Programi i Trajnimit te Stazhiereve te Vitit te Trete
25 Maj 2015 – 30 Maj 2015
E Hene, 25 Maj 2015 - Dita 1
8:45

Regjistrimi
Etika profesionale

9:00

Kodi I Etikes per audituesit - parimet, kuadri konceptual, shembuj…
Nje veshtrim mbi standardet e qartesuara te IFAC - zhvillimet
Procedurat e pranimit te angazhimit te auditimit dhe ose te vazhdimit te marredhenieve me klientin
Letra e angashimit te auditimit ose kontrata - elementet qellimi I tyre
Grupi I angazhimit - Vleresimi I pavaresise se grupit dhe te firmes nga klienti I auditimit

13:15
13:30

Pushim
Procedurat e njohjes se entitetit dhe operavioneve te tij apo perditesimi i kerkuar rreth entitetit dhe
mjedisit te tij
Kontrolli I brendshem I entitetit komponentet e tij - vleresimi I ndertimit dhe funksionimit te tij per
qellime te raportimit financiar te besueshem

E Marte, 26 Maj 2015 - Dita 2
9:00

Materialiteti - Koncepte baze dhe ilustrime praktike te llogaritjes se tij sipas niveleve

11:00

Pushim

11:15

Koncepti mbi rrezikun - rreziku I vetvetishem, rreziku I kontrollit, rreziku I anomalise materaiale,
rreeiku I moszbulimit dhe rreziku I lejuar I auditimit
Procedurat analitike te vleresimit te rrezikut
Percaktimi I Strategjise dhe metodes/qasjes se auditimit – Tabela e rreziqeve dhe strategjise

Përgjigja e Auditimit - Testimi ne detaje (thelbesore)
Pergjigja ne nivel entiteti

E Merkure, 27 Maj 2015 - Dita 3
9:00

Pergjigjja ne nivel zerash te PF-ve
Borxhi afatshkurtër dhe afatgjatë
Kapitali aksionar
Te ardhurat
Kosto e shitjeve
Shpenzimet operative
Pagat
Shpenzime interesi
Të ardhurat/shpenzimet jo-operative

13:15

Pushim

13:30

Ceshtje qe duhet te mbahen parasysh kur perdoret puna e te tjereve - audituesve te tjere,
audituesve te brendshem dhe eksperteve

E Enjte 28 Maj 2015 - Dita 4
9:00

Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre
Llogarite e arketueshme
Inventari
Parapagimet
Aktivet afatgjata materiale
Llogaritë e pagueshme
Detyrime të pa rregjistruara
Provizione, interesa të përllogaritur dhe detyrime të tjera

13:15

Pushim

13:30

Procedurat rreth fundit te periudhës (tepricat e celjes, palet e lidhura)

E Premte 29 Maj 2015 - Dita 5
9:00

Zgjedhja ne auditim dhe mjete te tjera te testimit (SNA 530)

11:00

Pushim

11.15

Format e komunikimit të cështjeve të auditimit me personat e entitetit të cilët janë ngarkuar me
qeverisjen (SNA 260) etj.

13.15

Pushim

13:30

Procedurat e perfundimit te procesit te auditimit

E Shtune 30 Maj 2015 - Dita 6
9:00

Procedurat e perfundimit te procesit te auditimit

11:15

Pushim

11:30

Raporti i audituesit mbi pasqyrat financiare (SNA 700, 701) Llojet e raporteve, Modifikimet e
raporteve

