
Grupi Parë (1 - 100  AL sipas Rregjistrit Publik)

Universiteti Ismail Qemali (Vlorë)-Skelë

9.00 1.5 orë

Lektori Albana Shahu

Tema 
IFRIC 12 Marrëveshjet Koncensionare të Shërbimit dhe 26- SIC 29 Marrëveshjet e Koncensionit për 

shërbimet Dhënia e informacioneve shpjeguese.

Pershkrimi

Në këtë modul do te trajtohen parimet e përgjithshme  për trajtimin kontabël nga operatorët e 

marrëveshjeve të koncensionit për shërbimet publik - privat.  Do të bëhet një prezantim i shkurtër teorik i 

KIRFN 12 dhe 26- SIC 29  duke përfshirë karakteristikat e këtij standardi, cfarë trajton, kërkesat për dhënien e 

informacionit shpjeguese rreth këtyre marrëveshjeve. Gjithashtu do të paraqiten edhe disa shembuj praktik 

për të ilustruar se si ky standard do të zbatohet në rastin e aktivin financiar edhe aktivit material.

10.30 Pushim kafe (30 min)

11.00 1.5 orë

Lektori Kledian Kodra

Tema Rast Studimor -Simulimi i një auditimi , rasti i PejaSco pjesa II

Pershkrimi
Diskutimi dhe plotësimi i letrave të punës. Memorandum i planifikimit të auditimit. Strategjia dhe pergjigjja 

audituesve.

12.30 Pushim kafe (30 min)

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni I-rë 2018
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Grupi Parë (1 - 100  AL sipas Rregjistrit Publik)

Universiteti Ismail Qemali (Vlorë)-Skelë

13.00 1 orë

Lektori Erinda Xhaferraj

Tema Permbledhje e ndryshimeve ne temen e tatimit nderkombetar

Pershkrimi

Tema ka për qëllim të trajtojë një përmbledhje të shkurtër të disa ndryshimeve të rëndësishme në fushën e 

raportimit, shkëmbimit të informacionit dhe tatimit ndërkombëtar të tilla si Foreign Account Tax Compliance 

Act ("FATCA") e cila prek institucionet financiare dhe fondet e pensioneve, Common Reporting Standard dhe 

situaten aktuale të Shqiperise dhe në fund një panoramë e përgjithshme e ndryshimeve më të rëndësishme të 

publikuar nga OECD në kuadër të Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS")

14.00 2 orë

Lektori Iris Qirjaqi

Tema SNRF 15

Pershkrimi

Qëllimi i kësaj teme SNRF 15 është të paraqesë një informacion të përgjithshëm mbi kërkesat e SNRF. 

Trajnimi do të organizohet në formën e pjesës teorike dhe ushtrimeve që ilustrojnë më mirë kuptimin e bazës 

teorike. Nga data 1 Janar 2018 hyn në fuqi SNRF 15 e cila shfuqizon të gjithë standardet paraardhëse si SNK 

11 dhe SNK 18 për njohjen e të ardhurave. SNRF 15 ndryshon përqasjen për njohjen e të ardhurave duke u 

bazuar në modelin me 5 hapa:

1) Identifikimi i kontratës me klientin 2) Identifikimi i detyrimeve për performance të vecanta 3) Përcaktimi i 

cmimit të transaksionit 4) Alokimi i cmimit të transaksionit ndaj cdo detyrimi performance të identifikuar 5) 

Njohja e të ardhurave. Risia që sjell ky standard lidhet me kontratat me elemente të shumefishtë, kryesisht 

kur njëri nga elementet jepet falas ose me cmim të skontuar. Gjithashtu, SNRF 15 ndryshon mënyren si do të 

trajtohen kostot për sigurimin e kontratës sic janë kostot e agjenteve të shitjes që sigurojnë kontrata të reja 

për njësinë ekonomike. Për më tepër, SNRF 15 ka rishikuar kriteret për përcaktimin nëse një njësi ekonomike 

sillet si principal ose agjent. Për periudhën kalimtare drejt SNRF, njësia ekonomike mund të zbatojë metodën 

e plotë retrospektive ose metodën e thjeshtëzuar retrospektive.

Tema Përmirësimi i sistemeve të edukimit në funksion të rritjes së rolit të profesionit

Universiteti Ismail Qemali (Vlorë)-Skelë
E Shtunë, 30 Qershor  2018

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni I-rë 2018

E Premte, 29 Qershor  2018 
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Grupi Dytë (101 - 210  AL sipas Rregjistrit Publik) dhe AL Pasiv
Hotel Partner

9.00 1.5 orë

Lektori Kledian Kodra

Tema Rast Studimor -Simulimi i një auditimi , rasti i PejaSco pjesa II

Pershkrimi
Diskutimi dhe plotësimi i letrave të punës. Memorandum i planifikimit të auditimit. Strategjia dhe pergjigjja 

audituesve.

10.30 Pushim kafe (30 min)

11.00 2 orë

Lektori Iris Qirjaqi

Tema SNRF 15

Pershkrimi

Qëllimi i kësaj teme SNRF 15 është të paraqesë një informacion të përgjithshëm mbi kërkesat e SNRF. 

Trajnimi do të organizohet në formën e pjesës teorike dhe ushtrimeve që ilustrojnë më mirë kuptimin e bazës 

teorike. Nga data 1 Janar 2018 hyn në fuqi SNRF 15 e cila shfuqizon të gjithë standardet paraardhëse si SNK 

11 dhe SNK 18 për njohjen e të ardhurave. SNRF 15 ndryshon përqasjen për njohjen e të ardhurave duke u 

bazuar në modelin me 5 hapa:

1) Identifikimi i kontratës me klientin 2) Identifikimi i detyrimeve për performance të vecanta 3) Përcaktimi i 

cmimit të transaksionit 4) Alokimi i cmimit të transaksionit ndaj cdo detyrimi performance të identifikuar 5) 

Njohja e të ardhurave. Risia që sjell ky standard lidhet me kontratat me elemente të shumefishtë, kryesisht 

kur njëri nga elementet jepet falas ose me cmim të skontuar. Gjithashtu, SNRF 15 ndryshon mënyren si do të 

trajtohen kostot për sigurimin e kontratës sic janë kostot e agjenteve të shitjes që sigurojnë kontrata të reja 

për njësinë ekonomike. Për më tepër, SNRF 15 ka rishikuar kriteret për përcaktimin nëse një njësi ekonomike 

sillet si principal ose agjent. Për periudhën kalimtare drejt SNRF, njësia ekonomike mund të zbatojë metodën 

e plotë retrospektive ose metodën e thjeshtëzuar retrospektive.

13.00 Pushim kafe (30 min)

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni I-rë 2018

E Premte, 29 Qershor  2018 
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INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR TË SHQIPËRISË 
 



Grupi Dytë (101 - 210  AL sipas Rregjistrit Publik) dhe AL Pasiv
Hotel Partner

13.30 1.5 orë

Lektori Albana Shahu

Tema 
IFRIC 12 Marrëveshjet Koncensionare të Shërbimit dhe 26- SIC 29 Marrëveshjet e Koncensionit për 

shërbimet Dhënia e informacioneve shpjeguese.

Pershkrimi

Në këtë modul do te trajtohen parimet e përgjithshme  për trajtimin kontabël nga operatorët e 

marrëveshjeve të koncensionit për shërbimet publik - privat.  Do të bëhet një prezantim i shkurtër teorik i 

KIRFN 12 dhe 26- SIC 29  duke përfshirë karakteristikat e këtij standardi, cfarë trajton, kërkesat për dhënien e 

informacionit shpjeguese rreth këtyre marrëveshjeve. Gjithashtu do të paraqiten edhe disa shembuj praktik 

për të ilustruar se si ky standard do të zbatohet në rastin e aktivin financiar edhe aktivit material.

15.00 1 orë

Lektori Erinda Xhaferraj

Tema Permbledhje e ndryshimeve ne temen e tatimit nderkombetar

Pershkrimi

Tema ka për qëllim të trajtojë një përmbledhje të shkurtër të disa ndryshimeve të rëndësishme në fushën e 

raportimit, shkëmbimit të informacionit dhe tatimit ndërkombëtar të tilla si Foreign Account Tax Compliance 

Act ("FATCA") e cila prek institucionet financiare dhe fondet e pensioneve, Common Reporting Standard dhe 

situaten aktuale të Shqiperise dhe në fund një panoramë e përgjithshme e ndryshimeve më të rëndësishme të 

publikuar nga OECD në kuadër të Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS")

Tema Përmirësimi i sistemeve të edukimit në funksion të rritjes së rolit të profesionit

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni I-rë 2018

E Premte, 29 Qershor  2018 

 Konferenca e përbashkët e IEKAs dhe ShKÇAK (Kosovë) 
Universiteti Ismail Qemali (Vlorë)-Skelë

E Shtunë, 30 Qershor  2018
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