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MISIONI

Misioni ynë është që të zhvillojmë dhe avancojmë një organizatë profesionale dhe konkurruese edhe në 
tregun ndërkombëtar, e cila përmbush standardet më të larta profesionale dhe etike si dhe perfeksionon 
performancën organizative përmes menaxhimit financiar, sigurisë dhe ekspertizës së specializuar. Ne 
veprojmë me integritet, objektivitet dhe me përkushtim ndaj cilësisë dhe interesit publik.

VIZIONI

Vizioni ynë është të bëhemi prijës në krijimin, vlerësimin dhe interpretimin e informatave, të cilat masin 
dhe avancojnë performancën organizative, duke pasur për synim ofrimin e zgjedhjes sa më të mirë të 
menaxhimit financiar, sigurisë dhe shërbimeve tjera të specializuara.

QËLLIMI

Zhvillimi i vazhdueshëm i programit të trajnimit i krahasueshëm me programet e shoqatave profesionale 
më eminente të kontabilitetit. Zhvillimi dhe avancimi i bazës së anëtarësisë të njohur për ekspertizë 
profesionale dhe standarde të larta etike. Anëtarësimi në organizata profesionale ndërkombëtare.

Anëtare me të drejta të plota në:



10 VJET SHTET!       
 
Kosova mbase është vendi i vetëm në botë që ka një organizatë profesionale të kontabilitetit dhe 
auditimit më të vjetër se vet themelimi i shtetit. Përderisa gjatë vitit 2018 u shënua 10 vjetori i pavarësisë 
së Kosovës, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) përmbushi 
17 vite të veprimtarisë në zhvillimin e kapaciteteve profesionale në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, 
përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies përmes promovimit të standardeve ndërkombëtare 
të kontabilitetit dhe auditimit dhe kontributit në zhvillimin e kornizës ligjore për rregullimin e sistemit të 
raportimit financiar në Kosovë. 

Procesi i zhvillimit të ShKÇAK gjatë periudhës së shtet-ndërtimit të Kosovës nuk ka qenë i lehtë. 
Megjithatë, falë mbështetjes së donatorëve, kontributit të anëtarëve dhe përkrahjes së organizatave 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit, ShKÇAK ka arritur të zhvillohet në një shoqatë të 
mirëfilltë me reputacion të pakontesueshëm si në vend, rajon dhe në botë. Shoqata shënoi 10 vjetorin 
e pavarësisë së Kosovë me konferenën “Zhvillimi i profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në dekadën 
e parë të Pavarësisë” e cila u mbajt në Prishtinë. 

Me synim të plotësimit të nevojave të profesionistëve, ShKÇAK vazhdon të ofrojë programe çertifikuese 
të cilësisë së lartë të cilat janë të njohura edhe nga tregu ndërkombëtar. Së fundmi, Shoqata ka filluar 
me ofrimin e programeve specializuese për anëtarët e saj në mënyrë që të plotësohen edhe kërkesat e 
reja që dalin nga një treg i cili është në zhvillim të vazhdueshëm. 

Si e vetmja shoqatë profesionale nga Kosova që është anëtare e Federatës Ndërkombëtare të 
Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK), Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM 
(EFAA) Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), pjesë e Komisionit të FNK-së për Zhvillim 
të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODC), Panelit Këshillues të FNK mbi 
Pajtueshmërinë dhe pjesë e Grupeve të Ekspertëve për Kontabilitet dhe Auditim të EFAA-së, Shoqata 
përfaqëson zërin e profesionistëve të Kosovës në këto organizata globale standard-vënëse dhe luan 
rol aktiv në zhvillimet globale të profesionit.
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Shoqata e Teknikëve të Kontabilitetit të Britanisë së Madhe

Shoqata e Auditorëve të Çertifikuar të Anglisë

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

Administrata Tatimore e Kosovës

Banka Qendrore e Kosovës

Paneli Këshillues mbi Pajtueshmërinë i FNK

Institutin e Licencuar për Financa Publike, Kontabilitet dhe Auditim

Deklaratat e Obligimeve të Anëtarësisë të FNK

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM

Federata e Kontabilistëve të Mesdheut

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar

Ministria e Financave

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë

Oda Ekonomike e Kosovës

Komisioni i FNK për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit

Praktikat e Vogla dhe të Mesme

Qendra për Reforma në Raportim Financiar

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

Standardet Ndërkombëtare të Edukimit

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

Standardet Nderkombëtare të Raportimit Financiar

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit







FJALA E KRYETARES

Afërdita Gashi 
Kryetare e Këshillit 

Të nderuar Anëtarë,

Kam kënaqësinë të ju uroj për sukseset tuaja 
gjatë vitit 2018. Shumë prej jush keni fituar thirrje 
të reja profesionale, jeni avancuar në vendet 
tuaja të punës, apo keni themeluar ose zhvilluar 
tutje firmat tuaja të kontabilitetit dhe auditimit. 
Të gjitha këto janë arritur falë angazhimit dhe 
punës tuaj të palodhshme për të cilën duhet të 
jeni krenarë.

Qëllimi i ShKÇAK mbetet zhvillimi i një baze të 
anëtarësisë të njohur për ekspertizë profesionale 
dhe standarde të larta etike. Dëshmia më e mirë 
e arritjes së këtij qëllimi është reputacioni që 
anëtarët e Shoqatës gëzojnë në tregun e punës.

Si Kryetare e një Shoqate e cila është anëtare me 
të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të 
Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK), Federatën 
Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve 
për NVM (EFAA) dhe Federatën Mesdhetare 
të Kontabilistëve (FCM), gjatë vitit 2018 kam 
pasur mundësinë të marr pjesë në takime të 
ndryshme të këtyre organizatave dhe jam ndier 
jashtëzakonisht krenare me reputacionin e 
ShKÇAK edhe në nivel botëror.

E ardhmja e profesionit të kontabilitetit dhe 
auditimit mbështetet në edukim të vazhdueshëm 
dhe në teknologji të reja. Në një botë e cila 
vazhdimisht po ndryshon, asnjëherë nuk mund 
të themi që kemi njohuri të mjaftueshme. Prandaj 
ju inkurajoj që të vazhdoni të zhvilloni aftësitë 
tuaja profesionale për të qëndruar konkurrent në 
tregun e punës.

Ndryshimet në ligjin për kontabilitet, raportim 
financiar dhe auditim kanë fuqizuar rolin e 
Kontabilistit të Çertifikuar dhe kanë zgjeruar 
fushëveprimin e Auditorëve Ligjor. Këto 
ndryshime rrisin edhe më shumë rëndësinë e 
profesionit të kontabilitetit dhe auditimit, por 
edhe përgjegjësinë e secilit profesionist për të 
ofruar shërbime cilësore dhe për të respektuar 
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Kodin Etik. Programet e reja specializuese që 
ofrohen nga Shoqata në fushën e forenzikës 
financiare apo tatimeve, janë një mundësi 
shumë e mirë për t’u profilizuar si profesionistë 
të fushave përkatëse dhe për të kontribuar në 
mbrojtjen e interesit publik përmes luftimit të 
korrupsionit dhe ekonomisë joformale.

Në fund, dua të theksoj edhe një herë që fuqia e 
Shoqatës buron nga anëtarët e saj. Faleminderit 
që jeni pjesë e ShKÇAK dhe që e bëni Shoqatën 
krenare me punën tuaj.

Nga e majta lart: z. Fahri Breznica, z. Arlind Sadrija, z. Yll Fondaj, z. Xhevdet Beqiri, znj. Shpresa Mustafa, znj. Afërdita Gashi, 
znj. Arbëresha Tuhina



MESAZH NGA 
DREJTORESHA
EKZEKUTIVE

Ardiana Bunjaku
Drejtoreshë Ekzekutive

Të nderuar Anëtarë,

Viti që kemi lënë pas është karakterizuar me 
shumë ndryshime në legjislacionin që prekë 
profesionin e kontabilitetit dhe auditimit si ligji 
për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, 
ligjet tatimore,  ligji për shoqëritë tregtare, ligji 
për organizatat jo-qeveritare dhe ligji i punës.

Në një ambient të tillë i cili është vazhdimisht i 
ndryshueshëm dhe nuk mund të parashikohet 
lehtë, është çdo herë e më sfiduese të zhvillohet 
një organizatë profesionale. Të gjitha organizatat 
aspirojnë të rriten, por vetëm organizatat e 
mirëfillta rriten me konfidencë dhe me integritet. 
ShKÇAK është rritur në mënyrë të drejtë, 
mënyrë e cila na bën të gjithëve krenarë që jemi 
pjesë e saj. 
 
Përderisa po afrohemi në 20 vjetorin e themelimit 
të Shoqatës tonë, ne po e lëmë pas një histori 
të pasur të zhvillimit dhe kemi përpara një të 
ardhme të ndritur me shumë mundësi të reja. 
Jam e bindur që secili prej jush do të shfrytëzoni 
këto mundësi si për zhvillimin tuaj profesional 
ashtu edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës 
dhe për mbrojtjen e interesit publik.

Vetëdijesimi mbi vlerën e lartë të programeve 
çertifikuese të ShKÇAK është duke u rritur 
çdo ditë e më shumë, e kjo dëshmohet më së 
miri nga kërkesat specifike të bizneseve dhe 
institucioneve për zyrtarë që posedojnë thirrje 
profesionale të Shoqatës.

Specializimi profesional ishte në agjendën tonë 
qysh në vitin 2016 kur organizuam Forumin 
“Specializimi Profesional – Domosdoshmëri 
për zhvillim ekonomik” dhe nga kjo iniciativë e 
Shoqatës sonë edhe agjendat e politik bërësve 
filluan të fokusohen në këtë drejtim. Duke iu 
falënderuar donatorëve dhe bashkëpunëtorëve 
të Shoqatës, është duke u bërë një punë shumë e 
mirë në zhvillimin e specializimeve profesionale e 
cila ka fokus ngritjen e kapaciteteve profesionale 

RAPORT VJETOR 2018
12



13
RAPORT VJETOR 2018

përmes trajnimit të zyrtarëve të institucioneve 
të ndryshme të Kosovës në fushën e forenzikës 
financiare dhe të inspektorëve të Administratës 
Tatimore të Kosovës në fushën e raportimit dhe 
analizave financiare. 

Zëri ynë vazhdon të mbetet i fuqishëm si 
në zhvillimet vendore, ashtu edhe në ato 
globale përmes anëtarësisë në organizata 
ndërkombëtare si dhe duke qenë pjesë e 
Komisioneve dhe Grupeve të Ekspertëve të tyre, 
gjë që dëshmon se ShKÇAK po luan një rol aktiv 
në zhvillimin e profesionit.

Gjatë vitit 2018 kemi pasur zgjedhje të 
strukturave qeverisëse të Shoqatës dhe më 
duhet të theksoj se jam krenare që në këtë 

mandat Këshilli i ShKÇAK udhëhiqet nga një 
Kryetare, gjë që i përgjigjet shumë mirë faktit që 
proporcioni i anëtareve femra të Shoqatës është 
gjithnjë e në rritje.

Përderisa ambienti në të cilin veprojmë do të 
vazhdojë të ndryshojë, ShKÇAK do të mbetet 
gjithmonë këtu për të ju shërbyer juve dhe për 
të qenë partner i juaji në rrugën drejt zhvillimit 
të karrierës tuaj, deri sa të arrini aty ku dëshironi 
të jeni. 

Si përfundim, falënderoj të gjithë anëtarët për 
kontributin e dhënë për ShKÇAK dhe stafin e 
Zyrës Ekzekutive për punën e palodhshme dhe 
profesionale.

Nga e majta lart: znj. Dafina Osmani, znj. Burbuqe Gjonbalaj, znj. Liridona Sopa, znj. Rina Sejdiu, znj. Lendita Shahini, znj. Edona Perjuci, 
znj. Teuta Karameta, znj. Enkela Gjata, z. Arbër Hoti, z. Driton Pustina, znj. Ardiana Bunjaku, z. Burim Ahmeti
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Duke u bazuar në planin e veprimit të ShKÇAK, 
aktivitetet e Shoqatës gjatë vitit 2018 kanë 
qenë të fokusuara në ngritjen e reputacionit 
të profesionistëve të sektorit privat, ngritjen 
e kapaciteteve të profesionistëve të sektorit 
publik, sigurimin e cilësisë së shërbimeve të 
ofruara nga anëtarët e Shoqatës, ofrimin e 
trajnimeve të specializuara në lëmitë relevante 
të profesionit dhe fuqizimin e rolit të anëtarëve 
të Shoqatës. Përmes implementimit të këtij 
plani të veprimit, janë arritur të gjitha objektivat 
e strategjisë 2015-2019. 

Shoqata ka vazhduar të ofrojë çertifikime të 
njohura ndërkombëtarisht, të mbajë anëtarët 
të përditësuar me zhvillimet e fundit të 
profesionit përmes Edukimit të Vazhdueshëm 
Profesional dhe të kontribuojë në zhvillimin e 
kornizës legjislative që rregullon profesionin e 
kontabilitetit dhe auditimit.
Anëtarët e Shoqatës kanë pasur mundësinë 
të vijojnë edhe programet specializuese të 
ShKÇAK në fushën e forenzikës financiare 
dhe tatimeve, gjë që do t’i bëjë ata edhe më të 
përgatitur për kërkesat e tregut të punës. 

Një përkushtim i madh i është dedikuar rritjes 
së vetëdijesimit të bizneseve dhe institucioneve 
tjera mbi vlerat e anëtarëve të ShKÇAK si 
profesionistë me etikë dhe integritet. Kjo gjë 
ka rezultuar me një rritje të konsiderueshme të 
konkurseve të punës në fushën e kontabilitetit 
dhe auditimit, të cilat kanë kërkuar specifikisht 
profesionistë që posedojnë thirrje profesionale 
nga ShKÇAK.

Në fushën e sigurimit të cilësisë kanë vijuar 
kontrollet e auditorëve ligjorë për t’u siguruar 
që puna e tyre është në pajtueshmëri me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). 
Përmes sigurimit të cilësisë të punës së 
anëtarëve, jo vetëm që përmbushen kërkesat 
ligjore dhe ato të DOA-ve të FNK-së, por edhe 
garantohet që Shoqata do të vazhdojë të mbajë 
reputacionin e pakontestueshëm që tashmë ka 
krijuar në vend dhe në botë.

AKTIVITETET E SHKÇAK GJATË VITIT 2018

Nga Konferenca për 10 vjetorin e Pavarësisë
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Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së 
ShKÇAK për vitin 2018 u mbajt në qytetin 
historik të Vlorës në Shqipëri. Si organi më i 
lartë qeverisës i Shoqatës, Asambleja e përbërë 
nga anëtarët aktiv të ShKÇAK votoi dhe aprovoi 
me shumicë votash raportin e aktiviteteve dhe 

raportin e pasqyrave financiare të audituara për 
vitin 2017 si dhe planin e punës dhe buxhetin 
për vitin 2019. Asambleja gjithashtu zgjodhi 
auditorin e pasqyrave financiare të Shoqatës 
për vitin 2018, 2019 dhe 2020.

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2018

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2018
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Afërdita Gashi
Kryetare e Këshillit, Auditore Ligjore

Shpresa Mustafa
Nënkryetare, Auditore e Çertifikuar

Fahri Breznica
Thesarist, Auditor i Çertifikuar

Arbresha Tuhina
Anëtare, Kontabiliste e Çertifikuar

Arlind Sadrija
Anëtar, Kontabilist i Çertifikuar

Xhevdet Beqiri
Anëtar, Auditor Ligjorë

Yll Fondaj
Anëtar, Kontabilist i Çertifikuar

Këtë vit u mbajtën edhe zgjedhjet për strukturat qeverisëse, ku pas votimit nga Asambleja u zgjodh 
Këshilli i ShKÇAK për mandatin 2018-2020 me përbërjen si në vijim: 

Në pranim të detyrës së Kryetares së Këshillit, Znj. Afërdita Gashi tha:

“Është privilegj i madh të pranoj sot detyrën e Kryetares së Këshillit të Shoqatës, por edhe 
një përgjegjësi e madhe të jem në krye të Këshillit të një Shoqate që ka arritur kaq shumë. 
Edhe pse ShKÇAK tashmë është kthyer në një organizatë të vetë qëndrueshme dhe me 
një reputacion të pakontestueshëm falë punës së palodhshme të të gjithë neve, padyshim 
që mbetet ende shumë për të bërë, sidomos në një mjedis si Kosova ku faktorët politik dhe 
ekonomik janë vazhdimisht të ndryshueshëm.

Unë dhe anëtarët e Këshillit të ri do të jemi të përkushtuar të ndihmojmë Shoqatën në 
zhvillimin e Strategjisë 2020-2024 dhe implementimin e saj për të mbrojtur interesat e 
anëtarëve dhe për të vazhduar zhvillimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në 
Kosovë. Gjithashtu do të jemi të përkushtuar në vazhdimin e përmbushjes së kërkesave të 
anëtarësisë së Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe në vazhdimin e ofrimit të 
shërbimeve të cilësisë së lartë për të gjithë studentët dhe anëtarët tanë.”
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Në vijim të Mbledhjes së Përgjithshme të 
Asamblesë në Vlorë u mbajt konferenca 
e përbashkët e ShKÇAK dhe Institutit të 
Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) të 
Shqipërisë me temën “Sistemi i edukimit - rruga 
e duhur për sensibilizimin e palëve me interes 
dhe mbajtjes së reputacionit të profesionit”.

Konferenca kishte si synim të bashkojë anëtarët 
e këtyre dy shoqatave profesionale me qëllim 
të diskutimit të sfidave për implementim të 
kërkesave të shumta për profesionistët e dy 
vendeve, informimit të tyre mbi rëndësinë 
e standardeve të edukimit në ngritjen e 

kapaciteteve të profesionistëve dhe ruajtjen e 
reputacionit të profesionit si dhe rëndësinë e 
kontrollit të cilësisë së shërbimeve të ofruara 
nga anëtarët.

Përveç anëtarëve dhe Këshilleve të Shoqatave 
respektive, në këtë konferencë morën pjesë 
edhe përfaqësues të Institucioneve Shtetërore 
të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së 
Kosovës si dhe përfaqësues nga organizatat 
si motra ndërkombëtare të kontabilitetit dhe 
auditimit.

KONFERENCA E PËRBASHKËT SHKÇAK-IEKA “SISTEMI I EDUKIMIT - RRUGA 
E DUHUR PËR SENSIBILIZIMIN E PALËVE ME INTERES DHE MBAJTJES SË 
REPUTACIONIT TË PROFESIONIT” 

Konferenca e përbashkët ShKÇAK-IEKA
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Nga Institucionet e Republikës së Kosovës, 
pjesëmarrës ishin Z. Fatmir Gashi, Zëvendës 
Ministër i Financave dhe Z. Sakip Imeri, Drejtor 
i Administratës Tatimore të Kosovës. Në 
fjalimin e tij përshëndetës, Z. Fatmir Gashi tha 
se  “Rregullimi i profesionit mund të realizohet 
nëpërmjet disa rrugëve të cilat nisin me 
rregullimin spontan, përmes raportit kërkesë-
ofertë; rruga e dytë është ajo vetërregullatore 
ku profesioni rregullohet vetë dhe vendos 
mekanizma që e bëjnë atë të jetë i besueshëm 
për publikun; dhe rruga e tretë është rregullimi 
nga autoritetet shtetërore dhe autoritete të tjera 
të pavarura. Me qëllim të zhvillimit të mëtejshëm 
të profesionit të kontabilistit dhe të auditorit, si 
edhe të nevojës për arritje të dijes së mëtejme 
nga këto fusha është domosdoshëm ridizajnimi 
i kurrikulave me eksperienca botërore në fushën 
e kontabilitetit dhe të auditimit   në njësitë 
universitare   që e mbulojnë këtë segment të 
arsimimit.” 

Më tutje, Z. Sakip Imeri dha edhe një perspektivë 
tjetër mbi nevojën e bashkëpunimit në mes 
të profesionistëve dhe autoriteteve tatimore 
duke theksuar se  “Mënyra më efektive për të 
realizuar dhe mbajtur përmbushjen vullnetare 
është ndërtimi  i  raporteve të besimit dhe 
respektit të ndërsjellë në mes të Administratës 
Tatimore dhe tatimpaguesve të Kosovës. 
Bashkëpunimi me profesionistët e kontabilitetit, 
Shoqatat profesionale të tyre dhe përfaqësuesit 
e tatimpaguesit është siguria më e madhe e 
zbatimit të drejtë të Ligjeve”.

Konferenca e përbashkët ShKÇAK-IEKA
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Konferenca vazhdoi me prezantime mbi rolin 
e organizatave profesionale në edukimin e 
kandidatëve dhe edukimin e vazhdueshëm  
profesional, ku Znj. Ardiana Bunjaku, Drejtoreshë 
Ekzekutive e ShKÇAK dhe Znj. Edona Perjuci-
Uka, Udhëheqëse e departamentit të edukimit 
dhe standardeve profesionale prezantuan 
mbi historikun, arritjet dhe bashkëpunimet 
e Shoqatës nga themelimi i saj, sistemin e 
edukimit të kontabilitetit dhe auditimit në 
Kosovë dhe programet çertifikuese të ShKÇAK.

Pjesëmarrësit e konferencës gjithashtu patën 
mundësinë të informohen mbi digjitalizimin 
në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit si 
një nga faktorët më me ndikim në të ardhmen 
e profesionit përmes prezantimit nga Znj. 
Melita Ymeraga; si dhe për parimet globale të 
kontabilitetit menaxherial si një fushë jo dhe aq 
e zhvilluar në rajonin tonë përmes prezantimit 
nga Znj. Samantha Louis, Zëvendës Kryetare 
për avokim ndërkombëtar AICPA-CIMA.

Znj. Ardiana Bunjaku Znj. Melita Ymeraga

Znj. Edona Perjuci Uka Znj. Samantha Louis
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Konkluzionet e dala nga konferenca:

• Organizatat profesionale të kontabilitetit 
dhe auditimit duhet të jenë inovative gjatë 
zhvillimit të edukimit profesional për t’i 
përmbushur kërkesat e tregut, duke zhvilluar 
specializime profesionale.

• Digjitalizimi është një sferë e re në të cilën 
organizatat profesionale të kontabilitetit 
dhe auditimit dhe anëtarët e tyre duhet të 
azhurnohen dhe të ecin në hap me kohën.

• Kontrolli i cilësisë së shërbimeve të anëtarëve 
ndikon në besueshmërinë e pasqyrave 
financiare si dhe në tërheqjen e investitorëve 
e cila ndihmon rritjen ekonomike të vendit.

• Në procesin e zhvillimit të profesionit dhe 
legjislacionit përkatës duhet të punohet 
ngushtë me politik bërësit në mënyrë që të 
kemi legjislacion i cili i përmbush kërkesat 
e dala nga BE dhe standard vënësit, 
por në të njëjtën kohë të jetë i qartë në 
ndarje të përgjegjësive të mbikëqyrjes dhe 
organizatave profesionale.

• Organizatat profesionale të kontabilitetit 
dhe auditimit të bashkëpunojnë mes vete 
në zhvillim të programeve të edukimit për të 
zvogëluar kostot e të qenurit të përditësuara 
me zhvillimet globale.

Nga e majta: z. Hysen Çela, znj. Samantha Louis, z. Fatmir Gashi, znj. Ardiana Bunjaku, z. Sakip Imeri, znj. Melita Ymeraga, z. Nazmi Pllana
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Në shënim të 10 vjetorit të Pavarësisë së 
Republikës së Kosovës, ShKÇAK organizoi 
konferencën “Zhvillimi i profesionit të 
kontabilitetit dhe auditimit në dekadën e parë të 
Pavarësisë” e cila u mbajt në Prishtinë.

Konferenca i bashkoi akterët kyç për të 
diskutuar mbi zhvillimet në sferën e profesionit 

gjatë dekadës së parë të pavarësisë dhe sfidat e 
përballura në zbatimin e kërkesave për raportim 
financiar dhe auditim efektiv, si bazë për 
krijimin e një mjedisi për tërheqjen dhe ruajtjen 
e investimeve të huaja dhe vendore si dhe mbi 
rëndësinë e kontributit të profesionistëve në 
avancimin e raportimit financiar dhe auditimit në 
Kosovë.

KONFERENCA E SHKÇAK -  “ZHVILLIMI I PROFESIONIT TË KONTABILITETIT 
DHE AUDITIMIT NË DEKADËN E PARË TË PAVARËSISË” 

Nga e majta: z. Sakip Imeri, z. Gem Maloku, z. Fehmi Mehmeti, z. Fatmir Gashi, znj. Safete Hadërgjonaj, znj. Ardiana Bunjaku, 
znj. Valbona Dibra, z. Nazmi Pllana, z. Besian Mustafa

Konferenca e ShKÇAK me rastin e shënimit të 10- vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës
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Në konferencë morën pjesë përfaqësues të 
institucioneve dhe komunitetit të biznesit dhe 
përfaqësues të organizatave ndërkombëtare 
që veprojnë në Kosovë, të cilët përmes 
prezantimeve të tyre dhanë pikëpamjet dhe 
përvojat e tyre mbi zhvillimin e kontabilitetit dhe 
auditimit në vend. 

Kryetari i ShKÇAK Z. Nazmi Pllana foli mbi 
rolin e ShKÇAK dhe anëtarëve të saj përgjatë 
këtyre  10 vitet e Pavarësisë, ndërsa Zëvendës 
Ministri i Financave Z. Fatmir Gashi foli mbi 
transparencën financiare si element kyç për 
zhvillim ekonomik. Më tutje U.D Guvernatori i 
Bankës Qendrore Z. Fehmi Mehmeti prezantoi 
mbi ndikimin e raportimit të drejtë në rritjen 
e besueshmërisë së pasqyrave financiare 
nga bankat, përderisa Kryesuesi i Këshillit 
Kosovar për Raportim Financiar Z.Gem Maloku 

prezantoi mbi mbikëqyrjen e profesionit të 
kontabilitetit dhe auditimit në drejtim të ngritjes 
së kapaciteteve vendore. Drejtori i Përgjithshëm 
i Administratës Tatimore të Kosovës Z. Sakip 
Imeri prezantoi mbi harmonizimin e raportimit 
tatimor me raportimin financiar dhe Drejtori 
i Agjencisë për investime dhe përkrahjen e 
ndërmarrjeve në Kosovë-KIESA Z. Besian 
Mustafa prezantoi mbi rëndësinë e raportimit 
financiar për tërheqjen e investimeve të huaja.

Nga  perspektiva e organizatave që i 
përfaqësuan, panelistët prezantuan mbi 
rëndësinë e avancimit të kontabilitetit, raportimit 
financiar dhe auditimit, rolin e shoqatave 
profesionale në ngritjen e kapaciteteve 
vendore si dhe rritjen e besueshmërisë 
dhe  transparencës financiare drejt zhvillimit 
ekonomik të vendit.

Konferenca e ShKÇAK me rastin e shënimit të 10- vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës
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NGRITJA E KAPACITETEVE PROFESIONALE NË
INSTITUCIONE - DOMOSDOSHMËRI PËR ZHVILLIM
EKONOMIK TË SHTETIT

Përderisa sektori privat ka pasur një zhvillim 
të dukshëm në vitet e fundit, Kosova si një 
shtet i ri ka ende shumë punë për të bërë në 
përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga sektori 
publik. Kapacitetet e mirëfillta profesionale dhe 
angazhimi i tyre në sektorin publik garantojnë 
transparencë dhe llogaridhënie si dy faktorë 

shumë të rëndësishëm të një qeverisje të 
shëndoshë. Gjatë vitit 2018, ShKÇAK është 
fokusuar në ngritjen e kapaciteteve të sektorit 
publik përmes projekteve të implementuara 
në bashkëpunim me institucionet vendore, 
donatorët dhe partnerët tjerë.

LUFTIMI I KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE EKONOMIKE PËRMES EKPERTËVE 
TË LICENCUAR TË FORENZIKËS FINANCIARE

Lansimi i Programit Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare
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Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) 
në vazhdimësi punon drejt azhurnimit të 
njohurive të zyrtarëve të saj me qëllim të 
ofrimit të shërbimeve gjithnjë e më të mira 
për tatimpaguesit dhe kryerjes së kontrolleve 
tatimore efektive për të luftuar evazionin fiskal 
dhe ekonominë joformale.

Me iniciativë të ShKÇAK dhe me bashkëfinancim 
nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar (GIZ) dhe Ambasada Britanike në 
Kosovë, ka filluar trajnimi për 75 inspektorë nga 
njësia e tatimpaguesve të mëdhenj dhe njësia e 
tatimpaguesve të mesëm të ATK. Inspektorët po 
ndjekin programin Ekspert Tatimor të ShKÇAK, 
të modeluar enkas për këtë institucion i cili 
përmban edhe raste studimore që kanë të bëjnë 
me çështje tatimore të industrive të ndryshme. 

“ShKÇAK ka kryer një punë të jashtëzakonshme në krijimin 
e programit të parë të akredituar të  forenzikës financiare në 
Kosovë. Profesionalizmi i tyre dhe vëmendja ndaj detajeve 
ka rezultuar në një program sfidues i cili mëson kandidatët 
të zgjerojnë punën e tyre në investigimin e aktiviteteve 
kriminale përmes analizave të regjistrave financiar. 
Autoritetet kosovare kundër korrupsionit tani kanë brenda 
tyre ekspertizën e duhur dhe aftësinë për të zbuluar dhe 
kthyer asetet e vjedhura, falë punës së ShKÇAK. Mirëpresim 
bashkëpunimet e ardhshme mes UNDP dhe ShKÇAK.”

Mato Meyer, Menaxher i Projektit, UNDP

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS VAZHDON TË FORCOJË KAPACITETET E 
EKIPEVE BRENDA SAJ

Programi “Ekspert i Licencuar i Foreznikës 
Financiare” i cili ishte zhvilluar me mbështetjen e 
Programit Zhvillimor të Kombeve të Bashkuara  
në Kosovë (UNDP Kosovo) dhe financuar 
nga Zyra Zvicërane për Bashkëpunim (Swiss 
Cooperation Office) dhe Programi DANIDA 
i Qeverisë së Danimarkës në vitin 2017, ka 
vazhduar të implementohet gjatë vitit 2018. 
Qëllimi i këtij programi është të ndihmojë në 
luftimin e korrupsionit dhe ti hapë rrugë zhvillimit 

ekonomik përmes ngritjes së kapaciteteve 
hetuese në fushën e krimeve ekonomike. Si pjesë 
e këtij programi,  50 zyrtarë nga institucionet 
qeveritare siç janë Prokuroria, Policia e Kosovës, 
Dogana, Njësia e Inteligjencës Financiare, 
Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe gazetarët 
investigativë të BIRN-it kanë përfunduar 
trajnimin dhe i janë nënshtruar provimeve të këtij 
programi. 
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“Gjetja e mundësive për ngritjen profesionale të zyrtarëve 
tatimor, posaçërisht e Inspektorëve të cilët janë të thirrur 
për të vlerësuar zbatimin e legjislacionit tatimor, nga ana 
e tatimpaguesve në raportimin  tatimor në përputhje me 
legjislacionin tatimor dhe raportimin financiar, ka qenë 
synim i imi dhe menaxhmentit të ATK-së. Këtë e kemi arritur 
në  bashkëpunim me  ShKÇAK, kësaj radhe me një numër 
të kufizuar të zyrtarëve, në dy module të Kontabilitetit dhe 
Raportimit Financiar dhe Analizës Financiare, me synim që 
kjo të zgjerohet për të gjithë zyrtarët që kanë përgjegjësi në 
fushën e raportimit financiar. Përveç ngritjes profesionale, 
ky program do të mundësoj edhe ngritjen e komunikimit 
dhe partneritetit me tatimpaguesit në funksion të ngritjes së 
përmbushjes tatimore.” 

Sakip Imeri, Drejtor i Përgjithshëm, ATK

ShKÇAK ka qenë dhe mbetet një partner i ATK në arritjen e misionit të këtij institucioni që është 
mbledhja e tatimeve dhe kontributeve, për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e 
qytetarëve të Kosovës.

Trajnimi i ShKÇAK për inspektorët tatimor të ATK
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Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) 
është një nga organizatat më të mëdha në 
vend që mbështesin zhvillimin e shoqërisë 
civile dhe nismat që i përgjigjen nevojave 
socio-ekonomike të Kosovës. Me qëllim të 
mbështetjes së Organizatave të Shoqërisë Civile 
(OShC), KCSF është duke implementuar një 
seri të trajnimeve që kanë për synim aftësimin 
e këtyre organizatave për të arritur dhe për të 
mbajtur vetëqëndrueshmëri financiare. 

Si pjesë e kësaj serie të trajnimeve është edhe 
moduli për “Menaxhim dhe Raportim Financiar”, 
zhvillimin e të cilit KCSF ia ka besuar ShKÇAK 
duke u bazuar në ekspertizën e Shoqatës  në 
fushën e menaxhimit dhe raportimit financiar 
dhe duke vlerësuar ShKÇAK si një institucion 
kredibil ku kandidatët mund të vazhdojnë të 
ndjekin programet certifikuese pas përfundimit 
të këtij moduli.

Moduli i trajnimit është zhvilluar në atë mënyrë 
që të ju ofrojë kandidatëve njohuri në fushën 
e kontabilitetit financiar dhe menaxherial, 
ligjeve dhe tatimeve në Kosovë dhe auditimit të 
organizatave jo-qeveritare.

MENAXHIMI DHE RAPORTIMI FINANCIAR SI SHTYLLË E RËNDËSISHME PËR 
VET-QËNDRUESHMËRI TË ORGANIZATAVE JO-QEVERITARE
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Cilësia e lartë e programeve çertifikuese të ShKÇAK të cilat janë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Edukimit (SNE), ka rezultuar në ndërtim dhe mbajtje të reputacionit të Shoqatës si 
organizata më kredibile në vend, e cila tashmë ka dëshmuar vlerat e saj si në nivel vendor ashtu edhe 
në atë global. 

Programet çertifikuese të Shoqatës po tërheqin mjaft interesim nga gjeneratat e reja pasi që ato 
konsiderohen si një vlerë e shtuar që i dallon profesionistët në tregun e punës dhe iu hap dyer për 
mundësi të reja në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit. 

ShKÇAK ka vazhduar të investojë në azhurnim të plan programeve dhe materialeve studimore, të 
organizojë Trajnime të Trajnerëve për të rritur performancës e tyre por edhe të kandidatëve gjatë 
trajnimit si dhe të mbajë takime të rregullta me ligjërues për të siguruar cilësinë e sesioneve të trajnimit.

STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË EDUKIMIT NË
FOKUS TË VAZHDUESHËM TË SHKÇAK

Takimi me Ligjëruesit e ShKÇAK

Trajnimet në kuadër të programeve çertifikuese të ShKÇAK
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Gjatë vitit 2018, kanë vazhduar aktivitetet e 
programeve çertifikuese të sektorit privat, 
publik dhe auditimit të brendshëm, ku pas 
përmbushjes së kërkesave kandidatët kanë 
fituar këto thirrje:

Auditor i Çertifikuar - 16  anëtarë; Kontabilist i 
Çertifikuar - 27 anëtarë; Teknik i Kontabilitetit - 
115  anëtarë; Auditor i Brendshëm i Çertifikuar 
– 29 anëtarë; Auditor i Çertifikuar i Sektorit 
Publik – 16 anëtarë;  Auditor i  Sektorit Publik – 
6 anëtarë;  Asistent Auditor i Sektorit Publik  - 
1 anëtarë;

Ceremonia e Ndarjes së Çertifikatave gjatë Festës së Fundvitit 2018
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Zgjerimi i kualifikimeve konform nevojave të 
profesionit dhe të tregut në Kosovë, harmonizimi 
i vazhdueshëm i programeve të edukimit me 
standardet ndërkombëtare të edukimit dhe 
integrimi me zhvillimet globale, janë objektiva 
që ShKÇAK i mban në fokus të vazhdueshëm. 

Duke marrë parasysh që zhvillimi ekonomik 
shoqërohet me kërkesë për kuadro të 
specializuara, ShKÇAK së voni ka zhvilluar  
programe të reja të çertifikimit: Ekspert Tatimor, 
Ekspert i Lartë Tatimor dhe Ekspert i Licencuar 
i Forenzikës Financiare. Gjatë vitit 2018, 
këto  programe janë akredituar nga Autoriteti 
Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) dhe rrjedhimisht 
janë formuar grupet e para të kandidatëve të 
cilët kanë filluar me ndjekjen e trajnimeve për të 
përfituar thirrjet përkatëse.

Programet e çertifikimit Ekspert Tatimor dhe 
Ekspert i Lartë Tatimor do t’i pajisin kandidatët 
me njohuri teorike dhe praktike të specializuara 
vetëm në fushën e tatimeve, në mënyrë që 
këshillat dhe puna e ekspertëve të tillë të jetë sa 
më dobiprurëse për organizatat ku ata janë të 
punësuar, apo të cilave u ofrojnë shërbime.

Programi Ekspert i Licencuar i Forenzikës 
Financiare do t’i pajisë kandidatët me njohuritë, 
aftësitë dhe ekspertizën e duhur që rezultojnë 
të jenë thelbësore për luftimin e korrupsionit 
si parakusht për zhvillimin e ekonomisë në 
Kosovë.

PËRMBUSHJA E KËRKESAVE TË TREGUT PËRMES ÇERTIFIKIMIT PROFESIONAL

Trajnimet për ekspert tatimor

Trajnimet për forenzikë financiare
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Programet Çertifikuese të ShKÇAK tashmë e 
sa vite janë të njohura ndërkombëtarisht nga 
organizatat më me renome në botë. Shoqata 
ka njohje reciproke të thirrjeve me Shoqatën 
e Kontabilistëve të Çertifikuar të Britanisë 
së Madhe (ACCA), Shoqatën e Teknikëve të 
Kontabilitetit nga Britania e Madhe (AAT) dhe 

Institutin e Licencuar për Financa Publike, 
Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA). Këto njohje 
ju mundësojnë anëtarëve të ShKÇAK t’i 
qasen tregut global të punës në profesionin e 
kontabilitetit dhe auditimit.

Një komponentë shumë e rëndësishme e 
programeve çertifikuese janë edhe materialet 
studimore që përdoren gjatë trajnimit. Gjatë 
vitit 2018, ShKÇAK ka vazhduar kontratën 
për ekskluzivitetin e përdorimit të materialeve 
me BPP Learning Media, një nga ofruesit e 
materialeve studimore më cilësore në nivel 
global. Për më tepër BPP Learning Media ka 
shpërblyer ShKÇAK me çmimin akreditues 
“BPP Tuition Solutions Provider”, i cili ka për 
qëllim të vlerësojë faktin që ShKÇAK përveç 
që ofron ligjërim të shkëlqyeshëm, ofron edhe 
materialet dhe mbështetjen e cilësisë më të 
lartë për studentët e saj.

SHKÇAK FITON ÇMIMIN “OFRUES I AKREDITUAR I MËSIMDHËNIES” NGA BPP 
LEARNING MEDIA
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PËRDITËSIMI I ANËTARËVE ME ZHVILLIMET E FUNDIT TË PROFESIONIT 
PËRMES EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL

Përveç kërkesave ligjore për përditësim të 
njohurive të profesionistëve, ndryshimet e 
vazhdueshme në tregun e punës siç janë 
azhurnimi i standardeve dhe teknologjitë e reja 
e bëjnë të domosdoshme që profesionistët të 
jenë në hap me kohën për të ofruar shërbime 
cilësore për klientët apo për punëdhënësit e 
tyre. 

Shoqata ka ofruar sesione të EVP me tema 
relevante për profesionistët e kontabilitetit dhe 

auditimit në Kosovë, të cilat janë bazuar në 
kërkesat e vetë profesionistëve, në zhvillimet dhe 
ndryshimet ligjore që kanë ndodhur në vend dhe 
në botë si dhe në çështje të rëndësishme që ka 
identifikuar Departamenti i Kontrollit të Cilësisë 
i Shoqatës gjatë punës së tyre. Implementimi 
i EVP-ve të bazuara në rezultate (output), bën 
që ShKÇAK të jetë në pajtueshmëri të plotë me 
Standardin Ndërkombëtarë të Edukimit (SNE) 7.

Sesionet e EVP

Sesionet e EVP
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EVP-të e realizuara gjatë këtij viti: 

• Ligji i Ri për Kontabilitet, Raportim Financiar 
dhe Auditim – Kërkesat e Ligjit dhe 
implementimi i tyre prej vitit 2019, 

• Edukimi praktik për Sigurimin e Cilësisë, 
përgatitja e letrave të punës në përputhje me 
SNA, 

• SNA 320 Materialiteti në planifikimin dhe 
kryerjen e një auditimi – me shembuj praktik 
dhe SNA 530 Mostrimi në auditim – me 
shembuj praktik, 

• Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar për Ndërmarrjet e Vogla dhe të 
Mesme,  

• SNRF 15 – Të Ardhurat nga Kontratat me 
Klientët, 

• Përgjigja ndaj mospajtueshmërisë me ligjet 
dhe rregulloret (NOCLAR) së bashku me 
SNA 250 (i rishikuar) Konsiderimi i ligjeve 
dhe rregulloreve në një auditim të pasqyrave 
financiare. 

Sesionet e EVP
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NGRITJA E VETËDIJËSIMIT MBI VLERAT E
ANËTARIT TË SHKÇAK

Gjatë vitit 2018, një fokus i veçantë i është 
dhënë promovimit të anëtarëve të Shoqatës dhe 
punës së tyre apo shërbimeve që ata i ofrojnë. 
ShKÇAK në vazhdimësi ka punuar në drejtim të 
informimit të bizneseve dhe të gjitha palëve me 
interes mbi rolin dhe rëndësinë e anëtarëve të 
Shoqatës si profesionistë të kontabilitetit dhe 
auditimit me integritet të lartë dhe me aftësi të 
shkëlqyeshme profesionale.

Mund të themi bindshëm që viti 2018 ka 
shënuar rritje në të gjitha konkurset për vende 
pune në fushën e kontabilitetit dhe auditimit ku 
bizneset dhe institucionet në mënyrë specifike 
kanë kërkuar vetëm kandidatë që janë anëtarë 
të ShKÇAK.

Shoqata ka vazhduar me përpjekjet për të 
qenë çdo herë e më afër anëtarëve të saj, duke 
qëndruar vazhdimisht në kontakt dhe duke u 

përgjigjur në mënyrë të shpejtë dhe efikase 
ndaj kërkesave të tyre.  Duke qenë se kohëve 
të fundit rrjetet sociale janë bërë mjeti kryesor 
për informim të të gjitha palëve, Shoqata 
është përkushtuar që përmes tyre të informojë 
anëtarët por edhe palët e tjera me interes mbi 
zhvillimet e fundit të profesionit si në vend ashtu 
edhe në botë dhe mbi aktivitetet e organizuara 
nga Shoqata si sesionet e EVP-ve dhe tryezat e 
rrumbullakëta. 

Me qëllim të promovimit të anëtarëve të 
ShKÇAK dhe thirrjeve profesionale që ofron 
Shoqata, gjatë vitit 2018 është punuar në 
zhvillimin e kampanjës së marketingut të titulluar 
“Ndërto të ardhmen tënde me SCAAK” e cila 
ka për qëllim që përmes mesazheve të vetë 
anëtarëve të Shoqatës, të informojë gjeneratat 
e reja mbi përparësitë dhe përfitimet e thirrjeve 
profesionale të ofruara nga ShKÇAK.

Anëtarët e ShKÇAK, Vlorë 2018
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“Ky profesion nuk duhet të shihet vetëm 
nga këndi i shërbimeve tradicionale 
të kontabilitetit dhe auditimit, pasi që 
programet e SCAAK mbulojnë një gamë 
të gjerë të temave dhe fushave të cilat 
zhvillojnë aftësitë profesionale edhe për 
shërbime të tjera, siç janë kontabiliteti i 
kostos, auditimi i brendshëm, ekspertiza 
financiare në sektorin publik apo deri tek 
dizajnimi dhe implementimi i kontrolleve 
të brendshme” 

Lulzim Zeka - Auditor Ligjor

“Profesioni i kontabilitetit është i dëshmuar 
dhe me shumë perspektivë, ndërsa 
SCAAK, me një staf shumë profesional 
dhe me vlerësim tejet cilësor është 
vendi i duhur për të ndjekur trajnimet, 
për të zhvilluar aftësitë profesionale në 
raportimin financiar, për të qenë në hap 
më zhvillimet më të fundit në profesionin 
e kontabilitetit dhe po ashtu për ruajtjen 
e kompetencës profesionale përmes 
mundësisë së ndjekjes së Edukimit të 
Vazhdueshëm Profesional”

Ermira Desku - Kontabiliste e Çertifikuar

“Nuk është e lehtë të punosh dhe të 
përgatitësh provimet në të njejtën kohë, 
por me punë dhe angazhim kam arritur t’ia 
dal. Tani që jam në proces të çertifikimit 
të nivelit të dytë “Kontabilist i Çertifikuar” 
dhe me punën që bëjë, kam kuptuar që ky 
është profesioni im» 

Taulant Murati - Teknik i Kontabilitetit

“Sot, anëtarët e SCAAK gëzojnë përparësi 
në punësim, pasi që në shumicën e 
aplikacioneve të punësimit në lëmin 
e financave kërkohen çertifikimet nga 
SCAAK” 

Yll Fondaj - Kontabilist i Çertifikuar

“Titulli ‘Auditor i Çertifikuar’ respektohet 
nga punëdhënësit dhe është garanci e 
suksesit në karrierë”

Elvira Ibrahimi Hoti - Auditore e 
Çertifikuar

www.scaak.org/Al/galeria/

https://www.facebook.com/elvira.ibrahimi.hoti?__tn__=K-R&eid=ARB4oSEK7YTyuYRQpTit2kyVswOZM_CBT8UC2sX7oXLNnatTW1jpS5xE5pQy3g61qdndz1kA0Zb4cNok&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDd_f6vkljTcwtDAdV-GzKjmKewhdp8dJqd8tk6u3xe9J1veo3x1ghAJgW9Kkd4jieEMBGr7AaTnk9QftoYoED5gXwXjSeYdeH63Yy8u1a_Gc6ETdvMAFS8ULbOEqvBRpoj1H0AzN-a5cZNHj8dT8tMfWIcthLOEtz2YWVKbDjfJhobocy8W8KugybhpLv812X1MW_KfV6U8XJkKyyOZ4hvwV0yKRz6gYGF7atitDkan84NvKAQ5SMmdXo3HNhiMN70Plm3Ss4ZqUG97gSptbGVJ-S4w1EOnaammQwwrjfD7au3e7y1YWwKfdK3oht37-GZvx1jrU0mO2JiBe-agJ6Kzp6tw3VwMiFscg
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Në fokus të ShKÇAK ka qenë edhe promovimi i anëtarëve të Shoqatës përmes azhurnimit të profileve 
të tyre në ueb faqen e Shoqatës dhe përditësimi i vazhdueshëm i listave të anëtarëve që posedojnë 
thirrje profesionale.

Një rëndësi e veçantë iu është dhënë edhe anëtarëve prospektivë përmes pjesëmarrjes së Shoqatës 
në panairin e karrierës në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe përmes organizimit të sesionit 
informues mbi mundësitë e karrierës në kontabilitet dhe auditim me studentët e Fakultetit Ekonomik të 
Universitetit të Prishtinës.
 

Gjatë sesionit informues me studentët e Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Prishtinës

Gajtë panairit të karrierës në Univerzitetin “Haxhi Zeka” në Pejë



CITATET
Anëtarët e ShKÇAK kanë promovuar profesionin përmes rrjeteve sociale 
ku janë publikuar citatet apo mesazhet e tyre për ti njoftuar të rinjtë mbi 
dobishmërinë e profesionit.
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ShKÇAK ka reaguar ndaj diskriminimit të firmave 
ligjore të auditimit në Udhëzimin Administrativ 
(UA) Nr.02/2018, përkatësisht për mënyrën 
dhe metodat e verifikimit të përmbushjes së 
kritereve për përcaktimin e statusit të investitorit 
strategjik. Si rezultat i reagimit të Shoqatës, 
UA 02/2018 është shfuqizuar nga UA 15/2018 
i cili e përkufizon “Institucionin auditues” si një 
ndërmarrje profesionale me auditor të licencuar 
për të ofruar shërbime të auditimit financiar, 
përkufizim ky i cili nuk i përjashton anëtarët e 
ShKÇAK.

Më konkretisht, reagimi i ShKÇAK-së ka pasur 
të bëjë me nenin 3, paragrafi 1.5 ku thuhej: 
”Institucion auditues kredibil – ndërmarrje e 
licencuar për të ofruar shërbime të auditimit  
financiar në të paktën dy shtete ku të paktën 
njëri nga këto shtete është anëtar i Bashkimit 
Evropian.“

ShKÇAK ka shprehur bindjen se emërtimi 
“Institucion auditues kredibil”  nuk është 
adekuat pasi që në Ligjin për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim përdoret termi 
„Firmë auditimi“ apo „Auditor“ dhe përmes 
termit të përdorur në këtë UA bëhet diskriminim 
i qartë i firmave vendore të auditimit të cilat me 
vet faktin se janë të licencuara sikurse edhe 
firmat e jashtme të auditimit, kanë kredibilitet 
për kryerjen e auditimeve.

MBROJTJA E ANËTARIT, OBJEKTIVË PRIMARE E SHOQATËS

Anëtarët e ShKÇAK, Vlorë 2018
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RRITJA E BESUESHMËRISË SË RAPORTEVE PËRMES
KONTROLLIT TË CILËSISË

Një nga pikat kryesore të strategjisë së 
Shoqatës 2015-2019 është edhe sigurimi i 
cilësisë së shërbimeve të ofruara nga anëtarët 
e saj dhe në pajtueshmëri me rregulloren e 
sigurimit të cilësisë të ShKÇAK çdo auditor 
ligjor i nënshtrohet kontrollit të cilësisë së paku 
një herë në tre vite. 

Gjatë vitit 2018, Departamenti i Kontrollit të 
Cilësisë ka vazhduar me aktivitetet e tij ku janë 
përzgjedhur angazhimet për kontroll të cilësisë, 
janë mbajtur takimet me auditorë ligjorë të 
firmave të auditimit dhe secilit auditor i është 
dërguar raporti individual i kontrollit, ku përveç 
të gjeturave, janë dhënë edhe rekomandimet 
për përmirësim të cilësisë. Auditorët vazhdojnë 
të përgjigjen pozitivisht ndaj të gjeturave të 
identifikuara dhe rekomandimeve të dhëna.

Nga kontrollet e kryera, disa nga të gjeturat 
kryesore të cilat janë hasur janë: 

1. Gjetjet në fushën e vlerësimit të përgjithshëm 
të rrezikut theksojnë se pothuajse të gjithë 
auditorët e inspektuar kanë nevojë për 
përmirësime themelore në këtë fushë; 

2. Përllogaritjet e materialitetit nuk ishin 
plotësisht në përputhje me kërkesat e 
SNA-ve;

3. Letrave të punës u mungonin elementet 
kryesore të cilat janë të nevojshme për të 
kuptuar natyrën e testimit dhe përfundimet e 
arritura;

• Një numër i opinioneve të lëshuara kishin 
mangësi/gabime si në vijim: 

• Çështjet të cilat duhet të jenë në letrën e 
menaxhmentit ishin të përfshira në opinion; 

• Paragrafët e theksimit të çështjes ishin 
përdorur në mënyrë jo të duhur;

• Referimi në opinion i më shumë se një grupi 
të parimeve të kontabilitetit;

• Problemet e hipotezës së vijimësisë nuk 
ishin marrë parasysh gjatë lëshimit të 
opinionit.

Sesioni i EVP për kontrollin e cilësisë
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Të gjeturat e realizuara nga procesi i kontrollit të 
cilësisë kanë shërbyer për bazë në përcaktimin 
e temave të Edukimit të Vazhdueshëm 
Profesional (EVP). Kështu, Departamenti i 
Kontrollit të Cilësisë organizoi EVP me temë 
“Edukimi praktik për Sigurimin e Cilësisë - 
Përgatitja e letrave të punës në përputhje me 
SNA”, ku anëtarët patën mundësinë të mësojnë 
më shumë mbi raste praktike të aplikimit të 
Standardit Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 700 
i rishikuar: “Formimi i opinionit dhe raportimi 
mbi pasqyrat financiare”.

Ekipi i Qendrës për Reforma në Raportim 
Financiar (QRRF) të Bankës Botërore gjatë vizitës 
së tyre në Kosovë, së bashku me përfaqësues 
të KKRF vizituan shoqatat profesionale të 
kontabilitetit dhe auditimit në vend. Këto vizita 
u mbajtën si pjesë e implementimit të projektit 
të  “Mbikëqyrjes Publike dhe Sigurimit të 
Cilësisë” i cili përbëhet nga Komponentët A dhe 
B. Komponenti A i cili është në finalizim ka për 
qëllim zhvillimin e elementeve strukturore për 
sistem të qëndrueshëm të Mbikëqyrjes Publike 
dhe Sigurimit të Cilësisë, ndërsa Komponenti 
B i cili është duke u implmentuar ka për qëllim 
zhvillimin e manualeve bazuar në praktikat më të 

mira ndërkombëtare, të cilat do të mbështesin 
procesin e Mbikëqyrjes Publike dhe procesin 
e Sigurimit të Cilësisë në vend. Gjatë vizitës 
në ShKÇAK, ekipi i QRRF u informua rreth 
punës së deritanishme të kryer nga ShKÇAK 
mbi kontrollin e cilësisë, si organizata e vetme 
që deri më tani ka marrë hapa konkret në këtë 
drejtim. 

Gjatë vitit 2018 gjithashtu ka përfunduar 
mbledhja dhe përpunimi i informatave të mostrës 
prej 120 raporteve të auditorit dhe pasqyrave 
financiare të publikuara në ueb faqe të KKRF-së 
për vitin e përfunduar më 31.12.2015 dhe 
31.12.2016. Pas analizimit të të dhënave është 
përgatitur “Hulumtimi i Cilësisë së Pasqyrave 
Financiare të Audituara të Ndërmarrjeve në 
Kosovë - viti raportues 2015 dhe 2016“, edicioni 
i dytë. Hulumtimi është publikuar në ueb faqe 
të ShKÇAK dhe iu është dërguar anëtarëve dhe 
institucioneve relevante si Këshilli Kosovar për 
Raportim Financiar, Administrata Tatimore e 
Kosovës dhe Banka Qendrore e Kosovës. 

Nga e majta: znj. Kalina Sukarova, znj. Ardiana Bunjaku,
z. Afrim Maloku, z. Arbër Hoti, z. Aleksandat Kocevski, 
z. Ranjan Ganguli, z. Piotr Pyziak
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SISTEMI I RAPORTIMIT FINANCIAR DHE
AUDITIMIT NË KOSOVË

Ligji i ri Nr. 06/L-032 për “Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim” është miratuar nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë vitit 
2018 dhe ka hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019. 
Gjatë periudhës së komentimit publik të këtij 
ligji, ShKÇAK ka luajtur një rol aktiv në dhënien e 
inputeve në mënyrë që ky ligj të jetë në përputhje 
të plotë me standardet ndërkombëtare dhe 
direktivat e BE-së dhe të përmirësojë sistemin 
e funksionimit të profesionit të kontabilitetit dhe 
auditimit në Kosovë. 

Komentet e ShKÇAK drejt këtij ligji, ndër 
të tjera kishin të bëjnë me forcimin e rolit 
të Kontabilistit të Çertifikuar (KÇ) përmes 
propozimit të përkufizimit më të qartë të KÇ-së 
dhe përcaktimit të përgjegjësive të tij, krijimin e 

komitetit të mbikëqyrjes së auditorëve ligjorë, 
kriteret e kategorizimit të ndërmarrjeve në 
Kosovë dhe ndarjen e detyrave për sigurimin 
e cilësisë ndërmjet rregullatorit dhe shoqatave 
profesionale.

Një pjesë e komenteve të ShKÇAK siç janë 
fuqizimi i rolit të KÇ dhe krijimi i komitetit të 
mbikëqyrjes së auditorëve janë marrë parasysh 
nga Ministria e Financave dhe janë inkorporuar 
në ligjin e ri, megjithatë çështjet e tjera nuk janë 
adresuar.

Ndërmarrjet Mikro Të vogla Të mesme Të mëdha

Asetet (EUR)

Qarkullimi (EUR)

Numri i
punonjësve

<=350,000

<=700,000

<=10

<=4,000,000

<=8,000,000

<=50

<=20,000,000

<=40,000,000

<=250

>20,000,000

>40,000,000

>250
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Disa nga ndryshimet që sjell ligji i ri i cili është në 
fuqi nga data 1 janar 2019 janë:

Zbatimi i standardeve për përgatitjen e 
pasqyrave financiare për ndërmarrjet e 
mëdha

• Pasqyrat financiare në pajtueshmëri 
me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF)

• Opinioni i auditimit të lëshohet nga një 
firmë e licencuar e auditimit

• Pasqyrat financiare të nënshkruhen nga 
drejtori ekzekutiv ose i përgjithshëm dhe nga 
drejtori financiar ose zyrtari kryesor financiar 
dhe/ose nga kontabilisti i çertifikuar

Subjektet të cilat konsiderohen me 
interes publik:

• Institucionet financiare, që i nënshtrohen 
licencimit nga BQK

• Ndërmarrjet publike dhe shoqërore dhe 
shoqëritë tregtare që i plotësojnë kriteret e 
për t’u klasifikuar si shoqëri të mëdha tregtare

• Subjektet letrat me vlerë të të cilave janë të 
lejuara për tregtim në një treg të rregulluar në 
Republikën e Kosovës

Kërkesat shtesë për raportim nga 
ndërmarrjet e mëdha:

• Deklarata e pajtueshmërisë – e nënshkruar 
nga drejtori ekzekutiv dhe zyrtari kryesor 
financiar

• Raporti i menaxhmentit – një vlerësim 
i drejtë dhe i balancuar i zhvillimit të 
ndërmarrjes dhe performancës. Përfshinë 
rreziqet kryesore dhe pasiguritë, treguesit 
financiar dhe jo financiar, çështjet e mjedisit 
dhe punëtorëve

• Deklarata e qeverisjes korporative – 
praktikat e qeverisjes, përshkrim i sistemeve 
të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit 
të rrezikut në lidhje me raportimin financiar, 
përbërja dhe funksionimi i organeve 
menaxheriale dhe mbikqyrëse dhe komitetet

• Themelimi i komitetit të auditimit me 
drejtorë jo ekzekutiv, njëri së paku të ketë 
përvojë në kontabilitet ose auditim

• Auditori i brendshëm – i pavarur dhe të 
ketë së paku 3 vjet përvojë punë në fushën e 
kontabilitetit ose auditimit

Raportimi nga firmat e auditimit

• Raporti vjetor i transparencës – publikohet 
brenda 4 muaj në faqen e internetit të auditorit 
dhe duhet të ruhet për 5 vite

• Struktura ligjore dhe pronësia e firmës
• Struktura qeverisëse
• Sistemi i kontrollit të brendshëm
• Rishikimet e fundit të cilësisë
• Lista e subjekteve me interes publik të 

audituara nga firma
• Edukimi i vazhdueshëm 
• Informacionet lidhur me bazën e shpërblimit 

të partnerëve të auditimit
• Informacione për qarkullimin e përgjithshëm 

të firmës

Shoqatat profesionale të kontabilitetit 
dhe auditimit

• Shoqatat profesionale duhet që brenda 3 
viteve nga hyrja në fuqi e ligjit bëhet anëtare të 
asociuara të FNK dhe brenda 5 viteve anëtare 
të plota të FNK. Për shoqatat e themeluara 
pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, afatet vlejnë 
nga data e licencimit

• Në rast të mos përmbushjes së kërkesës për 
anëtarësim në FNK sipas dispozitave të Ligjit, 
shoqatës i revokohet licenca nga KKRF

• Përmbushja e kërkesave sipas ligjit dhe FNK 
për shoqatat anëtare

• Përmbushja e kërkesave të kodit të etikës së 
FNK
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SHKÇAK LUAN ROL AKTIV NË ZHVILLIMET VENDORE
DHE GLOBALE TË PROFESIONIT

ShKÇAK ka vazhduar të ketë një rol aktiv në 
zhvillimin e profesionit të kontabilitetit dhe 
auditimit si në vend, ashtu edhe në rajon dhe 
në botë. Përmes organizimit të konferencave 
vendore dhe rajonale, organizimit të tryezave 
të rrumbullakëta, pjesëmarrjes në diskutime 

dhe punëtori për çështje të rëndësishme 
për profesionin e kontabilitetit dhe auditimit 
dhe për ambientin biznesor, ShKÇAK ka 
dhënë kontributin e saj në shtyrjen përpara të 
agjendave që çojnë drejt zhvillimit ekonomik të 
Kosovës.

TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR “LIGJIN PËR KONTABILITET, RAPORTIM 
FINANCIAR DHE AUDITIM”

Tryeza e rrumbullakët për Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim
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ShKÇAK në bashkëpunim me Odën Ekonomike 
Amerikane në Kosovë (OEAK) organizoi tryezë 
me përfaqësues të bizneseve anëtare të OEAK 
me qëllim të informimit të tyre mbi kërkesat e 
Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar  dhe 
Auditim dhe diskutimit të sfidave që mund të 
dalin gjatë implementimit të këtij ligji.

Folës kryesor në këtë tryezë ishte Ministri 
i Financave Z. Bedri Hamza, i cili në hapje të 
kësaj tryeze theksoi se ligji i ri për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim tashmë do të 
rregullojë sistemin e kontabilitetit, raportimin 
financiar, kërkesat për auditim, licensimin 
e auditorëve e shumë sfera të tjera të cilat 
afektojnë bizneset kosovare dhe se përmes këtij 
ligji të ri synohet fillimisht edhe luftimi i niveleve 
të larta të informalitetit në shoqërinë kosovare, 
gjë e cila do të ndikojë edhe në krijimin e 
kushteve më të favorshme për tërheqjen e 
investitorëve të huaj në Kosovë, duke shtuar 
se ky ligj është në përputhje me direktivat  e 
Bashkimit Evropian.

Më tutje u prezantua Ligji Nr. 06/L-032 nga 
Z. Lulzim Zeka, Auditor Ligjor, i cili mes tjerash 
foli mbi klasifikimin e ri të ndërmarrjeve në 
Kosovë, zbatimin e standardeve për përgatitjen 
e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve, kërkesat 
shtesë për raportim nga ndërmarrjet e mëdha 
dhe mbi auditimin e pasqyrave financiare. Pjesë 
e panelit për diskutim ishin edhe Z. Arbër Hoti, 
Udhëheqës i Departamentit të Kontrollit të 
Cilësisë në ShKÇAK dhe Znj.  Gresë Rexhepi, 
Kryesuese e Komitetit Tatimor të OEAK.
 

Si anëtare e OEAK, Shoqata gjithashtu është 
përfaqësuar në tryeza të organizuara nga Oda 
për të diskutuar dhe dhënë kontributin në 
çështje të rëndësishme për sektorin privat siç 
janë politikat fiskale, prokurimi publik, mungesa 
e fuqisë punëtore që posedon aftësi të 
kërkuara nga bizneset, luftimi i korrupsionit dhe 
ekonomisë joformale, marrëveshja e stabilizim-
asociimit, shfrytëzimi i fondeve IPA të Bashkimit 
Evropian, ligji e punës dhe ligji i pagave dhe të 
tjera. 

Tryeza e rrumbullakët për Ligjin për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim

Tryeza e rrumbullakët për Ligjin për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim

https://web.facebook.com/lulzim.zeka?__tn__=K-R&eid=ARD6x78g2_ReSWufYH3CWcH5jKpCYPGZ7n6vLzxx6XP1Qq4sxR0m367FcUUp3rAp4WogsayU3FSt1UNz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZuEnNMrnN9guwXxkeAibzxrzxR5jMcvr6Tifpkj79CKBFOet7vnMcls6cS6ufVnxtnC-0hX4A9-OFADqTWed-puiW4m_WkNgSdoWaBvHEnehGopvO4MeL4tZy355vwg6SmYEm7TcZ0FTuYIqpK9ND-O657MBFKxrx1DkhIBEipUCZlRP2Nch0PpBgOn4AsjkxJ_5r0PSE1HnD8U-f9lDrbT0Ol5otkcHS5B726NxlGe9TQCNOYF7vrIIXbfI-BtI7Pe4qg1c422yh8XrDr3NiXaKllj75qEYzu-Bo2oIYTRJlvKJL4zzuOafLmuqJGA2LLuBRhOvYABzb2Vxy379XK60c7pbuzw
https://web.facebook.com/arberhhhoti?__tn__=K-R&eid=ARC42W1oyJGKtXtVWXvDfvuhHUWDS__04Gv7_WIPcG6cUcYqCqiZoDyfBna3BnxNb5laf2Qves39ooHS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZuEnNMrnN9guwXxkeAibzxrzxR5jMcvr6Tifpkj79CKBFOet7vnMcls6cS6ufVnxtnC-0hX4A9-OFADqTWed-puiW4m_WkNgSdoWaBvHEnehGopvO4MeL4tZy355vwg6SmYEm7TcZ0FTuYIqpK9ND-O657MBFKxrx1DkhIBEipUCZlRP2Nch0PpBgOn4AsjkxJ_5r0PSE1HnD8U-f9lDrbT0Ol5otkcHS5B726NxlGe9TQCNOYF7vrIIXbfI-BtI7Pe4qg1c422yh8XrDr3NiXaKllj75qEYzu-Bo2oIYTRJlvKJL4zzuOafLmuqJGA2LLuBRhOvYABzb2Vxy379XK60c7pbuzw
https://web.facebook.com/grese.rexhepi?__tn__=K-R&eid=ARCyRfRN0JT0oXXwB3yP4Ps-YPOzGQewdRk7iQlNy0UTx1UR1aXqfQIUHPhKaz7H9YE8C2lgQT6lCeiW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZuEnNMrnN9guwXxkeAibzxrzxR5jMcvr6Tifpkj79CKBFOet7vnMcls6cS6ufVnxtnC-0hX4A9-OFADqTWed-puiW4m_WkNgSdoWaBvHEnehGopvO4MeL4tZy355vwg6SmYEm7TcZ0FTuYIqpK9ND-O657MBFKxrx1DkhIBEipUCZlRP2Nch0PpBgOn4AsjkxJ_5r0PSE1HnD8U-f9lDrbT0Ol5otkcHS5B726NxlGe9TQCNOYF7vrIIXbfI-BtI7Pe4qg1c422yh8XrDr3NiXaKllj75qEYzu-Bo2oIYTRJlvKJL4zzuOafLmuqJGA2LLuBRhOvYABzb2Vxy379XK60c7pbuzw
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Në tryezën e titulluar “Pulsi i Sektorit Privat 
mbi MSA-në”, ku mori pjesë edhe Ministri i 
Financave, Z. Bedri Hamza, u prezantua studimi 
që është realizuar në tërë Kosovën mbi njohuritë 
e bizneseve lidhur me MSA si dhe çfarë ndikimi 
ka pasur kjo marrëveshje në afarizmin e tyre. 
Rezultatet janë vlerësuar si inkurajuese por që 
nevojitet angazhim i institucioneve shtetërore 
për përmirësimin dhe ngritjen e njohurive të 
bizneseve në lidhje me MSA-në. Përfaqësuesit 
e Shoqatës theksuan se nevojitet një angazhim 
më i madh në vetëdijesimin e bizneseve lidhur 
me shtyllat e MSA si dhe rëndësi më e madhe 
gjatë implementimit të kësaj marrëveshje t’i ipet 
sektorit të prodhimit si faktor kyç për zhvillimin 
e vendit. 

Tryeza “Disponueshmëria e Fuqisë Punëtore në 
Kosovë” si temë kyçe kishte fuqinë punëtore 
dhe rëndësinë e saj në zhvillimin e sektorit privat. 
Si problem i evidentuar në këtë fushë u theksua 
mungesa e shkathtësive të fuqisë punëtore në 
Kosovë që pengon krijimin e një konkurrence 
si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Shqetësim 
tjetër u potencua edhe lëvizja e fuqisë punëtore 
jashtë vendit e që kjo situatë pritet që edhe më 
tej të përkeqësohet pas përmbylljes së procesit 
të liberalizimit të vizave.

Tryeza me temën “Prokurimi Publik në 
zhvillime të vazhdueshme” ku morri pjesë 
edhe përfaqësuesi i SHKÇAK u diskutua se 
si zhvillimet e fundit në prokurimin publik 
kanë pasur për qëllim lehtësimin e aplikimit 
të procedurave si dhe rritjen e transparencës. 
Edhe përkundër shqetësimeve të bizneseve 
lidhur me aktivitetet e prokurimit, zhvillimet e 
fundit u vlerësuan pozitive duke iu falënderuar 
gatishmërisë së institucioneve vendore dhe 
përkrahjes së USAID-it.

Tryeza e diskutimit  “Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në”

Tryeza e diskutimit “Disponueshmëria e Fuqisë Punëtore në 
Kosovë”

Tryeza e diskutimit “Prokurimi Publik në zhvillime të 
vazhdueshme”
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Tryeza mbi “Shfrytëzimin e Fondeve IPA në 
Kosovë” u diskutua  se si fondet IPA kanë 
shërbyer si mbështetje e vlefshme për forcimin 
e mjedisit socio-politik të Kosovës si dhe 
ngritjes së nivelit të bashkëpunimit ekonomik 
rajonal. Gjatë kësaj tryeze u diskutua që një nga 
problemet më të mëdha në lidhje me shfrytëzimin 
e fondeve të IPA është mungesa e kapaciteteve 
për përgatitjen e projekt propozimeve sipas 
kërkesave të EU si dhe mungesa e kapaciteteve 
për të implementuar projektet e fituara.

Në shënimin e Javës Globale të Ndërmarrësisë, 
Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK-së, Znj. 
Ardiana Bunjaku ishte e ftuar si paneliste në 
tryezën e diskutimit të organizuar nga Oda 
Ekonomike Amerikane në Kosovë me temë “Roli 
i Grave Ndërmarrëse në Shoqërinë Kosovare 
dhe Komunitetin e Biznesit” ku u diskutua mbi 
sfidat dhe mundësitë për gratë në ndërmarrësi, 
por dhe në treg të punës në Kosovë.

Anëtarët e ShKÇAK morën pjesë në punëtorinë  
për Kontabilistë dhe Auditorë me temë: “Roli i 
Kontabilistëve dhe Auditorëve në Parandalimin 
e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit 
të Terrorizmit”. Punëtoria u organizua nga 
Njësia e Inteligjencës Financiare të Kosovës 
si pjesë e projektit të financuar nga Zyra e 
Bashkimit Evropian “Mbështetje e mëtejshme 
Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit 
të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të 
Dhunshëm”.

PUNËTORIA “ROLI I KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE NË PARANDALIMIN E 
PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”

Tryeza e diskutimit “Shfrytëzimi i Fondeve IPA në Kosovë”

Tryeza e diskutimit ““Roli i Grave Ndërmarrëse në Shoqërinë 
Kosovare dhe Komunitetin e Biznesit”
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Me ftesë të ATK, ShKÇAK morri pjesë në takimin 
me donatorë dhe palë të interesit ku u prezantuan 
të arriturat e ATK-së si në aspektin e mbledhjes 
së të hyrave për  buxhetin e shtetit, ashtu edhe 
në përmirësimin e shërbimeve për tatimpagues 
në fushën e reimbursimit të TVSH-së përmes 
EDI. Në këtë takim, zv. Ministri i Financave Z. 
Fatmir Gashi diskutoi mbi ndryshimet që pritet 
të ndodhin në legjislacionin tatimor dhe impaktin 
që do të kenë tek tatimpaguesit. 

TAKIMI ME DONATORË DHE PALË TË INTERESIT TË ADMINISTRATËS 
TATIMORE TË KOSOVËS

BASHKËPUNIMI RAJONAL DREJT INTEGRIMIT NË BASHKIMIN EVROPIAN

Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes mes ShKÇAK dhe CAORM

Tryeza e diskutimit “Roli i Kontabilistëve dhe Auditorëve në Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit”

Takimi me donatorë dhe palë të interesit të Administratës
Tatimore të Kosovës
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Gjatë vitit 2018 u nënshkrua marrëveshja e 
bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve 
të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 
(ShKÇAK) dhe Këshillit për Mbikëqyrjen 
dhe Avancimin e Auditimit në Republikën e 
Maqedonisë (CAORM). 

Marrëveshja do të mundësoj krijimin e një 
partneriteti afatgjatë mes ShKÇAK dhe CAORM, 

në mënyrë që dy organizatat të shkëmbejnë 
njohuritë dhe përvojat e tyre si në fushën e 
trajnimeve dhe edukimit të vazhdueshëm 
profesional ashtu edhe në fushën e sigurimit 
të cilësisë, të konsiderojnë shkëmbimin e stafit 
mes dy organizatave me qëllim të përmirësimit 
të ekspertizës së tyre dhe të zhvillojnë një 
proces për të sjellë përvojat dhe ekspertizat 
evropiane në Kosovë dhe Maqedoni.

Këshilli i SHKÇAK dhe CAORM
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Gjatë vitit 2018 aktivitetet e Federatës 
Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe 
Auditorëve (FNK) kanë qenë të fokusuara në 
rritjen e besueshmërisë në sistemin financiar 
global si rrugë drejt ekonomive të forta dhe 
stabilitetit financiar, zvogëlimit të korrupsionit 
dhe varfërisë, përmirësimit të transparencës 
dhe llogaridhënies së qeverive, tregjeve dhe 
kompanive. 

Si anëtare me të drejta të plota në FNK, ShKÇAK 
ka kontribuar në aktivitetet e kësaj Federate 
si përmes pjesëmarrjes në vendimmarrje në 
takimin vjetor të Këshillit, ashtu edhe përmes 
pjesëmarrjes ne takimet e komisioneve të FNK.

Takimi i Këshillit të FNK për vitin 2018 u 
mbajt në Sidnej të Australisë, ku ShKÇAK u 
përfaqësua nga Znj. Afërdita Gashi – Kryetare e 
Këshillit dhe Znj. Ardiana Bunjaku – Drejtoreshë 
Ekzekutive. Në këtë takim u shtjelluan raportet 
nga udhëheqësit dhe menaxhmenti i FNK-së 
duke përfshirë implementimin e planit strategjik 
për vitet 2016-2018, strategjia e FNK-së për 
vitet 2019-2020, buxheti për vitin 2019; raportet 
nga nën-komisionet e bordit, raportet nga 

komisioni i nominimeve, çështjet e anëtarësisë, 
prezentimet nga bordet standard-vënëse dhe 
programet e FNK-së. Të pranishmit u informuan 
dhe votuan për çështjet e mësipërme pas 
prezantimit dhe diskutimit të tyre.

Për më tepër, Znj. Ardiana Bunjaku u 
zgjedh  anëtare e Panelit Këshillues mbi 
Pajtueshmërinë të FNK-së për mandatin 2019 - 
2021. Ky panel mbikëqyrë dhe ofron këshilla për 

SHKÇAK PJESË E STRUKTURAVE TË FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË 
KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE (FNK)

Takimi i Këshillit të FNK
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stafin e FNK-së mbi implementimin dhe operimin 
e programit të pajtueshmërisë së anëtarëve 
dhe jep rekomandime tek Bordi i FNK-së mbi 
rishikimin e Deklaratave të Obligimeve të 
Anëtarësisë (DOA) dhe mbi pranimin e anëtarëve 
të rinjë. Qëllimi i përbashkët i këtij paneli dhe i 
programit të pajtueshmërisë është mbrojtja e 
interesit publik përmes promovimit të adoptimit 
të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, 
auditimit, etikës, edukimit në sektorin publik 
dhe privat, themelimi i sistemeve të sigurimit 
të cilësisë dhe mekanizmave të zbatimit të tyre 
përmes DOA-ve.

Anëtarësia e plotë e ShKÇAK-së në FNK që nga 
viti 2009 dhe zgjedhja e Znj. Bunjaku si anëtare 
në strukturat e FNK-së tregojnë se Kosova 
tashmë jo vetëm që ka zënë vendin e saj në 
hartën botërore të profesionit të kontabilitetit 
dhe auditimit, po edhe po luan një rol aktiv në 
zhvillimet globale të këtij profesioni.

KONGRESI  BOTËROR I KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE

Në vijim të takimit të Këshillit të FNK, përfaqësueset e ShKÇAK morrën pjesë në Kongresin Botëror të 
Kontabilistëve dhe Auditorëve me titull “Sfidat Globale. Liderët Global”.

Kongresi Botëror i Kontabilistëve “Sfidat Globale- Liderët Global”
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Kongresi i cili mbahet çdo katër vite mblodhi 
5,500 delegatë nga 115 vende të botës. 
Tematika e Kongresit Botëror për vitin 2018 
kishte të bëjë me sfidat globale dhe liderët global 
dhe kishte për qëllim ti informojë pjesëmarrësit 
mbi të ardhmen e profesionit dhe ndryshimet 
që do të sjellë ajo. Programi i kongresit ofroi 
sesione të ndryshme për profesionistë si në 
fushën e auditimit, kontabilitetit, raportimit 
financiar, apo sektorit publik, përmes të cilave 

kandidatët patën mundësinë të mësojnë dhe 
të ndajnë përvojat mbi zhvillimet e fundit të 
profesionit. Kongresi Botëror i Kontabilistëve në 
agjendë përfshinte edhe disa punëtori të cilat 
mundësuan prezantimin e rasteve të studimit të 
biznesit dhe kontabilitetit, pikësynimet, praktikat 
më të mira dhe të ardhmen e profesionit. 
Kongresi i ardhshëm do të mbahet në vitin 2022 
në Mumbai, Indi.

Gjatë vitit 2018 u mbajtën dy takime të 
Komisionit për Zhvillimin e Organizatave 
Profesionale (PAODC) të FNK, në të cilin znj, 
Ardiana Bunjaku, Drejtoreshë Ekzekutive e 
ShKÇAK është Këshilltare Teknike.

Në takimin e PAODC i cili u mbajt ne Manila 
të Filipineve, fokus i veçantë i është dhënë 
planit strategjik të FNK-së dhe zhvillimit të 
udhëzuesve për edukimin dhe trajnimin për 
Kontabilist dhe Auditor të Çertifikuar. Gjithashtu 
u diskutua edhe udhëzuesi për qeverisje të mirë 
si dhe një rëndësi e madhe iu dha diskutimeve 

lidhur me kërkesat e FNK-së për anëtarët e rinj: 
a janë të qartë udhëzimet për implementim të 
DOA-ve; dhe monitorimi direkt nga FNK-ja për 
implementimin e planit të punës të  anëtarëve. Si 
temë mjaft e rëndësishme ishte edhe diskutimi 
lidhur me numrin e aplikimeve për anëtarësim 
nga vendet e vogla në zhvillim, PAODC do të 
punojë në këtë drejtim intensivisht për të gjetur 
modalitetet se si në vendet e vogla dhe në 
zhvillim t’i inkurajojë organizatat profesionale të 
bashkohen dhe të punojnë si një organizatë e 
vetme për implementim të të gjitha kërkesave që 
dalin nga FNK dhe nga standardvënësit global 

Takimi i PAODC të FNK
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duke pasur parasysh koston e lartë që e kanë 
organizatat profesionale për implementimin e të 
gjitha këtyre kërkesave.

Takimi i PAODC i cili u mbajt në Nju Jork 
kishte si qëllim diskutimin e gatishmërisë së 
organizatave profesionale të kontabilitetit dhe 
auditimit për të ardhmen (Future Ready PAO). 

Agjenda përfshinte një punëtori interaktive e cila 
kishte për qëllim të shfrytëzojë përvojën dhe 
ekspertizën e këtij Komisioni për të shqyrtuar se 
çfarë do të thotë një Kontabilist dhe Auditor i cili 
është i gatshëm për t’u ballafaquar me të rejat 
që do të sjellë e ardhmja. 

MOS TË NGECIM NË TË KALUARËN - SI NDRYSHIMI I QEVERISJES 
SË ORGANIZATËS PROFESIONALE TË KONTABILITETIT DHE 
AUDITIMIT NDIHMOI NË VENDOSJEN E KOSOVËS NË HARTËN 
GLOBALE TË KËTIJ PROFESIONI

ShKÇAK shpesh herë merret si shembull i mirë për organizatat profesionale të 
kontabilitetit dhe auditimit nëpër botë. Në janar të vitit 2018, Federata Ndërkombëtare e 
Kontabilistëve (FNK) publikoi botimin “Përqëndrimi në Përformancë” i cili ka për qëllim 
ngritjen e ndërgjegjësimit të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit 
(OPK-ve) për rëndësinë e praktikave dhe parimeve të mira të qeverisjes në përmirësimin 
e performancës së organizatave. Ky botim përmban edhe artikullin e mëposhtëm mbi 
ShKÇAK si një shembull i mirë i qeverisjes së një organizate profesionale të kontabilitetit 
dhe auditimit.
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Gjatë 2018, FCM ka mbajtur 3 takime ku 
përfaqësuesit e Shoqatës kanë marrë pjesë. Në 
Takimin e Këshillit të Federatës Ndërkombëtare 
të Mesdheut (FCM) që u mbajt në Paris, Shoqata 
u përfaqësua nga Z. Nazmi Pllana si Kryetar i 
Këshillit. Në këtë takim u punua në zhvillimin 
e Planit Strategjik dhe të Veprimit të FCM-së 
për vitin 2018. Pikat kyçe të strategjisë ishin: 
kontributi në politikat publike ndërkombëtare, 
implementimi i projektit TRAINEX, pritjet e 
anëtarëve, zhvillimi dhe ngjarjet e rëndësishme. 

Në takim u bë prezantimi i mënyrës së aplikimit 
në projektin TRAINEX. Projekti Knowledge 
Alliances/TRAINEX i Komisionit Evropian ka për 
qëllim shkëmbimin e profesionistëve me 

kualifikime të larta në kontabilitet dhe auditim 
dhe bazohet në partneritete trans-nacionale 
midis dy ose më shumë organizatave nga vende 
të ndryshme të rajonit Euro-Mesdhetar, ku 
konkretisht do të bëhet shkëmbimi i studentëve 
të Institucioneve të Arsimit të Lartë. Në këtë 
drejtim, FCM së bashku me anëtarët e saj 
gjatë muajit janar dhe shkurt kanë punuar në 
plotësimin e dokumentacionit për të aplikuar 
në këtë projekt. Për shkak se Kosova nuk është 
anëtare e Bashkimit Evropian, ShKÇAK ka marr 
pjesë si vend partner në këtë projekt së bashku 
me Universitetin për Biznes dhe Teknologji 
(UBT) me të cilin ka marrëveshje bashkëpunimi.

SHKÇAK PJESË AKTIVE E FEDERATËS MESDHETARE TË KONTABILISTËVE (FCM)

Takimi vjetor i FCM
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Në takimin e Këshillit të FCM që u mbajt në 
Londër, ShKÇAK u përfaqësua nga Drejtoresha 
Ekzekutive. Në këtë takim përveç diskutimeve 
për planin strategjik, planin e veprimit, raportin 
financiar, u diskutua edhe lidhur me aktivitetet e 
FCM dhe u sugjerua u sugjerua që Znj. Ardiana 
Bunjaku, e cila është aktive në forumin e 
donatorëve global MOSAIC të FNK, të mund të 
veprojë në emër të FCM-së në mbledhjet e këtij 
forumi dhe t’iu raportojë anëtarëve të Këshillit 
të FCM. Gjithashtu Znj. Bunjaku iu dha edhe 
detyra të jetë pjesë e task-forcës për definimin 
e objektivave të cilat duhet të përmbushen nga 
Sekretari i Përgjithshëm i FCM-së”.

 

Në Asamblenë e Përgjithshme të FCM e cila 
u mbajt në Stamboll, ShKÇAK  u përfaqësua 
nga Znj. Afërdita Gashi – Kryetare e Këshillit 
dhe nga Znj. Ardiana Bunjaku – Drejtoreshë 
Ekzekutive. Anëtarët e FCM aprovuan pasqyrat 
financiare dhe raportin e auditorit për vitin 
2017 dhe buxhetin për vitin 2018. Gjithashtu u 
diskutua plani strategjik i FCM për vitin 2018 
dhe anëtarët sugjeruan që Federata duhet të 
fokusohet më shumë në Ndërmarrjet e Vogla 
dhe të Mesme (NVM) dhe në Praktikat e Vogla 
dhe të Mesme (PVM). Duke qenë se disa 

nga shtetet anëtare të FCM kanë sisteme të 
kontrollit të cilësisë për shërbime të tjera nga 
ato të auditimit, me propozim të Znj. Bunjaku 
u vendos që të formohet një grup punues për 
zhvillimin e një pyetësori në mënyrë që shtetet 
tjera të kuptojnë më shumë mbi këto sisteme 
të kontrollit të cilësisë dhe të shqyrtohen 
mundësitë e implementimit të këtyre sistemeve 
në vendet e tyre.

Në vijim të Mbledhjes së Asamblesë së FCM, 
përfaqësueset e ShKÇAK morën pjesë në 
Konferencën e 16-të Vjetore të FCM me temën 
“Auditimi dhe perspektiva e tij aktuale”. 
Kjo konferencë kishte në fokus sfidat aktuale 
të interesit publik që ndikojnë në profesionin 
e auditimit, domosdoshmërinë e cilësisë së 
auditimit, modelin aktual të përcaktimit të 
standardeve të auditimit dhe auditimi i NVM-ve. 
Gjithashtu në këtë Konferencë u trajtuan dhe 
zhvillimet që është duke sjellë digjitalizimi dhe 
roli i profesionit të Kontabilitetit dhe Auditimit në 
këtë mjedis të ri teknologjik.
 

SHKÇAK VAZHDON TË JETË PJESË 
E GRUPEVE TË EKSPERTËVE TË 
EFAA

Grupet e ekspertëve të Federatës Evropiane 
të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM 
(EFAA) luajnë një rol aktiv dhe të rëndësishëm 
në përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të 
praktikave dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme pranë politikbërësve dhe akterëve tjerë 
relevant. ShKÇAK vazhdon të përfaqësohet 
në grupet e ekspertëve të EFAA ku gjatë vitit 
2018, Z. Nazmi Pllana është rizgjedhur edhe 
për një mandat si anëtar i Grupit të Ekspertëve 
të Kontabilitetit, ndërsa Z. Lulzim Zeka është 
rizgjedhur edhe për një mandat si anëtar i Grupi 
të Ekspertëve të Auditimit. 
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Mbledhja vjetore e Asamblesë së EFAA për 
vitin 2018 u mbajt në Bruksel, ku ShKÇAK u 
përfaqësua nga Z. Nazmi Pllana. Në mbledhjen 
e Asamblesë së EFAA u aprovua plani i 
aktiviteteve për vitin 2018-2019 dhe pasqyrat e 

audituara financiare për vitin 2017, parashikimi 
i buxhetit për vitin 2018 dhe projekt buxheti për 
vitin 2019. Gjithashtu, në këtë mbledhje u zgjedh 
edhe kryetari i EFAA së bashku me anëtarët e 
bordit të kësaj Federate.

Gjatë të njëjtës kohë, përfaqësuesi i ShKÇAK 
Z. Pllana mori pjesë edhe në konferencën 
ndërkombëtare “Transformimi Dixhital i 
NVM-ve”, të organizuar nga EFAA. Në 
konferencë u diskutua mbi digjitalizimin 
e ekonomisë Evropiane dhe se si ajo ka 
ndryshuar mënyrën se si jetojmë, punojmë 
dhe konsumojmë. Teknologjitë si blockchain, 
inteligjenca artificiale dhe sistemet e analizave 
të të dhënave janë duke ndikuar shumë në 
profesionin e kontabilitetit globalisht. Andaj, 
kompanitë e mëdha dhe firmat e kontabilitetit 
janë duke investuar çdo ditë e më shumë për 
t’u përshtatur me këto ndryshime dhe për të 
përfituar nga këto teknologji të reja.

SHKÇAK VAZHDON ME PJESËMARRJE AKTIVE NË PROGRAMET E QRRF

Si pjesë e Qendrës për Reforma në Raportimin Financiar (QRRF) të Bankës Botërore, përfaqësuesit 
e ShKÇAK-së në vazhdimësi kanë qenë pjesë e seminareve dhe punëtorive të organizuara nga kjo 
qendër.

Konferenca ndërkombëtare “Transformimi Dixhital i NVM-ve”, 
EFAA.

Seminaret në kuadër të programit REPARIS të Bankës Botërore
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Në kuadër të Komunitetit të Praktikës për 
Edukim dhe Raportim Financiar (EduCop) të 
QRRF, përfaqësuesit e ShKÇAK morën pjesë 
në seminarin njëditor të programit EU-REPARIS 
në Vjenë, “Drejt integrimit rajonal të edukimit 
për kontabilitet dhe auditim në Ballkanin 
Perëndimor”, organizuar në bashkëpunim me 
Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve 
(FNK), i cili bashkoi shoqatat profesionale nga 
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shoqatat 
tjera profesionale nga Evropa.

Qëllimi i këtij seminari ishte që pjesëmarrësit ta 
kuptojnë statusin e adoptimit të standardeve 
ndërkombëtare në nivel global dhe në rajonin 
e Ballkanit Perëndimor sipas Raportit Global të 
Statusit të Adoptimit të Standardeve të FNK-së.

Trajnimi i Trajnerëve të Auditimit “Moduli 
plotësues: Fokusimi në shërbimet për NVM-të”, 
u mbajt në Vjenë në kuadër të programit 
EU-REPARIS. Kjo punëtori kishte për synim 
t’i zhvillojnë kapacitetet e profesionistëve 
të auditimit për të ofruar trajnime cilësore 
dhe programe të Edukimit të Vazhdueshëm 
Profesional (EVP), bazuar në Standardet e Bordit 
të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 
dhe Sigurisë (BSNAS). Punëtoria u fokusua në 
nevojat dhe sfidat e auditorëve të Praktikave 
të Vogla dhe të Mesme (PVM) për t’i zbatuar 
standardet ndërkombëtare dhe për t’i udhëzuar 
ata në zhvillimin e procedurave të sigurimit të 
cilësisë në nivel të firmës dhe angazhimit.

Trajnimi i trajnerëve për auditim i Bankës Botërore
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Seminari i dytë i programit PULSAR, program 
në nivel rajoni i QRRF në mbështetje të 
zhvillimit të kornizave të kontabilitetit dhe 
raportimit financiar të sektorit publik, mblodhi 
përfaqësuesit e ministrive të financave, 
universiteteve dhe shoqatave profesionale të 
kontabilitetit dhe auditimit për ta shqyrtuar më tej 
zhvillimin e programeve cilësore të edukimit për 
kontabilitetin dhe auditimin në sektorin publik 
në vendet pjesëmarrëse. Seminari shtjelloi tema 
teknike me interes të ndërsjellë dhe grupet 
punuese e përpunuan më tej Kornizën Minimale 
të Kompetencave për profesionistët e financave 
të sektorit publik, gjë që ishte konceptuar në 
seminarin inaugurues të programit PULSAR.

Meqë ShKÇAK konsiderohet si shembull i mire 
i çertifikimit në sektorin publik, përfaqësuesit 
e Shoqatës  së bashku me përfaqësuesit e 
Departamentit të Thesarit të Ministrisë së 
Financave të Kosovës ishin pjesë e panelit 
“Shembull i Praktikave të Mira: Çertifikimi në 
Kontabilitetin e Sektorit Publik”. Përfaqësuesit 
e Shoqatës prezentuan mbi programin e 
ShKÇAK-së për kontabilitet dhe auditim në 
sektorin publik, përvojën dhe ekspertizën 
në këtë fushë si dhe vizionin e Shoqatës për 
zhvillimin e çertifikimit në sektorin publik, duke e 
theksuar cilësinë e programeve dhe kapacitetet 
që Shoqata i ka në dispozicion për zhvillimin e 
financave publike në Kosovë.

Përfaqësuesit e ShKÇAK-së morën pjesë edhe 
në seminarin e përbashkët të komuniteteve 
të praktikës së programeve STAREP dhe 
EU-REPARIS të (QRRF), «Avancimi i sistemeve 
të sigurimit të cilësisë: trendet dhe mundësitë».
Çështja e cilësisë së auditimit mbetet jetike për 
besimin e publikut te auditimi. Megjithëse ka 
dëshmi se cilësia e auditimit është përmirësuar 
dhe vijon të përmirësohet, vazhdon të ketë 
shqetësime rreth auditimeve që mbeten nën 
standardet e kënaqshmërisë, ashtu edhe sa i 
përket ritmit të përmirësimit të auditimeve. Punëtoria e CFRR mbi kontabilitetin dhe auditimin në sektorin 

publik

Punëtoria e CFRR mbi kontabilitetin dhe auditimin në sektorin 
publik Seminar i CFRR mbi raportimin financiar dhe auditimin
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Pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat e tyre me 
njëri-tjetrin dhe me ekspertët ndërkombëtarë, 
të cilët ofruan përvojën e tyre në reformat lidhur 
me fuqizimin e sistemeve të sigurimit të cilësisë 
në vende të ndryshme. Si pjesë e panelit mbi 
kornizën ligjore dhe zbatimin e saj në fushën e 
auditimit, mbikëqyrjes publike dhe kontabilitetit 
në vendet pjesëmarrëse, përfaqësuesi i ShKÇAK 
Z. Arbër Hoti prezantoi mbi ndryshimet që janë 
bërë në legjislacionin në lidhje me sigurimin e 
cilësisë në Kosovë dhe punën e Shoqatës në 
këtë fushë.

QRRF në bashkëpunim me Komunitetin e 
Praktikës së Auditimit të Brendshëm (IACOP) 

të rrjetit të Edukimit ‹peer asissted› për 
Menaxhimin e Shpenzimeve Publike (PEMPAL) 
kanë zhvilluar një program dyvjeçar për 
ndërtimin e kapaciteteve rajonale për auditorët 
e brendshëm të sektorit publik. 

Trajnerët e ShKÇAK-së dhe të Njësisë Qendrore 
Harmonizuese (NJQH) janë përzgjedhur të 
marrin pjesë në këtë program dyvjeçar, si 
përfaqësues nga Kosova. Në serinë e trajnimeve 
të këtij programi të quajtur “Advanced Stream”, 
përfaqësuesja e ShKÇAK Znj. Teuta Karameta 
prezantoi zhvillimet dhe implementimin e 
mësimeve të mësuara nga ky trajnim në Kosovë.

Trajnimi i trajnerëve i Bankës Botërore për Auditimin e Brendshëm



61
RAPORT VJETOR 2018

Gjatë vitit 2018 u mbajt  Konferenca e Ministrave 
me temë “Informacioni Financiar: Katalizator për 
Integrimin Ekonomik”, e organizuar nga Qendra 
për Reforma në Raportim Financiar e Bankës 
Botërore në Vjenë.

Konferenca u mbajt nën patronatin e 
Presidencës Austriake të Këshillit të Bashkimit 
Evropian dhe mblodhi rreth 300 delegatë 
të nivelit të lartë, duke përfshirë Ministra të 
Financave, përfaqësues të rregullatorëve 
financiar si dhe përfaqësues të nivelit të lartë 
të sektorit publik dhe atij privat, përfaqësues të 
komuniteteve profesionale dhe akademike dhe 
ekspert nga institucionet kyçe ndërkombëtare 
dhe institucione të Bashkimit Evropian.

Në këtë konferencë pjesëmarrës nga Republika 
e Kosovës ishin Z. Bedri Hamza, Ministër i 
Financave, përfaqësues të Thesarit të Kosovës, 
Këshillit Kosovar për Raportim Financiar 
(KKRF), Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), 
Universitetit të Prishtinës, Zyrës së Harmonizimit 
dhe Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar 
dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK).

Konferenca kishte në fokus mënyrën se si rritja e 
llogaridhënies dhe transparencës financiare në 
sektorët publik dhe privat mund të mbështesin 
integrimin e mëtutjeshëm ekonomik të BE-së 
dhe fqinjëve të saj në Ballkanin Perëndimor dhe 
bashkëpunimin me vendet partnere të Lindjes.

SHKÇAK MERR PJESË NË KONFERENCËN E MINISTRAVE TË ORGANIZUAR 
NGA QENDRA PËR REFORMA NË RAPORTIM FINANCIAR E BANKËS 
BOTËRORE

Konferenca e ministrave e organizuar nga Banka Botërore
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Ministri Bedri Hamza gjatë prezantimit në panel 
në kuadër të kësaj konference, ka prezantuar 
reformat më të mëdha që janë bërë deri më 
tani në fushën e financave në Kosovë. Ai me 
këtë rast solli në mendjen e të pranishmëve që 
Kosova është dashur që të ndërtojë sistemin 
e vetë financiar që nga zero-ja. “Përkundër 
vështirësive, kjo na ka ofruar një mundësi 
që shumë praktika të mira t’i integrojmë në 
strukturën e sistemit tonë nga niveli lokal 
dhe qendror, nga një sistem i centralizuar në 
sistem të decentralizuar me përgjegjësi mirë 
të definuara në menaxhimin financiar, duke 
përfshirë edhe sistemin e kontrollit. Kemi bërë 
edhe shumë përmirësime në transparencë. 
Kemi filluar me raportimin e serive mujore që 
janë lehtë të qasshme për publikun, buxhetin e 
qytetarëve, ndërsa së shpejti do të publikojmë 
një portal të avancuar transparence buxhetore, 
që mundëson edhe vizualizimin e të dhënave 
financiare dhe buxhetore”. 

Në vijim të Konferencës së Ministrave, u 
vazhdua me seminaret dhe grupet punuese për 
raportimin financiar dhe auditimin, sigurimin 
e cilësisë dhe edukimin në kontabilitet dhe 
auditim për sektorin publik.

Gjatë këtyre seminareve, si pjesë e sesionit mbi 
rrugët e edukimit, përfaqësuesja nga Kosova 
Znj. Edona Perjuci Uka prezantoi të arriturat në 
fushën e edukimit për kontabilitet dhe auditim 
të sektorit publik, reformat në Menaxhimin 
e Financave Publike, sfidat, mundësitë dhe 
planet e ardhshme për implementimin e duhur 
të Strategjisë së Kosovës për Reformat në 
Menaxhimin e Financave Publike 2016-2020.

Punëtoria e CFRR mbi kontabilitetin dhe auditimin e sektorit 
publik

z. Bedri Hamza, Ministër i Financave



63
RAPORT VJETOR 2018

ShKÇAK në vazhdimësi vlerëson përkushtimin 
dhe disiplinën që tregojnë anëtarët e Shoqatës 
gjatë ndjekjes së programeve çertifikuese. Edhe 
për vitin 2018, gjatë festës së fundvitit janë 
ndarë çmimet për Studentët e vitit si mirënjohje 

për rezultatet e arritura nga këta studentë, por 
edhe si inkurajim për studentët e tjerë për të 
vazhduar me përkushtimin e tyre drejt përfitimit 
të thirrjeve profesionale që ata i aspirojnë.

STUDENTËT E VITIT

Besian Beqiri – Student i vitit i nivelit Auditor i Çertifikuar

Resul Kasumi – Student i vitit i nivelit Kontabilist i Çertifikuar
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Arbnora Gërxhaliu – Studente e vitit e nivelit Teknik i Kontabilitetit

Blinera Surdulli – Studente e vitit e programit Auditor i Brendshëm i 
Çertifikuar

Mato Meyer – Student i vitit i programit Ekspert i Licencuar i Forenzikës 
Financiare
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Asambleja

Struktura Organizative

Komisioni për 
Tatime

Komisioni i
Edukimit

Komisioni i 
Standardeve 
Profesionale

Komisionipër 
Kontrollin e  

Cilësisë

Drejtori 
Ekzekutiv

Dep. i Edukimit 
dhe Standardeve 

Profesionale

Dep. për 
Kontrolline  

Cilësisë

Dep. i 
Financave

Dep. Ligjor 
dhe 

Prokurimit

Dep.  
Administratës

Zëvendës 
Drejtori

Raportim dhe 
Komunikim

Shërbimi 
për Anëtarë

Shërbimi 
për 

Studentë
Logjistika IT Mirëmbajtja

Zyrja e  
Sektorit
Privat

Zyrja e 
Sektorit 
Publik

Zyrja e Sektorit të 
Auditimit të 
Brendshëm

Komisioni për Hetim
dhe Disiplinë

Komisioni i
Nominimeve

Këshilli i 
ShKÇAK



RAPORTET E KOMISIONEVE
Komisionet e ShKÇAK janë shtylla të 
rëndësishme në qeverisjen e Shoqatës dhe 
luajnë rol kyç në arritjen dhe zhvillimin e 
qëllimeve, objektivave dhe aktiviteteve të 
Shoqatës dhe përmbushjen e objektivave të 
Deklaratave të Obligimeve të Anëtarësisë (DOA) 
të FNK-së.

Komisionet e Shoqatës i përcjellin zhvillimet 
në fushat përkatëse të profesionit në vend 
dhe në botë dhe angazhohen që objektivat 
dhe aktivitetet e Shoqatës t’i reflektojnë 
ato zhvillime në shërbim të interesit publik. 

Komisionet shërbejnë si urë lidhëse në mes të 
anëtarëve dhe akterëve relevantë të profesionit 
në krijimin e një mjedisi të avancuar të punës 
për kontabilistët dhe auditorët.

Në anën tjetër, Komisionet e ShKÇAK-së 
përkujdesen për ruajtjen e integritetit profesional 
tëanëtarëve, respektimin e Kodit të Etikës nga 
ata dhe pajtueshmërinë e punës së tyre me 
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe 
auditimit si dhe të edukimit.

RAPORT VJETOR 2018
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Nga e majta: z. Arbër Hoti, z. Lulzim Berisha, z. Bekim Berisha, z. Xhevdet Beqiri, z. Nazmi Pllana, z. Alban Lufi. Mungojnë z. Jan Tyl, 
z. Adrian Alo, znj. Teuta Ukshini
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Të nderuar anëtarë,

Monitorimi i zhvillimeve në fushën e raportimit financiar 
dhe të auditimit si në nivelin lokal ashtu edhe në atë global, 
është dhe mbetet përgjegjësi e Komisionit për Standarde 
Profesionale. Prandaj Komisioni në mënyrë të vazhdueshme 
i përcjellë dhe diskuton tema të rëndësishme që ndërlidhen 
me të gjitha ndryshimet e Standardeve Profesionale 
dhe informon rregullisht anëtarësinë për ndikimin dhe 
implementimin e këtyre ndryshimeve në praktikë.

Edhe pse në Kosovë tanimë ekziston një ambient raportues funksional, Komisioni nëpërmjet shqyrtimit 
të vazhdueshëm të rregullativës ligjore në fushën e raportimit financiar dhe auditimit, kontribuon në 
përmirësimin e këtij ambienti, nëpërmjet propozimeve për ndryshim – plotësim të neneve përkatëse të 
rregullativës ligjore.

Vlen për tu përmendur edhe njëherë se ndryshimet e shpejta të teknologjisë së informacionit, po 
ndikojnë jo vetëm në mënyrën e përpunimit të informacioneve financiare, por edhe të publikimit të 
tyre në platformë elektronike, në formate specifike dhe kontrollit – auditimit të raporteve financiare. Kjo 
po ngritë një mori çështjesh me të cilat anëtarët po detyrohen të ballafaqohen. Prandaj Komisioni për 
Standarde, me aktivitetin e vet që po e zhvillon, thekson në mënyrë të veçantë nevojën e avancimit të 
vazhdueshëm me qëllim jo vetëm t’u bëjë ballë të gjitha këtyre ndryshimeve, por që ta rrisë nivelin e 
kompetencës profesionale të anëtarësisë e sidomos në përmbushjen e objektivit parësor të ruajtjes së 
interesit publik.

Zyra Ekzekutive së bashku me Komisionin për Standarde Profesionale përgatitën komentet dhe 
pikëpamjet e ShKÇAK-së për Grupin Monitorues në lidhje me Dokumentin Konsultativ për forcimin e 
qeverisjes dhe mbikëqyrjes së bordeve të përcaktimit të standardeve ndërkombëtare të auditimit në 
interes publik.

Përgjigjet e ShKÇAK-së si anëtare me të drejta të plota në FNK, kanë përfaqësuar një gamë të gjerë 
perspektivash përfshirë ato të profesionit të auditimit, PVM-ve dhe kontabilistëve profesionistë në 
biznes, në ekonominë e Kosovës. ShKÇAK ka vënë në pah se një adoptim i gjerë botëror i standardeve 
ka dëshmuar se procesi aktual i përcaktimit të standardeve është transparent dhe i shërben interesit 
publik, duke komentuar në atë se procesi i vendosjes së standardeve duhet të organizohet në mënyrë 
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që të shmanget ndonjë konflikt interesi dhe rregullat duhet të përforcohen me qëllim që të sigurohet 
pavarësia e plotë e procesit të vendosjes së standardeve. Kështu, Shoqata ka dhënë vështrimin e saj 
se ndarja e funksioneve të qeverisjes dhe mbikëqyrjes, përfshirja e palëve të interesit më të gjera që 
përfaqësojnë grupet me aftësi të përshtatshme do të sigurojnë një proces efikas dhe transparent në 
interes të publikut.

Në tërësi komentet e përgjithshme janë dhënë në këto pika kryesore:

• Niveli i reformës së nevojshme dhe një rrugë përpara;
• Ndarja e qeverisjes dhe mbikëqyrjes nga zhvillimi i standardeve;
• Mbajtja e dy bordeve të veçanta për auditim dhe siguri dhe etikë;
• Financimi i bordit për përcaktimin e standardeve.

Përpos komenteve të përgjithshme, Shoqata ka dhënë përgjigje në gjithsej 27 pyetjet e parashtruara 
nga Grupi Monitorues për të gjitha palët e interesit.

Prandaj, Komisioni vazhdon të jetë i përkushtuar në zhvillimin dhe avancimin e standardeve profesionale 
në fushën e raportimit financiar dhe të auditimit.

Bekim Berisha
Kryesues i Komisionit për Standarde Profesionale 
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Nga e majta lart: z. Fahri Breznica, z. Mentor Hyseni, znj. Shpresa Mustafa, znj. Ardiana Bunjaku. Mungon z. Naim Avdiu.
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Të nderuar anëtarë,

Komisioni për sigurim të cilësisë është themeluar me qëllim 
të sigurimit të implementimit të objektivave të SHKÇAK-së 
nga fusha e sigurimit të cilësisë përmes përcaktimit të 
kompetencave, detyrave dhe përgjegjësive.

Qëllimi kryesor i Komisionit dhe Departamentit të Sigurimit të 
Cilësisë gjatë vitit 2018 ishte vazhdimësia e implementimit të 
Rregullores së Kontrollit të cilësisë. Veprimet e ndërmarra ne 
ketë vit ishin: kontrolli i cilësisë të angazhimeve të auditimit 
të auditorëve, raportet e vlerësimit, aprovimi i raporteve, 

përzgjedhja e auditorëve dhe angazhimeve të auditimit për kontroll të cilësisë se ciklit të dytë si dhe 
hulumtimi i cilësisë së Pasqyrave Financiare të Audituara të Ndërmarrjeve në Kosovë për vitin raportues 
2015 dhe 2016, gjithnjë duke u bazuar në planin strategjik dhe planin e punës së SHKCAK.

Ne këtë drejtim, si prioritet tjetër i këtij komisioni dhe Departamentit të Sigurimit të Cilësisë, gjatë vitit 
2018 ishte vazhdimi i bashkëpunimit të ndërsjellë me Komisionin e Sigurimit të Cilësisë së KKRF-së 
për të rishikuar mundësitë e vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy komisioneve në mënyrë që 
mbikëqyrja publike e auditorëve dhe firmave ligjore të auditimit të jetë sa më efikase dhe efektive dhe të 
rezultojë ne ngritjen e cilësisë se këtij profesioni.

Për me tepër, në këtë vit kishim bashkëpunim edhe me Bankën Qendrore të Kosovës, ku u dakorduam 
që të ju ofrojmë listën e auditorëve të kontrolluar së bashku me vlerësimin e tyre që të ju asistoj atyre 
gjatë aprovimit të auditorëve të jashtëm. Ky bashkëpunim ndihmon edhe më tutje në realizimin e 
misionit tonë në mbrojtje të interesit publik, nëpërmjet ngritjes së cilësisë së pasqyrave financiare të 
audituara nga auditorët anëtarë të ShKÇAK.

Për faktin që auditorët ligjorë dhe firmat ligjore të auditimit janë profesionistë të pavarur, të cilët 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre në pajtueshmëri me kërkesat e Ligjit Nr.04/L-014 për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim si dhe duke vlerësuar rolin dhe kontributin e tyre ne mbrojtjen e interesit publik, 
nëpërmjet zbatimit të drejtë të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) si dhe respektimit të 
kërkesave të cilat dalin nga Kodi i Etikës për Auditorët Profesionistë të FNK-së, Departamenti i Sigurimit 
të Cilësisë gjatë vitit 2019 do të vazhdojë implementimin e rregullores se kontrollit të Cilësisë së punës 
se auditorëve .

RAPORT NGA KOMISIONI PËR 
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Bazuar në Statutin e ShKÇAK-së, e cila obligon ShKÇAK-në të implementon DOA-të e FNK-së, bazuar 
në kërkesat e DOA 1 (SMO 1) – Sigurimi i Cilësisë të FNK-së si dhe duke u bazuar në kërkesat e UA të 
KKRF-së Nr.03/2014 për Procedurat e Mbikëqyrjes dhe Kontrollit të Cilësisë së Punës së Shoqatave të 
Licencuara, Firmave të Auditimit dhe Auditorëve Ligjor (paragrafi I.1-fq 13- 14), Departamenti i Kontrollit 
të Cilësisë i ShKÇAK-së  ka kryer 14  kontrolle të cilësisë të ciklit të parë dhe të gjitha këto raporte të 
vlerësimit  janë shqyrtuar dhe aprovuar nga Komisioni. 

Bazuar në ndryshimin e Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim viti 2019 do të jetë një vit 
i zhvillimeve më intensive në aspektin e sigurimit të cilësisë. Departamenti i Sigurimit të Cilësisë do të 
vazhdojë mbajtjen e takimeve me auditorë ligjor dhe rishikimin e kontrollit të cilësisë se angazhimeve të 
auditimit. Duke u bazuar në të gjeturat gjatë Kontrollit të Cilësisë dhe kërkesat e auditorëve ligjorë do të 
propozohen EVP-të të cilat do të kenë për qëllim ngritjen e cilësisë se shërbimeve të auditimit.

Në fund, më lejoni të falënderoj Departamentin e Sigurimit të Cilësisë për punën e realizuar gjatë vitit 
2018 ne fushën e kontrollit të cilësisë, duke kontribuar kështu ne realizimin e misionit të SHKÇAK-së 
për mbrojtje të interesit publik.

Po ashtu një falënderim i veçantë ju shkon të gjithë auditorëve të përzgjedhur për kontroll, të cilët kanë 
bërë një punë të palodhshme në këtë drejtim, duke bashkëpunuar gjatë gjithë kohës me Departamentin 
e Sigurimit të Cilësisë.

Shpresa Mustafa
Kryesuese e Komisionit për Sigurim të Cilësisë
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Nga e majta: z. Arlind Sadrija, z. Nazmi Sahitaj, z. Yll Fondaj. Mungon: Aurora Sinanaj - Dinaj
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Të nderuar Anëtarë,

Njëri nga qëllimet bazuar në statutin e Shoqatës së 
Kontabilistëve dhe Auditorëve të Çertifikuar të Kosovës 
(ShKÇAK), është përfaqësimi i profesionit të kontabilitetit dhe 
auditimit në Republikën e Kosovës dhe udhëzimi i anëtarëve 
të saj të veprojnë në përputhje me Kodin Etik të FNK.

Anëtarët e shoqatës, gjatë ballafaqimit me çështjet etike 
kanë treguar maturi dhe kujdes të  veçantë, që kjo çështje 
të jetë primare duke respektuar të gjitha parimet etike dhe 
rregullat e mirësjelljes. 

Edhe gjatë këtij viti, ne si Komision për Sjellje dhe Disiplinë nuk kemi trajtuar raste që kanë qenë në 
kundërshtim me çështje etike, me ç’rast, shprehim mirënjohje të gjithë anëtarëve për profesionalizimin 
e tyre të treguar deri më tani dhe besojmë se ky profesionalizëm do të vazhdojë dhe më tutje.  
Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë, është angazhuar të informojë në vazhdimësi anëtarët rreth të rejave 
të çështjeve etike, çështje e ndjeshme cila duhet të monitorohet në vazhdimësi.

Respektimi i parimeve themelore të kodit Etik është obligim i çdo anëtari përderisa shkelja e këtyre 
parimeve sjell pasoja të dëmshme jo vetëm për anëtarët, por edhe për shoqatën dhe mbi të gjitha për 
interesin publik për mbrojtjen e të cilit angazhohet ShKÇAK.

Komisioni për Hetim dhe Disiplinë shpreh gatishmërinë për trajtimin  e  rasteve në mënyrë të paanshme 
dhe ju bënë thirrje të gjithë anëtarëve si dhe komunitetit në përgjithësi, që të paraqesin çdo rast të 
veprimeve që mund të jenë të dëmshme dhe që mund të cenojnë interesin profesional.

Arlind Sadrija 
Kryesues i Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë

RAPORT NGA KOMISIONI PËR 
SJELLJE DHE DISIPLINË



75
RAPORT VJETOR 2018

Nga e majta: z. Shaban Muharremi, z. Nazmi Pllana, znj. Afërdita Gashi, z. Bashkim Uka, z. Mentor Hyseni. Mungojnë: z. Adrian Alo, 
z. Tomorr Zhaveli
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Të nderuar anëtarë,

Zgjedhjet në Shoqatë paraqesin një proces tejet të 
rëndësishëm përmes të cilit me votën tuaj do të zgjedhen 
organet të cilat për periudhën e përcaktuar të mandatit të 
tyre do të angazhohen dhe kontribuojnë për implementimin 
e objektivave dhe strategjisë së Shoqatës të aprovuar nga ju.

Kjo do të thotë se vota e juaj është përcaktuese se kush do ta 
udhëheq Shoqatën në emrin tuaj dhe kush do ti përfaqësoj 
interesat tuaja dhe të Shoqatës në tërësi.

Për të arritur deri te faza e fundit që është shprehja e vullnetit tuaj përmes votës duhet të zhvillohet 
procesi fillestar i zgjedhjeve e që është procesi i nominimit. Ky proces është tejet i rëndësishëm pasi që 
ju do t’i përcaktoni anëtarët si kandidat potencial për tu zgjedhur.

Nominimi i numrit sa më të madh të anëtarëve është me peshë të madhe për arsye se krijohet mundësia 
e përfshirjes sa më të madhe të anëtarëve ne këtë proces e me këtë edhe mundësia më e madhe e 
zgjedhjes, prandaj Komisioni për nominime do të vazhdoj të ju inkurajoj që të nominoni anëtarët, kolegët 
tuaj për të cilët mendoni se mund të kontribuojnë në shtyrjen përpara të proceseve dhe zhvillimeve të 
Shoqatës.

Për të qenë në hap me të arriturat e Shoqatës dhe për të vazhduar me këtë trend pozitiv, gjithnjë 
është e nevojshme përfshirja sa më e madhe anëtarëve në zhvillimet e Shoqatës e sidomos përmes 
pjesëmarrjes sa më të madhe në Mbledhjet e Përgjithshme të Asamblesë, ku ju do të informoheni më 
për së afërmi me planin dhe strategjinë e zhvillimit e që në pjesë të madhe do të jenë edhe përcaktues 
për votën tuaj.

Vitit 2018 ka qenë vit zgjedhor kur me votën tuaj janë zgjedhur anëtarët e Këshillit të Shoqatës dhe 
anëtarët e Komisionit për Nominime.

Komisioni për Nominime është përkujdesur që tërë procesi i nominimeve duke filluar nga shpallja e 
ftesës për nominime e deri te përgatitja e rekomandimeve për Asamble, të zhvillohet brenda kornizës 
kohore të përcaktuar por edhe brenda kuadrit procedural të përcaktuar më Statut dhe Rregullore të 
Komisionit.

RAPORT NGA KOMISIONI 
PËR NOMINIME
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Të gjitha nominimet e pranuara, janë shqyrtuar nga Komisioni i Nominimeve konform kërkesave dhe 
kritereve të përcaktuara me Statut, Rregulloren e Komisionit dhe Ftesën për Nominime. Anëtarët e 
nominuar të cilët i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara janë ftuar në intervistim nga Komisioni ku ata i 
kanë paraqitur pikëpamjet dhe idetë e tyre për mënyrën se si do ta realizojnë kontributin e tyre në këto 
organe.

Në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë është prezantuar lista e kandidatëve potencial për votim, 
nga të cilët me votën tuaj është zgjedhur Këshilli i ri dhe anëtarët e Komisionit për nominime.

Vullneti i juaj i lirë i shprehur përmes votës suaj, është garanci për transparencë në punën e organeve 
të Shoqatës dhe siguri për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të përcaktuara për periudhën vijuese.

Afërdita Gashi
Kryesuese e Komisionit për Nominime
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Komisioni për Edukim Profesional pranë Shoqatës është i 
angazhuar në zhvillimin e mëtutjeshëm të procesit të edukimit 
në kuadër të Shoqatës. Duke qenë një nga akterët kyç në këto 
zhvillime, ky Komision ka për detyrë dhe përgjegjësi që të 
kujdeset në zbatimin e plotë të Standardeve Ndërkombëtare 
të Edukimit dhe kërkesave që dalin nga Deklaratat e 
Obligimeve të Anëtarësisë të Federatës Ndërkombëtare të 
Kontabilistëve dhe Auditorëve.

Në prag të përfundimit të periudhës strategjike 2015-2019, 
ne si Komision i Edukimit vlerësojmë se kemi arritur 
objektivat e strategjisë sa i përket komponentës së edukimit 

profesional, duke pasur parasysh se një pikë e rëndësishme ka qenë ofrimi i specializimeve në lëmi 
të ndryshme dhe specifike. Sot, Shoqata ofron programe çertifikuese për auditorë të sektorit publik, 
auditorë të brendshëm, ekspert të licencuar të forenzikës financiare dhe ekspert tatimor. Ne kemi 
zhvilluar programe të çertifikimit të cilat janë të bazuara në sisteme që përshtaten në mënyrë të duhur 
me edukimin universitar në njërën anë dhe me kërkesat e tregut dhe të bizneseve në anën tjetër, duke 
krijuar kështu profesionistë kompetent, etik dhe me reputacion në të gjitha sferat.

Gjatë vitit 2018 Komisioni i Edukimit në bashkëpunim me Zyrën Ekzekutive dhe Këshillin e Shoqatës, 
ka rishikuar kërkesat dhe kushtet për implementimin e këtyre programeve të specializuara dhe si 
rezultat është përfituar edhe akreditimi i programit për Ekspert të Licencuar të Forenzikës Financiare, 
Ekspert Tatimor dhe Ekspert të Lartë Tatimor, për të cilët është filluar me trajnime gjatë po këtij viti. Kur 
zhvillohen programe të reja çertifikuese, rëndësi të veçantë ka edhe zhvillimi i kërkesave të përvojës 
praktike përmes zhvillimit të kompetencave të nevojshme nga punëdhënësit. Në këtë drejtim, janë 
përcaktuar kompetencat teknike të nevojshme për t`u plotësuar nga kandidatët në mënyrë që të fitojnë 
titujt. Gjatë vitit 2019 do të përgatitet dhe aprovohet edhe skema e punëdhënësve të aprovuar.
Gjatë këtij viti është punuar ngushtë edhe me ACCA për të vazhduar njohjen e lëndëve të programit 
çertifikues të ShKÇAK për periudhën 2018-2023.

Po ashtu gjatë vitit 2018 ka vazhduar bashkëpunimi me Universitetet në Kosovë me qëllim për të 
siguruar se standardet dhe publikimet e bordeve ndërkombëtare në fushën e kontabilitetit, auditimit, 
menaxhmentit financiar dhe etikës përfaqësojnë një pikë orientimi për profesionin në Kosovë dhe që 
edukimi profesional dhe shoqata si koncept janë të pranuara të luajnë një rol në zhvillimin e mëtutjeshëm 
të një kornize gjithëpërfshirëse për edukim dhe trajnim profesional.

RAPORT NGA KOMISIONI PËR 
EDUKIM PROFESIONAL
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Duke pasur parasysh se shoqata ka synim sigurimin e një llojllojshmërie të sesioneve të Edukimit 
të Vazhdueshëm Profesional në lëminë e raportimit financiar, auditimit dhe tatimeve, Komisioni për 
Edukim Profesional është kujdesur që edhe këtë vit të përcaktohet plani i EVP për vitin pasardhës si 
dhe të sigurohet implementimi i planit të EVP për vitin 2018. Gjatë përgatitjes së planit të EVP çdo herë 
ky Komision ka parasysh kërkesat e anëtarësisë të drejtuara në Departamentin e Shërbimit për Anëtarë 
dhe përmes anketimit online si dhe nevojave të tregut dhe kërkesave për përmirësimin e mjedisit të 
raportimit financiar dhe auditimit në Kosovë.

Me qenë se përgjegjësi e Komisionit të Edukimit është përcjellja e zhvillimeve në fushën e edukimit, 
Komisioni do të bëjë formulimin e përgjigjeve ndaj propozimeve të FNK në fushën e edukimit profesional 
dhe do të mbajë lidhje me organizatat relevante në Kosovë, në BE dhe ato ndërkombëtar për të siguruar 
se programi i ShKÇAK mbetet i rëndësishëm për ekonominë e Kosovës dhe i njohur jashtë Kosovës.

Përfundimisht, Komisioni për Edukim Profesional do të monitoroj zbatimin e kërkesave profesionale 
të BSNEK për kualifikimet si dhe do të mbikëqyrë në vazhdimësi zhvillimin e kuadrove profesionale në 
të gjitha sferat dhe mbetemi të përkushtuar që të jemi në shërbim jo vetëm të anëtarësisë por edhe të 
interesit publik në përgjithësi.

Lulzim Zeka
Kryesues i Komisionit për Edukim Profesional
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Nga e majta: z. Fahri Breznica, z. Arbër Hoti. Mungojnë: z. Xhemail Syla, z.Sakip Imeri, z. Tomorr Zhaveli, z. Burim Zagragja.
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Komisioni i tatimeve është pjesë e strukturës organizative 
të komisioneve profesionale pranë ShKÇAK. Në bazë të 
Vendimit të Këshillit të ShKÇAK,  gjatë vitit 2018 Komisioni i 
tatimeve  nga “Nënkomision” është shndërruar në “Komision 
të tatimeve”. Ky Komision është përgjegjës të veprojë sipas 
Rregullores së Komisionit për tatime,  të aprovuar nga Këshilli 
i ShKÇAK.

Gjatë vitit 2018, duke u bazuar në Planin e aprovuar të punës 
dhe në bazë Rregullores së Komisionit të Tatimeve, 

Komisioni  ka qenë i angazhuar në tre fusha të rëndësishme 
nga përgjegjësia e tij:

1. Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me Këshillin e Shoqatës Komisionet edhe anëtarët e Shoqatës; 
2. Pjesëmarrja në takime me palët në interes si Oda Ekonomike Amerikane, ATK etj; si dhe 
3. Pjesëmarrja aktive në diskutimet publike rreth ndryshimeve të propozuara të Ligjeve tatimore si të  
ligjeve e akteve tjera  nga fusha e tatimeve si tatimi në pronë, pastaj akteve publike të auditimit të 
brendshëm etj.

Komisioni i Tatimeve gjatë vitit 2018 ka mbajtur tre takime të rregullta, takime me anëtarësi  si dhe disa 
takime tjera me palët e interesit.

Qysh nga janari i vitit 2018 kur është dhënë inicimi i ndryshimeve të ligjeve tatimore, Komisioni ka 
organizuar tryeza  me anëtarë të Shoqatës duke marrë propozime dhe komente në draftet për  katër 
Ligjet e propozuara për ndryshim. 

Në takimet e Komitetit të Tatimeve me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë (OEAK) ku ShKÇAK 
është anëtare, janë prezantuar komentet e Komisionit të tatimeve të ShKÇAK si dhe komentet e 
anëtarëve të Shoqatës.

Pavarësisht kësaj, Komisioni i tatimeve ka bërë propozimet dhe komentet e veta drejtpërdrejtë edhe në 
Ministrinë e Financave gjatë diskutimit publik janar - mars 2018 dhe atë për:

• Projekt Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat; 
• Projekt Ligjin për Tatimin në të ardhura të korporatave;
• Projekt Ligjin për Tatimin në të ardhura individuale;  si dhe
• Projekt Ligjin  mbi vlerën e shtuar; 

RAPORT NGA KOMISIONI I 
TATIMEVE



83
RAPORT VJETOR 2018

Përmes Forumit janë njoftuar anëtarët tanë lidhur me këto propozime të dhëna si dhe janë ftuar për 
komente në këto fusha.

Pjesëmarrja e anëtarëve të Shoqatës në dhënje të komenteve dhe propozimeve tjera ka qenë në nivel 
shumë të ultë. 

Janë mbajtur takime në Komitetin Tatimor të OEAK, ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të ATK-së 
ku nga ana e Komisionit të tatimeve të Shoqatës janë dhënë propozime konkrete drejtë lehtësimit të 
qasjes së tatimpaguesve në shërbimet e ATK-së, sidomos në avancimin e shërbimeve përmes sistemit 
EDI dhe atyre në sportele, si qasja në gjendje të përgjithshme të tatimpaguesve, etj.

Në takimet e organizuara nga ATK dhe donatorët e saj, nga ana e Komisionit janë propozuar  masa që 
ATK të përmirësoj qasjen ndaj tatimpaguesve sidomos gjatë kontrolleve tatimore për të dokumentuar 
në raporte çdo të gjetur në mënyrë që ato të kuptohen  sa më mirë. 

Anëtarët e Komisionit të tatimeve kanë marrë pjesë në Tryeza rreth temave si Luftimi i Informalitetit, 
Parandalimit të pastrimit të parasë, tryeza rreth performancës së ATK-së etj.

Po ashtu edhe  ne  takimet e palëve të interesit si Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, MF, ATK, 
OEAK rreth çështjeve të zbatimit të Ligjit për sponzorizime nga ana e tatimpaguesve, Komisioni ka 
kërkuar nga  kompetentët të sqarohen çështjet në  zbatim të akteve nga tatimpaguesit duke mos lejuar 
dykuptimësi. Në pjesën e dytë të diskutimeve publike rreth ndryshimeve të tre  Draft ligjeve tatimore, 
nga qershori deri në gusht 2018, Komisioni i tatimeve ka dhënë rreth  20 propozime  para se këto të 
shkojnë në Qeveri për miratim.

Gjatë tremujorit të fundit të vitit, Komisioni ka dhënë propozime dhe komente në Draft Ligjin për ATK 
dhe Procedura. Komisioni i tatimeve komentet dhe propozimet për këtë Projektligj i ka dhënë direkt në 
Ministrinë e Financave si dhe përmes Komitetit Tatimor në OEAK.

Disa prej shumë komenteve të dhëna nga Komisioni i Tatimeve janë marrë parasysh nga Ministria e 
Financave, përfshirë zgjatjen e kontrollit, kufizimin e llogaritjes së interesit, pastaj riaktivizimin e bordit, 
mos përfshirja e të njëjtit inspektor dhe mbikëqyrësve  ne rastin e rikontrollit, zbritjen e ndëshkimeve 
etj. Propozimet e fundit kishin të bënin në të drejtat e tatimpaguesve, sqarimeve  të trajtimeve të 
transaksioneve të këmbimit sidomos ne fushën  e ndërtimit, pastaj publikimin e interpretimeve etj.
Për vitin 2019 në Planin e punës parashohim rritje të aktiviteteve dhe pjesëmarrje shumë më aktive të 
anëtarëve të Shoqatës.

Duke marrë parasysh se anëtarët tanë kanë nevojë për sqarime të sakta dhe me kohë të  interpretimeve 
tatimore rreth çështjeve të ndryshme, pas ndryshimit të Ligjeve dhe premtimeve se ATK do të publikoj 
një Komentar të këtyre, mbetet që Komisioni,  në veçanti Shoqata dhe anëtarësia në përgjithësi,  të  
angazhohet që së bashku  me ndryshimet eventuale të kemi edhe interpretime përmes publikimit të të 
njëjtave duke ruajtur konfidencialitetin e çështjeve individuale të tatimpaguesve.

Fahri Breznica

Kryesues i Komisionit për Tatime
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STATISTIKAT

Llojet e shërbimeve që ofrohen nga anëtarët e ShKÇAK-së

Shërbimet e auditimit, shërbimet e kontabilitetit, këshillimet për tatime, mbajtja e librave kontabël dhe 
role të tjera të ngjashme, janë disa nga shërbimet tipike që ofrohen prej kontabilistëve të punësuar në 
ekonomitë perëndimore, e që kryhen edhe nga anëtarët e ShKÇAK. 

Grafiku i mëposhtëm shfaq shpërndarjen e anëtareve tanë të cilët janë profesionistë të kontabilitetit dhe 
auditimit  nëpër sektorë të ndryshme, duke demonstruar se profesionistë të tillë janë të përfaqësuar 
në një gamë të gjerë të sektorëve të punës. Prandaj, ngritja e kapaciteteve në këtë profesion është 
e domosdoshme në mënyrë që të gjithë sektorët të operojnë me cilësi të lartë. Pikërisht kjo është 
çfarë motivon ShKÇAK për të krijuar programe të reja për specializim në sektorë specifikë, pra në atë 
privat dhe publik si dhe fusha specifike siç është auditimi i brendshëm, ekspert i licencuar i forenzikës 
financiare, ekspert tatimor dhe ekspert i lartë tatimor.

Statistikat tregojnë se 23% e anëtarëve janë të punësuar në kategorinë Industri/Tregti, ndërkaq 15% 
e tyre janë të punësuar në sektorin publik. Po ashtu, 15% e tyre janë partnerë apo punonjës në firma 
të auditimit dhe kontabilitetit, 23% janë studentë dhe 22% e anëtarëve janë të angazhuar në sektorë 
të tjerë.

Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve tanë janë po ashtu të përfshirë në sektorin Akademi/Edukim, 
përkatësisht 1.01% e tyre. Ky përfaqësim ndihmon në përafrimin e kurrikulumeve të kontabilitetit dhe 
auditimit në mes të edukimit akademik dhe profesional sipas Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit 
në Kontabilitet (SNEK).
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Anëtarët e çertifikuar sipas niveleve

ShKÇAK iu jep studentëve dhe anëtarëve mundësi mjaft të mëdha për t’u treguar të suksesshëm duke 
ofruar tre afate të provimeve gjatë një viti. Në këtë mënyrë edhe atëherë kur studentët dhe anëtarët nuk 
arrijnë suksesin e dëshiruar gjatë një afati mund të përgatiten dhe të kenë mundësinë t’i nënshtrohen 
provimeve një apo dy afate më vonë.

Statistikat e ShKÇAK flasin për një rritje të theksuar të numrit të anëtarëve të çertifikuar nga viti 
2015-2018, në të tri nivelet e çertifikimeve, ku vërehet një interesim i shtuar për pjesëmarrje në nivelet 
Teknikë të Kontabilitetit, Kontabilistë të Çertifikuar dhe Auditorë të Çertifikuar. 
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Studentët e regjistruar gjatë vitit 2018

Grafiku i mëposhtëm paraqet numrin e studentëve të ri të cilët janë regjistruar në programet çertifikuese 
të ShKÇAK. Siç mund të shihet, është treguar një interesim mjaft i madh nga studentët për programet 
e reja të Shoqatës si Ekspert Tatimor. Po ashtu është treguar interesim mjaft i madh dhe për programin 
çertifikues për Auditor të Brendshëm.

Specifikisht, 111 studentë janë regjistruar në programin për titullin “Ekspert Tatimor” dhe 127 studentë 
janë regjistruar në programin për të marrë titullin “Auditor i Brendshëm i Çertifikuar.
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Interesimi i të rinjve për profesionin

Përfaqësimi i anëtarëve aktiv të ShKÇAK sipas moshës është i paraqitur në grafikun e mëposhtëm ku 
krahasojmë vitet 2015 -2018.

Në kategorinë nën 25-34 vjeç, përqindja e anëtarëve është rritur nga 70% në 83%. Kjo nënkupton se 
të rinjtë në Kosovë janë të interesuar të kualifikohen çdo herë e më shumë në kontabilitet dhe auditim 
duke marrë parasysh përfitimet që profilizimi në një fushë specifike sjell.

Gjithashtu edhe në dy kategoritë tjera (35 - 54 vjeç dhe mbi 55 vjeç) përfaqësimi është mjaft i madh 
dhe dallimi në mes të anëtarëve aktivë të këtyre grup-moshave për vitet e cekura.
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Pjesëmarrja në profesion sipas gjinisë 

Tradicionalisht, profesioni i kontabilitetit dhe auditimit ka qenë i përfaqësuar nga gjinia mashkullore si 
në botë ashtu edhe në vend. Megjithatë, në kohët e fundit ka pasur një ndryshim për të mirë në këtë 
drejtim pasi që ka vazhduar të rritet numri i ushtrueseve femra të këtij profesioni. Kjo e përforcon faktin 
që femrat në Kosovë po emancipohen dita ditës më shumë. 
 
Grafiku i mëposhtëm tregon se gjatë vitit 2018, përqindja e anëtareve femra të Shoqatës ka qenë 
53.3%, ndërsa e anëtarëve meshkuj ka qenë 46.7%. Kështu, krahasuar me vitin 2002 ku pjesëmarrja 
e femrave si anëtare të shoqatës ka qenë vetëm 14%, viti 2018 shënon rritje drastike me pjesëmarrje 
të femrave.
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Hulumtimi mbi tregun e punës të anëtarëve të ShKÇAK

Gjatë 2018, ShKÇAK ka realizuar një hulumtim me anëtarët e Shoqatës për të mbledhur informacion 
mbi tregun e punës në të cilin anëtarët e Shoqatës veprojnë. Mbledhja e këtij informacioni ka pasur 
qëllim të ndihmojë Shoqatën që të kuptojë me mirë nevojat e anëtarëve të saj dhe vështirësitë me 
të cilat ata ballafaqohen në treg si dhe të identifikojë mënyra në të cilat Shoqata mund të ndihmojë 
anëtarët për të tejkaluar këto vështirësi. 

A jeni i kënaqur me të ardhurat e juaja si profesionist?

Në sektorin privat, 60% e profesionistëve janë të kënaqur me të ardhurat e tyre, ndërsa 40 % nuk janë 
të kënaqur me të ardhurat e tyre. Në sektorin publik, 57% e profesionistëve janë të kënaqur me të 
ardhurat e tyre, ndërsa 43% nuk janë të kënaqur me të ardhurat e tyre.
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Cila është paga juaj mujore?

Në sektorin privat, 10% e profesionistëve kanë pagë nga EUR 250-400, 13% nga EUR 450-600, 7% 
nga EUR 650-800, 17% nga EUR 850-1000, 41% nga EUR 1000-1500 dhe 12% mbi EUR 1500. Në 
sektorin publik, 8% e profesionistëve kanë pagë nga EUR 450-600, 11% nga EUR 650-800, 43% nga 
EUR 850-1000, 30% nga EUR 1000-1500 dhe 8% mbi EUR 1500.

A jeni avancuar në punë pas kualifikimit tuaj në ShKÇAK?

Në sektorin privat, 54% e profesionistëve janë avancuar në punë pas kualifikimit në ShKÇAK, ndërsa 
43% nuk janë avancuar. Në sektorin publik, 43% e profesionistëve janë avancuar në punë pas 
kualifikimit në SHKÇAK, ndërsa 57% nuk janë avancuar.
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A keni përfituar ngritje page pas kualifikimit në ShKÇAK?

Në sektorin privat, 41% e profesionistëve kanë përfituar ngritje page pas kualifikimit në ShKÇAK, 
ndërsa 59% nuk kanë përfituar ngritje page. Në sektorin publik, 43% e profesionistëve kanë përfituar 
ngritje page pas kualifikimit në ShKÇAK, ndërsa 56% nuk kanë përfituar ngritje page.

A konsideroni që Kosova ka infrastrukturë të mirëfilltë ligjore për mbrojtjen e ushtrimit të 
profesionit të kontabilitetit dhe auditimit?

Në sektorin privat, 70% e profesionistëve konsiderojnë që Kosova nuk ka infrastrukturë të mirëfilltë 
ligjore për mbrojtjen e ushtrimit të profesionit. Në sektorin publik, 65% e profesionistëve konsiderojnë 
që Kosova nuk ka infrastrukturë të mirëfilltë ligjore për mbrojtjen e ushtrimit të profesionit.
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A keni dërguar komente për ligjet dhe UA-të?

Në sektorin privat, 75% e profesionistëve nuk kanë dërguar komente për ligjet dhe UA-të. Në sektorin 
publik, 76% e profesionistëve nuk kanë dërguar komente për ligjet dhe UA-të.

A konsideroni që përballeni me konkurrencë jo-lojale?

Në sektorin privat, 58% e profesionistëve konsiderojnë se përballen me konkurrencë jo-lojale, 13 % 
konsiderojnë se nuk përballen me konkurrencë jo-lojale, ndërsa pjesa tjetër e profesionistëve nuk janë 
përgjigjur.
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Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar
dhe Auditorëve të Kosovës

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorëve
të pavarur 31 Dhjetor 2018
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VJET SHTET.

www.scaak.org




