
Grupi Parë (1 - 130) - AL sipas Regjistrit Publik 

9.00 2 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Auditimit SNA 540 dhe Standarde Ndërkombëtare Auditimi të tjera

Pershkrimi

Në tetor të vitit 2018, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB) ka publikuar Standardin 
Ndërkombëtar të Auditimit  SNA 540 (i rishikuar), Auditimi i Çmuarjeve Kontabël dhe Shpjegimet Përkatëse. Ky Standard 
Ndërkombëtar i Auditimit trajton përgjegjësitë e audituesit në lidhje me çmuarjet kontabël dhe shpjegimet përkatëse në 
auditimin e pasqyrave financiare. Në mënyrë të veçantë ky Standard përfshin kërkesa dhe udhëzime që i reforohen, ose 
japin shpjegime të zgjeruara, në lidhje me mënyrën se si duhet të zbatohen SNA 315 (i rishikuar), SNA 330, SNA 450, SNA 
500 si dhe SNA-të e tjera përkatëse përsa i përket çmuarjeve kontabël dhe shpjegimeve përkatëse. SNA 540 (i rishikuar) 
përmban gjithashtu edhe kërkesa dhe udhëzime në lidhje me anomalitë në çmuarjet kontabël, dhe tregues të 
paragjykimeve të mundshme të drejtimit. Ky SNA kërkon një vlerësim më vete të rrezikut të vetvetishëm për qëllime të 
vlerësimit të rrezikut të anomalisë materiale në nivel pohimi për çmuarjet kontabël. SNA 540 (i rishikuar) ka hyrë në fuqi 
për auditimin e pasqyrave financiare për periudhat që fillojnë në datën 15 dhjetor 2019 dhe pas kësaj date.

11.30 4 orë

Tema Gjetjet ISQC

Pershkrimi
Do të trajtohen raste të gjetjeve gjatë kontrollit të cilësisë që nga pranimi i angazhimit /vazhdimi /raportimi.
Kujtesë për zbatimin e Standardit Ndërkombëtar të  Kontrollit të Cilësisë ( SNKC1)

9.00 3 orë

Tema Ligji ''Për Kontabilitetin, Raportim Financiar dhe Auditimin’’ në Republikën e Kosovës

Pershkrimi

Korniza ligjore për fushën e kontabilitetit raportimit financiar dhe auditimit në  Republikë ne Kosovës është  e rregulluar 
me ligjin  nr 06/L-032, për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim dhe udhëzimet administrative, si akte në 
nënligjore të  ketji ligji të  miratuara nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. Ligji në  fjalë  përafron legjislacionin 
kombëtar me direktivat e Bashkimit Europian në  fushën e kontabilitetit dhe auditimit, filluar nga Direktiva 2006/43 dhe 
përfundimisht me direktivën 2014/56.
Njëkohësisht ligji rregullon sistemin e kontabilitetit raportimit financiar dhe përcakton përgjegjësitë e Këshillit të  Kosovës 
për Raportim Financiar si dhe kërkesat për auditim, kualifikimet për kontabilist profesional, licensim të  audituesve ligjorë  
dhe firmave ligjore vendore dhe të  huaja si dhe licensimin e organizatave profesionale të  kontabilitetit. Dispozitat e ligjit 
janë  të  obliguara për të  gjitha shoqëritë  tregtare që  ushtrojnë  veprimtarinë  e tyre në  Republikën  Kosovës të  
pregatisin pasqyrat financiare për qëllime të  përgjithshme duke zbatuar standardet ndërkombëtare të  kontabilitetit dhe 
të  raportimit financiar si dhe SNRF për NMV.

12.30 2 orë

Tema Praktika Auditimi mbi Covid-19 Raportimi Financiar dhe Auditimi

Pershkrimi

Pandemia globale po rezulton në sfida të mëdha për ekonomine dhe rrjedhimisht për klientët tanë të auditimit. Do të 
diskutojmë se si cështje të ndryshme që ndikojnë biznesin, ndikojnë edhe në pasqyrat financiare dhe zbatimin e disa 
standardeve të raportimit financiar. Rreziqet e identifikuara në një auditim do të vlerësohen duke patur parasysh rreziqet 
me të cilat përballet biznesi dhe gjithashtu, kryerja e disa procedurave të auditimit nën kushtet e pandemisë do të 
kushtëzohet ndjeshëm. Kushtet e reja do të kërkojnë përshtatje të procedurave të auditimit për të përmbushur kërkesat e 
SNA-ve nën kushte të pazakonta.

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 27, 28, dhe 29 Tetor 2020

E Martë, 27 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

E Mërkurë, 28 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 
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9.00 3 orë

Tema Struktura, raporti dhe përmbajtja sipas Ligjit të Kontabilitetit

Pershkrimi

Ligji 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” si ligji më i rëndësishëm në fushën e raportimit 
financiar, përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme për hartimin dhe përbërësit e pasqyrave financiare, përcaktimin 
e standardeve kontabël të zbatueshme, si dhe mbajtjen e kontabilitetit. Ky ligj zbatohet nga të gjitha njësitë ekonomike 
fitimprurëse (pavarësisht formës së tyre juridike) dhe për njësitë e mesme, njësitë e mëdha dhe njësitë me interes publik 
krahas informacionit me natyrë financiare, kërkon përgatitjen e disa raporteve shtesë me natyrë jo financiare të cilat 
mendohet se plotësojnë kërkesat për këtë lloj informacioni që kanë përdoruesit e pasqyrave dhe raporteve financiare dhe 
jo finaciare. Objekti dhe objektivi i këtij moduli trajnimi janë pikërisht përbërja, struktura dhe përmbajtja e këtyre 
raporteve për t'ju ardhur në ndihmë të gjitha palëve të interesuara. 

12.30 2 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 9

Pershkrimi

SNRF 9 “Instrumentat financiare”
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar (“SNRF ”) nr. 9 është zbatuar për herë të parë më 1 janar 2018 duke 
zëvëndësuar Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit (“SNK”) nr. 39 “Instrumentat financiare: njohja dhe matja”. 
Ndikimi nga zbatimi fillestar i SNRF 9-s ka qenë më i madh për institucionet financiare (bankat dhe institucione financiare 
jo bankare) sesa për shoqëritë tregtare për shkak të numrit të kufizuar të instrumentave financiare që këto të fundit kanë 
në librat e tyre kontabël. Përpilimi i këtij standardi të ri u diktua kryesisht prej krizës financiare të vitit 2008, përgjatë së 
cilës, njohja e mëvonshme e provizioneve për humbje kreditore nga huatë dhe instrumentat e tjera financiare, u 
identifikua si një nga pikat e dobëta në standardet e kontabilitetit ekzistues. SNRF 9 prezantoi modelin e humbjeve “të 
pritura” që zëvëndëson modelin e humbjeve “të ndodhura” të standardit pararendës. Pandemia COVID 19 paraqet shumë 
sfida dhe implikime kontabël vecanërisht për këtë standard si rrjedhojë e përkëqësimit në tregjet financiare dhe e 
ekonomive në tërësi. 

E Enjte, 29 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 



Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 27, 28, dhe 29 Tetor 2020
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Grupi Dytë (131 - 233)- AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Struktura, raporti dhe përmbajtja sipas Ligjit të Kontabilitetit

Pershkrimi

Ligji 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” si ligji më i rëndësishëm në fushën e raportimit 
financiar, përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme për hartimin dhe përbërësit e pasqyrave financiare, përcaktimin 
e standardeve kontabël të zbatueshme, si dhe mbajtjen e kontabilitetit. Ky ligj zbatohet nga të gjitha njësitë ekonomike 
fitimprurëse (pavarësisht formës së tyre juridike) dhe për njësitë e mesme, njësitë e mëdha dhe njësitë me interes publik 
krahas informacionit me natyrë financiare, kërkon përgatitjen e disa raporteve shtesë me natyrë jo financiare të cilat 
mendohet se plotësojnë kërkesat për këtë lloj informacioni që kanë përdoruesit e pasqyrave dhe raporteve financiare dhe 
jo finaciare. Objekti dhe objektivi i këtij moduli trajnimi janë pikërisht përbërja, struktura dhe përmbajtja e këtyre 
raporteve për t'ju ardhur në ndihmë të gjitha palëve të interesuara. 

12.30 2 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 9

Pershkrimi

SNRF 9 “Instrumentat financiare”
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar (“SNRF ”) nr. 9 është zbatuar për herë të parë më 1 janar 2018 duke 
zëvëndësuar Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit (“SNK”) nr. 39 “Instrumentat financiare: njohja dhe matja”. 
Ndikimi nga zbatimi fillestar i SNRF 9-s ka qenë më i madh për institucionet financiare (bankat dhe institucione financiare 
jo bankare) sesa për shoqëritë tregtare për shkak të numrit të kufizuar të instrumentave financiare që këto të fundit kanë 
në librat e tyre kontabël. Përpilimi i këtij standardi të ri u diktua kryesisht prej krizës financiare të vitit 2008, përgjatë së 
cilës, njohja e mëvonshme e provizioneve për humbje kreditore nga huatë dhe instrumentat e tjera financiare, u 
identifikua si një nga pikat e dobëta në standardet e kontabilitetit ekzistues. SNRF 9 prezantoi modelin e humbjeve “të 
pritura” që zëvëndëson modelin e humbjeve “të ndodhura” të standardit pararendës. Pandemia COVID 19 paraqet shumë 
sfida dhe implikime kontabël vecanërisht për këtë standard si rrjedhojë e përkëqësimit në tregjet financiare dhe e 
ekonomive në tërësi. 

9.00 2 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Auditimit SNA 540 dhe Standarde Ndërkombëtare Auditimi të tjera

Pershkrimi

Në tetor të vitit 2018, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB) ka publikuar Standardin 
Ndërkombëtar të Auditimit  SNA 540 (i rishikuar), Auditimi i Çmuarjeve Kontabël dhe Shpjegimet Përkatëse. Ky Standard 
Ndërkombëtar i Auditimit trajton përgjegjësitë e audituesit në lidhje me çmuarjet kontabël dhe shpjegimet përkatëse në 
auditimin e pasqyrave financiare. Në mënyrë të veçantë ky Standard përfshin kërkesa dhe udhëzime që i reforohen, ose 
japin shpjegime të zgjeruara, në lidhje me mënyrën se si duhet të zbatohen SNA 315 (i rishikuar), SNA 330, SNA 450, SNA 
500 si dhe SNA-të e tjera përkatëse përsa i përket çmuarjeve kontabël dhe shpjegimeve përkatëse. SNA 540 (i rishikuar) 
përmban gjithashtu edhe kërkesa dhe udhëzime në lidhje me anomalitë në çmuarjet kontabël, dhe tregues të 
paragjykimeve të mundshme të drejtimit. Ky SNA kërkon një vlerësim më vete të rrezikut të vetvetishëm për qëllime të 
vlerësimit të rrezikut të anomalisë materiale në nivel pohimi për çmuarjet kontabël. SNA 540 (i rishikuar) ka hyrë në fuqi 
për auditimin e pasqyrave financiare për periudhat që fillojnë në datën 15 dhjetor 2019 dhe pas kësaj date.

11.30 4 orë

Tema Gjetjet ISQC

Pershkrimi
Do të trajtohen raste të gjetjeve gjatë kontrollit të cilësisë nga pranimi i angazhimit /vazhdimi /raportimi.
Kujtesë për zbatimin e Standardit  Ndërkombëtar të  Kontrollit të Cilësisë.

E Mërkurë, 28 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

E Martë, 27 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 



Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 27, 28, dhe 29 Tetor 2020

   
 
 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

              IEKA 
               INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR TË SHQIPËRISË 

9.00 3 orë

Tema Ligji ''Për Kontabilitetin, Raportim Financiar dhe Auditimin’’ në Republikën e Kosovës

Pershkrimi

Korniza ligjore për fushën e kontabilitetit raportimit financiar dhe auditimit në  Republikë ne Kosovës është  e rregulluar 
me ligjin  nr 06/L-032, për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim dhe udhëzimet administrative, si akte në 
nënligjore të  ketji ligji të  miratuara nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. Ligji në  fjalë  përafron legjislacionin 
kombëtar me direktivat e bashkimit Evropian në  fushën e kontabilitetit dhe auditimit, filluar nga Direktiva 2006/43 dhe 
përfundimisht me direktivën 2014/56.
Njëkohësisht ligji rregullon sistemin e kontabilitetit raportimit financiar dhe përcakton përgjegjësitë e Këshillit të  Kosovës 
për Raportim Financiar si dhe kërkesat për auditim, kualifikimet për kontabilist profesional, licensim të  audituesve ligjorë  
dhe firmave ligjore vendore dhe të  huaja si dhe licensimin e organizatave profesionale të  kontabilitetit. Dispozitat e ligjit 
janë  të  obliguara për të  gjitha shoqëritë  tregtare që  ushtrojnë  veprimtarinë  e tyre në  Republikën  Kosovës të  
pregatisin pasqyrat financiare për qëllime të  përgjithshme duke zbatuar standardet ndërkombëtare të  kontabilitetit dhe 
të  raportimit financiar si dhe SNRF për NMV.

12.30 2 orë

Tema Praktika Auditimi mbi Covid-19 Raportimi Financiar dhe Auditimi

Pershkrimi

Pandemia globale po rezulton në sfida të mëdha për ekonomine dhe rrjedhimisht për klientët tanë të auditimit. Do të 
diskutojmë se si cështje të ndryshme që ndikojnë biznesin, ndikojnë edhe në pasqyrat financiare dhe zbatimin e disa 
standardeve të raportimit financiar. Rreziqet e identifikuara në një auditim do të vlerësohen duke patur parasysh rreziqet 
me të cilat përballet biznesi dhe gjithashtu, kryerja e disa procedurave të auditimit nën kushtet e pandemisë do të 
kushtëzohet ndjeshëm. Kushtet e reja do të kërkojnë përshtatje të procedurave të auditimit për të përmbushur kërkesat e 
SNA-ve nën kushte të pazakonta.

E Enjte, 29 Tetor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 


