskih državah, opravlja pa revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in
javnem sektorju.
V letu 2007 se je zaposlil v Deloitte pisarni v Kanadi, kjer je bil zaposlen do leta 2010.
V tem času je pridobil tudi licence pooblaščenega javnega revizorja (CPA) v ZDA.
Med Andrejeve ključne revizijske stranke sodijo: Skupina Sava, Skupina Istrabenz,
Hoteli Bernardin, Skupina Gorenje, Skupina ELES, Pivovarna Laško Union, Skupina
Pristop,Petrol, Skupina SIJ, Skupina SID Banka, Luka Koper, Skupina Elan, Aerodrom
Ljubljana, Merkur. Andrej je bil tudi član ekipe na projektih dogovorjenih postopkov
za družbi Mercator in Telekom Slovenije.
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Podatki za prijavo
Kotizacija
Posamezen modul
250 EUR + DDV
Celoten seminar
1.000 EUR + DDV (5 modulov)
Posebna ponudba
V primeru prijave več kot treh zaposlenih iz
istega podjetja nudimo 10 % popust.
Kontakt
Če imate vprašanje glede seminarja ali prijave,
se lahko obrnete na:
Daria Pak
Senior Manager v reviziji
dpak@deloittece.com
T: +386 (0)1 3072 970
Alenka Škamperle
Asistentka v administraciji
askamperle@deloittece.com
T: +386 (0)1 3072 809
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Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private
company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih
je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne
organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in
njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.si.
Deloitte opravlja storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega
in pravnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih
gospodarskih panog. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih
najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global
500® in prek globalne mreže družb članic zagotavlja prvovrstno
znanje in vrhunske storitve, na podlagi katerih svojim strankam v
več kot 150 državah in ozemljih ponuja vpogled v najkompleksnejše
poslovne izzive. Spremljajte nas na Facebooku in LinkedInu in
preverite, kako več 245.000 Deloitteovih strokovnjakov dosega
rezultate, ki štejejo.
V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte
svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta
članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija
sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi
storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega
svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več
kot 135 domačih in tujih strokovnjakov.
© 2017. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.

