IEKA
INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL
TË AUTORIZUAR TË SHQIPËRISË

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i II
Grupi Parë
E Mërkurë, 23 Nëntor 2016 - Dita 1
9.30
Lektori

Përshkrimi

2 orë
Anton Lezhja
Temë e zgjeruar mbi vlerësimin e një biznesi
Ky është një prezantim që synon të diskutojë me pjesëmarrësit vlerësimin e
biznesit si dhe ngjashmëritë dhe dallimet me fushat e tjera të vlerësimit si
pasuritë e paluajtshme dhe makineritë e pajisjet. Gjithashtu do të
diskutohen rastet kur përdoret vlerësimi i biznesit, metodat që përdoren si
dhe çfarë edukimi kërkohet për t'u bërë një vlerësues biznesi.

11.30

Pushim kafe (30 min)

12.00
Lektori

Elira Hoxha

2 orë
Ndryshimet më të fundit në raportimin financiar të mikronjësive

Përshkrimi

Me Urdhrin Nr 78, datë 12.07.2016, Ministri i Financave shpalli të
detyrueshëm për zbatim SKK 15, i përmirësuar. Ndryshimet konsistojnë:
- Paraqitja e re e pasqyrave financiare;
- Përditësimi i terminologjisë;
- Lehtësimi i kuptueshmërinë dhe zbatueshmërisë së Standardit
- Nuk ka më kërkesa për zhvlerësimin e aktiveve;
- Inventarët në fund mbahen me vlerën e kostos,
- Nuk ka më kërkesa për krijimin e provizioneve;
- Hiqen paragrafët për aktivet / detyrimet e kushtëzuara;
- Nuk kërkohet në asnjë rast përdorimi i modelit të vlerës së drejtë;
- Lehtësohen kërkesat për shënime shpjeguese;

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

E Enjte, 24 Nëntor 2016 - Dita 2
9.00
Lektori

2 orë
Elton Haxhi, Manuela Lamellari
SNRF "Të ardhurat nga Kontratat me klientët"

Përshkrimi

Do të bëhet një prezantim i shkurtër teorik të SNRF 15 duke përfshirë
karakteristikat e këtij standardi, cfarë trajton, dhe prezantimi i modelit me
5 hapa për njohjen e të ardhurave.
Do të theksohet ndikimi që do të ketë ky standard në praktikë. Kjo pjesë
është menduar të prezantohet në formë pyetje dhe përgjigje të cilat janë
zgjedhur dhe përgatitur nga lektorët. Gjithashtu gjatë përgjigjeve do të
paraqiten edhe disa shembuj praktik për të ilustruar se si ky standard do të
zbatohet.

11.00

Pushim kafe (30 min)

11.30
Lektori

2 orë
Lorena Gega
Tatueshmeria e transaksioneve ndërkombëtare dhe eleminimi i tatimit të
dyfishtë
Ne kete modul do te trajtohen konceptet baze te tatueshmerise se
transaksioneve nderkombetare, interpretimi dhe aplikimi i Marreveshjeve
Nderkombetare per Eliminimin e Tatimit te Dyfishte si dhe do te
shqyrtohen Procedurat per aplikimin e ketyre Marreveshjeve per
eleminimin e tatimit te dyfishte te te ardhurave, dividenteve, interesave,
honorareve dhe implikime te tjera fiskale qe lidhen me tatueshmerine e
bizneseve dhe individeve.

Pershkrimi

13.30
14.00
Lektori

Përshkrimi

Pushim (30 min)
2 orë
Heris Jani
Reforma në auditim në vendet e BE dhe kërkesa të rritura për raportim
nga audituesit”
Prezantimi do te nisë me një shikim të përgjithshëm mbi Reformën e
auditimit në vendet e BE. Ne do të prezantojmë elementët kyc të
legjislacionit, duke përfshirë objektin dhe kush do të preket, përkufizimin e
entitetit me interes publik, kërkesat për rotacion të detyrueshëm të
audituesve, cilat shërbime jo-audit do tu ndalohen audituesve, cili do të
jetë ndikimi mes territoreve të ndryshme, si ndikon reforma raportin e
audituesve, rregullatorët dhe rolin e Komitetit të Auditimit. Kërkesa për
raportime të shtuara të audituesve.

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

E Premte, 25 Nentor 2016 - Dita 3
9.00
Lektori

Përshkrimi

12.00
12.30
Lektori

Përshkrimi

3 orë
Hysen Çela
Ndryshimet në Raportin e Audituesit SNA 705-706-720
Qellimi i temes se trajnimit – “Raporte auditimi ilustruese sipas llojeve te
entiteteve te biznesit dhe formave te opinionit” eshte paraqitja e disa
modeleve te raportimit te auditimit, te cilat bazohen ne ndryshimet qe jane
bere ne SNA 700 (i ndryshuar), Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi
pasqyrat financiare, i cili behet i zbatueshem për auditimet e pasqyrave
financiare që mbyllen me datën 31 Dhjetor 2016. Gjate sesionit te trajnimit
do te jepen modele raporti per shoqerite tregatre te konsoliduara, te
pakonsoliduara, me dhe pa interes publik dhe do te mbulohen format e
opinioneve pa rezerve, me rezerve, kunder dhe rastete refuzimit te
opinionit. Nje theks i vecante do ti kushtohet percaktimit dhe pershkrimit te
ceshtjeve kryesore te auditimit, sipas SNA 701, Komunikimi i çështjeve
kryesore të auditimit në raportin e audituesit të pavarur, si edhe kerkesave
te SNA 705 dhe 706 (te ndryshuar), te cilet trajtojnë ndikimet në formën
dhe në përmbajtjen e raportit të audituesit, ne rastet kur audituesi në
raportin e tij, shpreh një opinion të modifikuar ose përfshin një paragraf që
thekson nje çështje apo një paragraf për Çështje të Tjera.
Pushim kafe (30 min)
2 orë
Kledi Kodra
Aktivitetet paraprake në një angazhim auditimi – rast studimor
Pjesemarresit do te perballen me rastin e nje klienti hipotetik Pejasko
Cheese shpk. Ne baze te informacionit te dhene dhe analizes fillestare,
pjesemarresit do te draftojne bashkarisht disa letra pune, si p.sh letra e
punes per pranimin e klientit, kuptueshmerine e biznesit dhe mjedisit ku ai
vepron, kontrollet ne nivel entiteti, si dhe letra e punes ne lidhje me
analizen e faktoreve te mashtrimit te mundshem.

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

IEKA
INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i II
Grupi Dytë
E Mërkurë, 23 Nëntor 2016 - Dita 1
9.30
Lektori

2 orë
Elira Hoxha
Ndryshimet më të fundit në raportimin financiar të mikronjësive

Përshkrimi

11.30
12.00
Lektori

Përshkrimi

Me Urdhrin Nr 78, datë 12.07.2016, Ministri i Financave shpalli të
detyrueshëm për zbatim SKK 15, i përmirësuar. Ndryshimet konsistojnë:
- Paraqitja e re e pasqyrave financiare;
- Përditësimi i terminologjisë;
- Lehtësimi i kuptueshmërinë dhe zbatueshmërisë së Standardit
- Nuk ka më kërkesa për zhvlerësimin e aktiveve;
- Inventarët në fund mbahen me vlerën e kostos,
- Nuk ka më kërkesa për krijimin e provizioneve;
- Hiqen paragrafët për aktivet / detyrimet e kushtëzuara;
- Nuk kërkohet në asnjë rast përdorimi i modelit të vlerës së drejtë;
- Lehtësohen kërkesat për shënime shpjeguese;

Pushim kafe (30 min)
2 orë
Anton Lezhja
Temë e zgjeruar mbi vlerësimin e një biznesi
Ky është një prezantim që synon të diskutojë me pjesëmarrësit vlerësimin e
biznesit si dhe ngjashmëritë dhe dallimet me fushat e tjera të vlerësimit si
pasuritë e paluajtshme dhe makineritë e pajisjet. Gjithashtu do të
diskutohen rastet kur përdoret vlerësimi i biznesit, metodat që përdoren si
dhe çfarë edukimi kërkohet për t'u bërë një vlerësues biznesi.

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

E Enjte, 24 Nëntor 2016 - Dita 2
9.00
Lektori

Përshkrimi

11.00
11.30
Lektori

Pershkrimi

2 orë
Heris Jani
Reforma në auditim në vendet e BE dhe kërkesa të rritura për raportim
nga audituesit”
Prezantimi do te nisë me një shikim të përgjithshëm mbi Reformën e
auditimit në vendet e BE. Ne do të prezantojmë elementët kyc të
legjislacionit, duke përfshirë objektin dhe kush do të preket, përkufizimin e
entitetit me interes publik, kërkesat për rotacion të detyrueshëm të
audituesve, cilat shërbime jo-audit do tu ndalohen audituesve, cili do të
jetë ndikimi mes territoreve të ndryshme, si ndikon reforma raportin e
audituesve, rregullatorët dhe rolin e Komitetit të Auditimit. Kërkesa për
raportime të shtuara të audituesve.

Pushim kafe (30 min)
2 orë
Elton Haxhi, Manuela Lamellari
SNRF "Të ardhurat nga Kontratat me klientët"
Do të bëhet një prezantim i shkurtër teorik të SNRF 15 duke përfshirë
karakteristikat e këtij standardi, cfarë trajton, dhe prezantimi i modelit me
5 hapa për njohjen e të ardhurave.
Do të theksohet ndikimi që do të ketë ky standard në praktikë. Kjo pjesë
është menduar të prezantohet në formë pyetje dhe përgjigje të cilat janë
zgjedhur dhe përgatitur nga lektorët. Gjithashtu gjatë përgjigjeve do të
paraqiten edhe disa shembuj praktik për të ilustruar se si ky standard do të
zbatohet.

13.30

Pushim (30 min)

14.00
Lektori

2 orë
Lorena Gega
Tatueshmeria e transaksioneve ndërkombëtare dhe eleminimi i tatimit të
dyfishtë

Përshkrimi

Ne kete modul do te trajtohen konceptet baze te tatueshmerise se
transaksioneve nderkombetare, interpretimi dhe aplikimi i Marreveshjeve
Nderkombetare per Eliminimin e Tatimit te Dyfishte si dhe do te
shqyrtohen Procedurat per aplikimin e ketyre Marreveshjeve per
eleminimin e tatimit te dyfishte te te ardhurave, dividenteve, interesave,
honorareve dhe implikime te tjera fiskale qe lidhen me tatueshmerine e
bizneseve dhe individeve.

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

E Premte, 25 Nentor 2016 - Dita 3
9.00
Lektori

Përshkrimi

11.00
11.30
Lektori

Përshkrimi

2 orë
Kledi Kodra
Aktivitetet paraprake në një angazhim auditimi – rast studimor
Pjesemarresit do te perballen me rastin e nje klienti hipotetik Pejasko
Cheese shpk. Ne baze te informacionit te dhene dhe analizes fillestare,
pjesemarresit do te draftojne bashkarisht disa letra pune, si p.sh letra e
punes per pranimin e klientit, kuptueshmerine e biznesit dhe mjedisit ku ai
vepron, kontrollet ne nivel entiteti, si dhe letra e punes ne lidhje me
analizen e faktoreve te mashtrimit te mundshem.

Pushim kafe (30 min)
3 orë
Hysen Çela
Ndryshimet në Raportin e Audituesit SNA 705-706-720

Qellimi i temes se trajnimit – “Raporte auditimi ilustruese sipas llojeve te
entiteteve te biznesit dhe formave te opinionit” eshte paraqitja e disa
modeleve te raportimit te auditimit, te cilat bazohen ne ndryshimet qe jane
bere ne SNA 700 (i ndryshuar), Formimi i një opinioni dhe raportimi mbi
pasqyrat financiare, i cili behet i zbatueshem për auditimet e pasqyrave
financiare që mbyllen me datën 31 Dhjetor 2016. Gjate sesionit te trajnimit
do te jepen modele raporti per shoqerite tregatre te konsoliduara, te
pakonsoliduara, me dhe pa interes publik dhe do te mbulohen format e
opinioneve pa rezerve, me rezerve, kunder dhe rastete refuzimit te
opinionit. Nje theks i vecante do ti kushtohet percaktimit dhe pershkrimit te
ceshtjeve kryesore te auditimit, sipas SNA 701, Komunikimi i çështjeve
kryesore të auditimit në raportin e audituesit të pavarur, si edhe kerkesave
te SNA 705 dhe 706 (te ndryshuar), te cilet trajtojnë ndikimet në formën
dhe në përmbajtjen e raportit të audituesit, ne rastet kur audituesi në
raportin e tij, shpreh një opinion të modifikuar ose përfshin një paragraf që
thekson nje çështje apo një paragraf për Çështje të Tjera.

Hotel Tirana International
23 - 25 Nëntor 2016

