
 

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 банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико Банка: 

552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,  

Про Кредит Банка: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105 

 

Број: 321/18       Бања Лука, 09.11.2018. године 

 

ОВЛАШЋЕНИМ РЕВИЗОРИМА  

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне 

едукације за Овлашћене ревизоре 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички 

семинар континуиране професионалне едукације за Овлашћене ревизоре на тему „Утицај 

увођења новог Међународног стандарда финансијског извјештавања - ИФРС 9“ 

Семинар ће се одржати 04. и 05. децембра 2018. године у Пиано сали Хотел Босна Бања 

Лука. 

Предавачи: 

- Ален Амбринац - Op2M (Optimize to manage) Zagreb (www.Op2M.eu) 

- Стјепан Анић - Op2M (Optimize to manage) Zagreb (www.Op2M.eu) 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА: 

1. ДАН (уторак, 04.12.2018. од 09.00. до 16.15. часова): 

08.30. – 09.00 Регистрација учесника 

Класификација финансијских инструмената 

1. Увод у ИФРС 9 стандард  

2. Компоненте процеса класификације: Пословна и регулаторска перспектива  

� Принципи класификације финансијских инструмената (ИАС 39 vs. ИФРС 9)  

� Основне ИФРС 9 класе финансијских инструмената  

i. Питање чинидбених гаранција и leasing уговора  

� Појам материјалне значајности унутар ИФРС 9 стандарда  

i. Шта је специфицирано стандардима, а шта је питање просудбе  
ii. Модификације финансијске имовине  

� Идентификација POCI имовине  

i. Разлике између Стандарда и ставова регулатора у СЕЕ  

� Основни класификацијски тестови – Разлози провођења и минимални захтјеви  

i. BM Assessment (Тест ИФРС 9 пословног модела)  

1. Дефинисање пословног модела и питање доказивости  



ii. SPPI Тест (Тест карактеристика новчаних токова)  

1. Питање (једносмјерне) валутне клаузуле у кредитним уговорима  

2. Типични примјери узрока незадовољавања SPPI критерија  

iii. Интеракција BM теста и SPPI Теста  

1. Употреба опције фер вриједности (ФВО)  

� Инструменти под дјеломичним третманом ИФРС 9 стандарда  

i. Потраживања по leasing уговорима  

� Рекласификација финансијских инструмената  

� Увод у класификацију обавеза  

 

 

2. ДАН (сриједа, 05.12.2018. од 09.00. до 16.15. часова): 

Вредновање финансијских инструмената и Моделирање кредитног ризика за потребе 

одређивања очекиваног кредитног губитка  

I: Вредновање финансијских инструмената  

1. Финансијски инструменти који се мјере по фер вриједности кроз рачун добитка и губитка 

(FVtPL)  

� Појам фер вриједности ('fair value cascade')  

� Појам функционирајућег (активног, дубоког и ликвидног) финансијског тржишта  

� Примјер вредновања (власнички и дужнички инструмент)  

2. Финансијски инструменти који се мјере по методи амортизацијског трошка (AC)  

� Концепт израчуна умањења вриједности на темељу очекиваног кредитног губитка  

– Компоненте очекиваног кредитног ризика (PD, LGD i CCF)  

– Једногодишњи и цјеложивотни ECL  

� Стандардне разине кредитног ризика финансијских уговора  

� Третман каматног прихода по разинама кредитног ризика  

� Примјер вредновања билансног и ванбилансног инструмента  

3. Финансијски инструменти који се мјере по фер вриједности кроз осталу свеобухватну добит 

(FVtOCI)  

4. Утицај промјена рачуноводствене норме на контролу и управљање кредитним ризиком, те на 

управљање портфељом  

� Забиљежени иницијални утјицај ИФРС 9 стандарда на процес кредитног одобравања – реално 

стање, утјецаји међународно активних банкарских групација, те супервизорска и ревизорска 

очекивања  

� Извјештавање (интерно vs регулаторно)  

� Утјецај рачуноводствене (и регулаторне) норме на управљање кредитним портфељем  

II: Моделирање кредитног ризика за потребе одређивања очекиваног кредитног губитка  

1. Терминолошки увод: Од кредитне способности до бонитета (увод)  

2. Модели кредитне квалитете – Кредитни скоринг и рејтинг  
3. Компоненте ECL-а – Концепт, добре праксе, практична питања, локалне специфичности, 

супервизорска очекивања  

� PD модели (увод)  

� LGD модели (увод)  

� EaD/CCF модели (увод)  

� Макроекономска корекција модела (увод)  

� Увод у ИФРС 9 стандардом тјерану оптимизацију кредитног процеса (на темељу параметара 

кредитног ризика)  



 

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 банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико Банка: 

552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,  

Про Кредит Банка: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105 

 

3

Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом) и може се платити на следеће жиро 

рачуне Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске: 555-007-00225990-26, 562-099-

00001629-69, 567-162-19000061-72. 

Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби). 

Пријаву је потребно послати   путем   факса:   051/348-795   или   e-mail-ом   sr-rrs@inecco.net   

до 26.11.2018. Контакт телефон за додатне информације: 051/348-787. 

С поштовањем, 

     Генерални секретар           

Проф. др Новак Кондић, с.р. 

 


