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Programi i Kualifikimit të Vijueshëm – 11 Janar dhe 13, 14, 15 Qershor 
2022 

 
 
 

E Martë, 11 Janar 2022 _Hotel Tirana International, salla Classic 

09.00 2 orë 

Tema Planifikimi i Auditimittë SME, raste praktike 

Përshkrimi Ka si qëllim planifikimin e audtimit të SME duke u bazuar në: 

-Aktivitetet përpara fillimit të angazhimit; 

-Materialiteti; 

-Njohja e klientit; 

-Risket në nivel pohimi. 

 
 

E Hënë, 13 Qershor 2022 _ Hotel Tirana International, salla Akernia 
 

09.00 3 orë 

Tema Programi EP Auditing  (Shembulli i një dosje auditimi të plotë) 

 

Përshkrimi Dokumentacioni i auditimit është regjistri i procedurave të auditimit të kryera, I evidencës përkatëse të auditimit dhe 
konkluzioneve të arritura nga auditori. Për këtë, ndonjëherë përdoren edhe terma të tillë si “fletët e punës" ose 
"dokumentet e punës".  

 

 
12.30 4 orë 

Tema Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 315 

 

Përshkrimi Ky Standard Ndërkombëtar mbi Auditimin merret me përgjegjësinë e auditorit për të identifikuar dhe vlerësuar 

rreziqet e keq-deklarimit material në deklaratat financiare. 
 
 

E Martë, 14 Qershor 2022 _ Hotel Tirana International, salla Akernia 
 

09.00 4 orë 

Tema Standardet Ndërkombëtare të Auditimit  220 

 

Përshkrimi Ka si qëllim menaxhimin e cilësisë për auditimin e pasqyarve financiare. 

 
 

E Mërkurë, 15 Qershor 2022 _ Hotel Tirana International, salla Akernia 
 

09.00 3 orë 

Tema Standardet Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë 1 

 

Përshkrimi Menaxhimi i cilësisë për firmat që kryejnë auditime ose rishikime të pasqyrave financiare, ose sigurime të tjera ose 
angazhime të shërbimeve të ngjashme 

 
 

12.30 4 orë 

Tema Standardet Ndërkombëtare të Auditimit  500      
Evidenca  e   Auditimit 

 

Përshkrimi Ky Standard Ndërkombëtar i Auditimit (SNA) shpjegon se çfarë përbën evidencë auditimi në një auditim të pasqyrave 
financiare, dhe trajton përgjegjësinë e audituesit për të hartuar dhe kryer procedurat e audimit për të marrë evidencë 
auditimi të mjaftueshme me qëllim që ai të jetë në gjëndje të nxjerrë konkluzione të arsyeshme mbi të cilat do të bazohet 
opinioni i audituesit. 
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