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SCAAK

M i s i o n i

V i z i o n i

Q e l l i m i

Të fuqizojmë profesionin e kontabilitetit dhe 
auditimit [në sektorin privat dhe publik] në Kosovë 
dhe regjion duke promovuar standardet më të larta 
të etikës, edukimit, dhe ekselencës profesionale 

për të mirën e shoqërisë si përfitues i fundit. 

Shoqatë lidere në avancimin e profesionit të 
kontabilitetit, auditimit dhe shërbimeve tjera të 
specializuara duke ofruar gjithmonë zgjedhjen më 

të mirë për profesionistët.

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:
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FUNKSIONIMI DHE PËRSHTATJA NË  NJË  NORMALITET TË  RI
COVID -19

Viti 2020 ishte një vit i jashtëzakonshëm për 
të gjithë ne, pavarësisht të gjitha rrethanave, 
jemi munduar të bëjmë më të mirën që të jemi 
afër anëtarëve tanë dhe në shërbimin e tyre.

Që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 dhe 
implementimi i masave që kufizonin lëvizjen dhe 
aktivitetin ekonomik, sektori privat dhe komuniteti 
i biznesit janë ballafaquar me probleme financiare, 
si një ndër barrierat kryesore për zhvillimin e tyre.

Dyert e ShKÇAK kanë mbetur të hapura gjatë 
tërë kohës për ju anëtarë, për të ju dhënë 
mundësinë që të ndani shqetësimet dhe 
rekomandimet tuaja lidhur me zhvillimet me 
të cilat të gjithë po përballeshim këtë vit. Kemi 
bashkë-ndjerë me të gjitha brengat tuaja dhe 
kemi punuar me përkushtim që t’i prezantojmë 
të njëjtat para institucioneve përkatëse.

Sfidat, me të cilat ende përballen bizneset 
vendore dhe ato të huajat që operojnë në Kosovë, 
mundësitë dhe lehtësimi i qasjes në financa nga 
sektori financiar, si dhe perspektiva e këtyre 
institucioneve për gjendjen aktuale dhe zhvillimin 
ekonomik, ishin disa nga pikat kyçe të cilat ne si 
ShKÇAK kemi adresuar tek organet kompetente.

Prandaj që nga dita e parë e shpalljes së gjendjes 
së jashtëzakonshme për shëndetin publik, ne si 
Shoqatë kemi dërguar kërkesën tek Qeveria e 
Republikës së Kosovës për shtyrje të afateve të 
raportimit financiar vjetor në KKRF, deklarimit 
dhe pagesës së të gjitha tatimeve, dhe raportimit 
vjetor të OJQ-ve, të cilat menjëherë janë marrë 
parasysh. Kemi qenë në vazhdimësi në kontakt 
me Federatat Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
dhe Auditimit në diskutime dhe në dhënien 
e komenteve për vazhdimësinë e zhvillimit 
të profesionit në këto kohë të pasigurta.

05

s c a a k

ShKÇAK si shoqatë profesionale përgatiti 
Rekomandimet për veprim të menjëhershëm 
drejt Rimëkëmbjes Ekonomike, për të cilat ishim 
të bindur jo vetëm që do të ndihmonin ekonominë 
në vendin tonë por gjithashtu do të ofronin një 
drejtim strategjik të zhvillimit ekonomik në Kosovë.

Gjithashtu në këtë periudhë lansuam portalin 
COVID-19 për t’ju mbajtur të informuar ju 
anëtarë dhe opinionin publik me zhvillimet e 
fundit rreth masave të marra ndaj pandemisë 
COVID-19 përmes artikujve dhe opinioneve të 
publikuara nga anëtarët e shoqatës, federatat 
dhe organizatat ndërkombëtare.  Që të jemi 
më afër anëtarëve dhe për të ju mundësuar 
të komunikojnë sa më lehtë me njeri tjetrin 
dhe të diskutojnë rreth masave të marra ndaj 
pandemisë dhe pakove emergjente fiskale, 
ShKÇAK aktivizoi Forumin e shoqatës në formë 
të bashkëbisedimit, ku anëtarët do të mund të 
konsultoheshin me njëri tjetrin dhe të shprehnin 
pikëpamjet e tyre drejt zhvillimeve të fundit.

Jemi duke hyrë në vitin 2021 dhe situate e krijuar 
nga Pandemia Covid 19 mbetet ende sfiduese 
për të gjithë ne, por puna jonë e përbashkët dhe 
profesionalizmi i dëshmuar nga të gjithë mbetët 
udhërrëfyesi ynë për të tejkaluar edhe këtë situatë.
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pËr m b a j t j a

FJALA E KRYETARES

MESAZH NGA DREJTORESHA EKZEKUTIVE

AKTIVITETET E SHKCAK GJATE VITIT 2020

REAGIMI I SCAAK NDAJ SITUATES SE KRIJUAR NGA COVID 19

VITI 2020, VIT REKORD PER RIAKTIVIZIMIN E ANETAREVE

PERPJEKJE TE VAZHDUESHME PER OFRIMIN E VLERES SE 
SHTUAR PER ANETARET

FUQIZIMI I PROFESIONIT PERMES ZGJERIMIT TE 
BASHKEPUNIMIT NDERKOMBETAR

MENAXHIMI I CILESISE NE PAJTUESHMERI ME STANDARDET 
PROFESIONALE

AKTIVITETET E SHKCAK NE ZHVILLIMET VENDORE DHE 
NDERKOMBETARE

PERMBLEDHJE E TE GJETURAVE DHE REKOMANDIMEVE NGA 
RAPORTI DASHBOARD REPORT I FNK-SE MBI ZBATIMIN E 
DEKLARATAVE TE OBLIGIMEVE TE ANETARESISE NGA SHKCAK

RAPORTET E KOMISIONEVE

STATISTIKAT E VITIT 2020

PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I AUDITOREVE TE 
PAVARUR 31 DHJETOR 2020

IN MEMORIAM
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S H KU R T E S A T

AAT 

ACCA 
AKK 
ATK 
BQK 
CAP 
CIPFA 

DOA (SMO)
EFAA 

FCM 
FNK 
IEKA 
KKRF 
MF 
NVM 
OEAK 
OEK 
PAODC 

PVM 
QRRF 
SNA 
SNE 
SNK 
SNRF 
ShKÇAK 

ZKA 

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
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 Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe 
Auditorëve të Kosovës
Zyra Kombëtare e Auditimit
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S h p r e s a  m u s ta fa

Të nderuar Anëtarë,

Viti 2020 ishte një vit i jashtëzakonshëm për të 
gjithë ne, pavarësisht të gjitha rrethanave, jemi 
munduar të bëjmë më të mirën që të jemi afër 
anëtarëve dhe në shërbimin e tyre. 

Ndërsa po e shkruaj këtë fjalim, të gjithë ne ende 
po përballemi me krizën më të thellë globale 
me të cilën cilido prej nesh është përballur 
në vitin 2020. Në këtë kohë, rezistenca jonë 
individuale dhe kolektive është testuar si kurrë 
më parë.

Si shumë prej jush, unë kam marrë forcë dhe 
frymëzim nga të qenit pjesë e komunitetit tonë 
të kontabilistëve dhe auditorëve profesionistë, 
pjesë e shoqatës sonë. Angazhimi që kemi parë 
me gamën e mbështetjes dhe informacionit 
tonë për anëtarët, ka qenë e jashtëzakonshme. 

Kryetare e Këshillit 

FJ A L A  E  K RY E TA R E S

Kriza ka përshpejtuar procedurat që ShKÇAK 
veçse i kishte filluar kundrejt digjitalizimit të 
sistemeve të brendshme për anëtarët e saj. 
Ne kemi vendosur struktura dhe qasje që i 
mundësojnë shoqatës të jetë e shkathët dhe 
fleksibile dhe rezistente dhe ndaj krizave që 
mund të na kërcënojnë në të ardhmen.  Vlen 
të cekët se Këshilli dhe ZE kanë qenë ndihmë 
e madhe për anëtarët duke bashkëpunuar me 
akterët relevant për të mundësuar vendimmarrje 
më të shpejtë dhe më të shkathët në rrethanat 
në zhvillim.

ShKÇAK do të jetë gjithmonë e gatshme 
për të ndihmuar organizatat/bizneset drejt 
rimëkëmbjes ekonomike. Mbështetja e 
anëtarëve do të jetë prioriteti ynë kryesor 
për vitin e ardhshëm dhe ne si Shoqatë jemi 
maksimalisht të përqendruar në këtë objektiv. 
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Zëri i ynë si Shoqatë mbetet i fuqishëm si brenda 
vendit ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Gjatë 
kësaj  periudhe si Kryetare e Këshillit të ShKÇAK 
kam përfaqësuar Shoqatën në takimet virtuale 
të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve 
dhe Auditorëve (FNK), Federatës Evropiane të 
Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) 
dhe Federatës mesdhetare të Kontabilistëve 
(FCM) ku përmes këtyre takimeve kemi marrë dhe 
ofruar ekspertizën për tejkalimin sa më të lehtë të 
kësaj situate dhe jam krenare të veçoj se reagimi i 
ShKÇAK ndaj pandemisë u konsiderua si shembull 
i mirë nga FNK.

Kohët e jashtëzakonshme kërkojnë profesionistë 
të jashtëzakonshëm. Nga përgjigjet e anëtarëve 
në  pyetësorët e dërguar nga  ShKÇAK, është 

dëshmuar se anëtarët tanë me 
përkushtimin dhe ekspertizën e tyre përballuan 
krizën aktuale, asnjëri nga ne nuk është ndier i 
vetëm, kjo është fuqia e shoqatës të cilës ne i 
përkasim dhe e kemi ndërtuar të gjithë së 
bashku.
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. Gjithashtu 
shpreh mirënjohje për anëtarët e Këshillit dhe 
Komisioneve të Shoqatës për përkushtimin e 
tyre, e në veçanti Zyrën Ekzekutive për punën e 
palodhshme drejtë përmbushjes së misionit të 
organizatës tonë, sidomos gjatë këtij viti që ka 
qenë mjaft sfidues për të gjithë ne.
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Të nderuar Anëtarë,

Fillimisht uroj që të gjithë ju dhe të afërmit tuaj 
të jeni me shëndet të mirë.

“Viti 2020 ishte një vit i pazakontë, pa pasur 
forcën të ndryshojmë asgjë, ky gjithashtu 
ishte një vit me plotë sfida, mirëpo vullneti për 
të qenë afër anëtarëve ka bërë që çdo gjë të 
realizohet më lehtë. Pandemia ende vazhdon 
dhe nuk e dimë se si dhe kur do të përfundoj, 
por megjithatë ne duhet të vazhdojmë punën 
dhe së bashku të jemi optimist në mënyrë 
që të kujdesemi për shëndetin tonë dhe të 
familjarëve, në rend të parë, por gjithashtu 
duke vazhduar në ngritjen dhe mbështetjen e 

ekonomisë së vendit tonë.”

Situata e shkaktuar nga pandemia Covid 19 
ndryshoi çdo gjë, ne si Shoqatë kemi monitoruar 
për së afërmi ndikimin e COVID 19 si në vend 
po ashtu dhe në nivel global. Shëndeti dhe 
mirëqenia e anëtarëve të ShKÇAK ka qenë dhe 
mbetet prioriteti ynë. 

Distanca për ne nuk do të thoshte shkëputje 
apo ndërprerje e plotë e aktiviteteve tona, 
ne konsideruam si shumë të rëndësishme 
të qëndrojmë në kontakt me anëtarët 
dhe bashkëpunëtorët tanë dhe të ndajmë 

a r d i a n a  b u n j a ku
Drejtoreshë Ekzekutive
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eksperiencat me njëri tjetrin përmes komunikimit 
të vazhdueshëm.Ky realitet i ri i imponuar nga 
pandemia, ka përshpejtuar procedurat që ShKÇAK 
veçse i kishte filluar në digjitalizimin e sistemeve 
të brendshme. Anëtarët tanë gjatë gjithë kësaj 
periudhe kanë pasur qasje në burimet kryesore që 
u janë nevojitur si EVP, uebinar, artikuj dhe video 
si dhe informacione dhe udhëzime specifike për 
sektorin dhe industrinë. 

Shoqata ka qenë urë lidhëse për anëtarët, duke 
bashkëpunuar në çdo kohë me odat ekonomike, 
bizneset, institucionet dhe Qeverinë, Federatat 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit si 
dhe  akterë të tjerë relevant, për të mundësuar 
vendimmarrje më të shpejtë dhe të drejtë.

Për ne si profesionist, është e rëndësishme 
të ofrojmë ekspertizën tonë për t’iu dal ballë 
kërkesave të bizneseve duke ditur se kjo gjendje 
shkaktoi krizë ekonomike dhe bizneset do të kenë 
nevojë për këshilla lidhur me ristrukturimin dhe 
rimëkëmbjen e tyre. Ne së bashku përgatitëm 
Rekomandimet për Rimëkëmbje dhe i dorëzuam 

ato në Qeveri, ndihmuam përmes projekteve 
në zhvillimin e aplikacioneve për rimëkëmbje, 
reaguam për masat që Qeveria duhej ti merrte 
për shtyerje të afateve të raportimit, ishim dhe 
mbesim aktivë në të gjitha proceset e zhvillimit 
dhe rimëkëmbjes ekonomike të vendit.

Duke qenë dëshmitare e një pune shumë të 
madhe e cila bëhet në Zyrën Ekzekutive, më 
lejoni që këtë mesazh ta përfundojë me një 
falënderim për punën e palodhshme që ka bërë 
stafi i Zyrës Ekzekutive dhe Bordi udhëheqës 
i saj. Sinergjia e tërë ekipit ka ndihmuar në 
implementimin e misionit të Shoqatës dhe kjo 
na bën atë se çfarë ne jemi sot, një organizatë 
profesionale e njohur dhe e respektuar në vend, 
rajon dhe ndërkombëtarisht, duke qenë shembull 
i qeverisjes së mirë.
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Viti 2020 paraqet përmbylljen e një dekade 
gjatë të cilës ShKÇAK ka shënuar arritje të 
mëdha në rrugën drejt përmbushjes së misionit 
të saj për të fuqizuar profesionin e kontabilitetit 
dhe auditimit në sektorin privat dhe publik 
në Kosovë dhe regjion, duke promovuar 
standardet më të larta të etikës, edukimit, dhe 
ekselencës profesionale për qëllim të mbrojtjes 
së interesit publik.

Gjithashtu, viti 2020 ishte fillimi i implementimit 
të Strategjisë së ShKÇAK për periudhën 2020-
2024 objektivat e së cilës do të shërbejnë si 
udhërrëfyes të Shoqatës për të qenë në hap 
me zhvillimet e fundit të teknologjisë dhe 
standardeve profesionale dhe për të vazhduar 
ofrimin e shërbimeve cilësore për anëtarët 
dhe studentët e saj. Strategjia e zhvilluar nga 
Zyra Ekzekutive në bashkëpunim me Këshillin 
e Shoqatës dhe e aprovuar nga Asambleja 
mbështetet në tri shtylla kryesore: përgatitjen 
e profesionistëve të së ardhmes, ofrimin e 

vlerës për anëtarët dhe të shërbyerit si qendër 
e ekselencës për zhvillim.

Në përputhje me planin e punës për vitin 
2020, Shoqata ka vazhduar të implementojë 
programet e edukimit në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Edukimit, të 
mbajë anëtarët të përditësuar me zhvillimet 
e fundit të profesionit përmes Edukimit të 
Vazhdueshëm Profesional dhe të sigurojë 
cilësinë e shërbimeve të ofruara nga anëtarët 
përmes menaxhimit të cilësisë.

Gjithashtu Shoqata ka punuar intenzivisht në 
gjetjen e modalitetit për digjitalizim të sistemeve 
dhe ka themeluar Qendrën për Hulumtim, 
Përkrahje dhe Avokim e cila do të shërbej si 
qendër këshillëdhënëse, avokuese dhe do të 
zhvilloj hulumtim në fushat e profesionit të 
cilat do të ndihmojnë në zhvillimin jo vetëm 
të profesionit por edhe zhvillimin ekonomik të 
vendit. 
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për zhvillimin e profesionit të Kontabilitetit dhe 
Auditimit në Kosovë.

Në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë 
anëtarët aprovuan Statutin e ri të ShKÇAK, 
raportin e aktiviteteve dhe raportin e pasqyrave 
financiare të audituara për vitin 2019, si dhe 
planin e punës dhe buxhetin për vitin 2021.

Asambleja gjithashtu votoi anëtarët e ri të 
Këshillit të cilët do ta udhëheqin ShKÇAK-në për 
mandatin 2020-2022:
-Shpresa Mustafa – Kryetare e Këshillit, Auditore 
e Çertifikuar
-Nazmi Pllana – NënKryetar, Kontabilist i 
Çertifikuar
-Melita Ymeraga –Thesariste, Kontabiliste e 
Çertifikuar
-Burim Cena – Anëtar, Auditor Ligjor
-Teuta Ukshini – Anëtare, Auditore e Çertifikuar
-Xhevdet Beqiri – Anëtar, Auditor Ligjor
-Yll Fondaj – Anëtar, Kontabilist i Çertifikuar

Në fillim të vitit si çdo vit tjetër kishin filluar 
parapërgatitjet për Mbledhjen e Përgjithshme 
të Asamblesë, këtë vit pandemia e pamundësoi 
që ky takim të mbahet në 6 mujorin e parë të 
vitit për arsye se masat e qeverisë kundër Covid 
19 pamundësonin tubimet e individëve mbi 5 
persona.

Gjatë kësaj periudhe ShKÇAK ka investuar në 
zhvillimin e platformës së votimit elektronik duke u 
kujdesur që ky aplikacion të jetë sipas standardeve 
më të larta duke siguruar transparencë maksimale 
për secilin votues.

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë u mbajt 
me 28 shtator 2020 në mënyrë virtuale duke 
respektuar rekomandimet nga Instituti Kombëtar 
i Shëndetit Publik (IKSHPK) për parandalimin dhe 
luftimin e Covid 19.  Takimi filloi me një minutë 
heshtje, me ç’rast anëtarët e ShKÇAK përkujtuan 
kolegët e tyre Z. Kujtim Qafleshi dhe Z. Andan 
Dërvari të cilët u ndanë nga jeta si pasojë e Covid 
19, duke kujtuar me respekt të madh punën e tyre 

M B L E D H J A  E  PËR G J I T H S H M E  E  A S A M B L EsË
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K ë r k e s at  e  r e j a  t ë  L i g j i t  p ë r 
Ko n ta b i l i t e t,  R a p o r t i m  F i n a n c i a r  d h e 
A u d i t i m

Fillimi i vitit 2020 shënoi hyrjen në fuqi dhe fillimin e implementimit të Ligjit të ri për Kontabilitet, 
Raportim Financiar dhe Auditim, ShKÇAK që nga draftimi i këtij ligji ka qenë mjaft aktive në informimin e 
anëtarëve dhe opinionit të gjerë përmes Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, takimeve, seminareve, 
komunikatave, tryezave dhe emisioneve televizive.  ShKÇAK në bashkëpunim me KKRF dhe Odat 
Ekonomike në Kosovë organizoi informim përmes mediave si dhe organizoi tryeza dhe seminare 
lidhur me kërkesat e reja që dalin nga Ligji për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, me qëllim 
që bashkërisht me përfaqësuesit e rregullatorit, bizneseve dhe me profesionistët e kontabilitetit dhe 
auditimit të diskutohen kërkesat që duhet të përmbushen nga bizneset në prag të raportimit financiar 
për vitin fiskal 2019.

14
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ShKÇAK gjithashtu organizoi takime të njëpasnjëshme me anëtarët e saj për informim dhe zbatim sa 
më të drejtë të kërkesave kryesore të ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Në këtë 
drejtim për të lehtësuar kategorizimin e ndërmarrjeve sipas Ligjit, ShKÇAK ka krijuar dhe integruar në 
uebfaqen e saj një kalkulator i cili i klasifikon ndërmarrjet sipas kërkesave ligjore, si dhe broshurën e 
cila përmban informata mbi përmbushjen e kërkesave ligjore varësisht nga klasifikimi i ndërmarrjeve.

15
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Kur ka hyrë në fuqi Ligjit Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim? 
Ligji ka hyrë në fuqi më 1 janar 2019 dhe aplikohet për periudhën raportuese të vitit 2019 e tutje.

Cilat janë obligimet nëse ndërmarrja ime klasifikohet si MIKRO ndërmarrje? 
Nëse një ndërmarrje plotëson dy nga tre kriteret e listuara në tabelën e mësipërme, dhe 
klasifikohet si MIKRO ndërmarrje, atëherë këto janë obligimet të cilat burojnë nga Ligji dhe 
Udhëzimet Administrative në fuqi: 
Mikro ndërmarrjet ndahen në tre klasa: 
Klasa I: Qarkullim (të hyra) vjetor neto më pak se 50,000€. 
Klasa II: Qarkullim (të hyra) vjetor neto prej 50,000€ deri 300,000€. 
Klasa III: Qarkullim (të hyra) vjetor neto mbi 300,000€.

I  Raportimi financiar: Mikro ndërmarrjet e klasës I përgatisin pasqyrën e të ardhurave për 
periudhën raportuese sipas parimit të parasë së gatshme ose parimit akrual të kontabilitetit, në 
varësi të përzgjedhjes nga vetë ndërmarrja. Mikro ndërmarrjet e klasës II përgatisin pasqyrën e 
pozitës financiare në fund të periudhës raportuese dhe pasqyrën e të ardhurave sipas parimit 
akrual të kontabilitetit. Mikro ndërmarrjet e klasës III, përgatisin pasqyrat financiare vjetore të 
plota në pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtarë të Raportimit Financiar për Ndërmarrjet 
e Vogla dhe Mesme (SNRF për NVM-të). 

II Nënshkrimi i pasqyrave financiare: Për klasën I, pasqyrat financiare nënshkruhen nga drejtori 
ekzekutiv apo pronari. Për klasën II, pasqyrat financiare nënshkruhen nga drejtori ekzekutiv/ 
pronari si dhe nga drejtori financiar ose kontabilisti i çertifikuar. Për klasën III, pasqyrat 
financiare nënshkruhen nga drejtori ekzekutiv dhe drejtori financiar, dhe nëse ky i fundit nuk 

Si klasifikohen ndërmarrjet sipas ligjit të ri për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim?
Të gjitha ndërmarrjet në Kosovë klasifikohen si ndërmarrje mikro, të vogla, të mesme apo të 
mëdha, nëse i plotësojnë dy nga tre kriteret sipas tabelës në vijim:

P Ë R M B L E D H J E  E  K Ë R K E S AV E  T Ë  L I G J I T  P Ë R 
KO N TA B I L I T E T,  R A P O R T I M  F I N A N C I A R  D H E  A U D I T I M

Totali i qarkullimit 
vjetor neto

Ndermarrje mikro

0,00€ - 700.000€

0,00€ - 350.000€

0-10 10-50 50-250 mbi 250

Ndermarrje 
te vogla

700.000€ - 
8.000.000€

350.000€ - 
4.000.000€

4.000.000€ - 
20.000.000€

Ndermarrje 
te mesme

8.000.000€ - 
40.000.000€

Ndermarrje 
te medha

mbi 40.000.000€

mbi 20.000.000€
Totali i pasurise me
31.12.20XX

Numri mesatar i te 
punesuarve gjate vitit

16
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është i çertifikuar si kontabilist, atëherë pasqyrat financiare nënshkruhen edhe nga Kontabilisti 
i Çertifikuar.

III Raportet shtesë: Pasqyrat financiare të mikro ndërmarrjeve të të gjitha klasave duhet të 
shpalosin: 
a) numrin mesatar të të punësuarve gjatë periudhës raportuese;
b) totalin e pasurive dhe totalin e detyrimeve në datën e fundit të periudhës raportuese, si
dhe 
c) bazën apo parimit mbi të cilin janë ndërtuar pasqyrat financiare

Mikro ndërmarrjet e klasës II dhe III, pasqyrave financiare duhet ti bashkëngjisin edhe deklaratën 
e pajtueshmërisë të nënshkruar nga drejtori ekzekutiv apo pronari dhe zyrtari kryesor financiar 
apo personi përgjegjës për financa, që deklarojnë se ato pasqyra financiare paraqesin pamje te 
drejtë dhe të vërtet në pajtueshmëri me parimet e zbatueshme të kontabilitetit. 

IV Dorëzimi i pasqyrave financiare: Të gjitha mikro ndërmarrjet duhet të dorëzojnë në Këshillin 
Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) pasqyrat vjetore financiare jo më vonë se më 30 prill të 
vitit vijues. Mikro-ndërmarrjet të cilat përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara, afatin për 
dorëzim e kanë jo më vonë se më 30 qershor të vitit vijues.

Cilat janë obligimet nëse ndërmarrja ime klasifikohet si ndërmarrje e VOGËL apo e MESME 
(NVM)? 
Nëse një ndërmarrje plotëson dy nga tre kriteret e listuara në tabelën e mësipërme, dhe 
klasifikohet si ndërmarrje e VOGËL apo e MESME, atëherë këto janë obligimet të cilat burojnë 
nga Ligji dhe Udhëzimet Administrative në fuqi:

I Raportimi financiar: të gjitha NVM-të gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare duhet të 
zbatojnë Standardin Ndërkombëtarë të Raportimit Financiar për Ndërmarrjet e Vogla dhe 
Mesme (SNRF për NVM-të).

II Nënshkrimi i pasqyrave financiare: Pasqyrat financiare të NVM-ve nënshkruhen nga drejtori 
ekzekutiv dhe nga zyrtari kryesor financiar. Nëse drejtori financiar apo zyrtari kryesor financiar 
nuk është i çertifikuar si kontabilist, atëherë pasqyrat i nënshkruan edhe kontabilisti i çertifikuar 
emri i të cilit figuron në regjistrin publik të kontabilistëve të çertifikuar të publikuar nga Shoqatat 
e Licencuara të Kontabilitetit nga KKRF. 

III Auditimi i pasqyrave financiare: të gjitha ndërmarrjet e klasifikuara si NVM të cilat kanë 
qarkullim vjetor neto mbi 4,000,000€ duhet ta angazhojnë një firmë të auditimit të licencuar 
nga KKRF për të kryer auditimin e pasqyrave financiare vjetore. 
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IV Rishikimi i pasqyrave financiare: të gjitha ndërmarrjet e klasifikuara si NVM të cilat kanë 
qarkullim vjetor neto më pak se 4,000,000€ duhet ta angazhojnë një firmë të auditimit apo 
ndonjë auditor ligjor të licencuar nga KKRF për të kryer rishikimin e pasqyrave financiare vjetore.

V Dorëzimi i pasqyrave financiare: të gjitha ndërmarrjet e klasifikuara si NVM duhet të dorëzojnë 
pasqyrat financiare të audituara apo rishikuara në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar 
(KKRF) jo më vonë se 30 prill të vitit vijues. Nëse NVM-të bëjnë konsolidim të pasqyrave 
financiare, atëherë kjo datë shtyhet deri më 30 qershor të vitit vijues. Ndëshkimet për mos 
dorëzim me kohë apo mos dorëzim fare variojnë nga 500€ deri në 20,000€.

Cilat janë obligimet nëse ndërmarrja ime klasifikohet si ndërmarrje e MADHE? 
Nëse një ndërmarrje plotëson dy nga tre kriteret e listuara në tabelën e mësipërme, dhe 
klasifikohet si ndërmarrje e MADHE, atëherë këto janë obligimet të cilat burojnë nga Ligji dhe 
Udhëzimet Administrative në fuqi: 

I Raportimi financiar: të gjitha ndërmarrjet e MËDHA gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare 
duhet të zbatojnë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF/IFRS) dhe 
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK/IAS). 

II Nënshkrimi i pasqyrave financiare: Pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të MËDHA nënshkruhen 
nga drejtori ekzekutiv dhe nga zyrtari kryesor financiar. Nëse drejtori financiar apo zyrtari kryesor 
financiar nuk është i çertifikuar si kontabilist, atëherë pasqyrat i nënshkruan edhe kontabilisti i 
çertifikuar emri i të cilit figuron në regjistrin publik të kontabilistëve të çertifikuar të publikuar 
nga Shoqatat e Licencuara të Kontabilitetit nga KKRF. 

III Auditimi i pasqyrave financiare: të gjitha ndërmarrjet e klasifikuara si të MËDHA duhet të 
angazhojnë një firmë të auditimit të licencuar nga KKRF për të kryer auditimin e pasqyrave 
financiare vjetore. 

IV Raportet shtesë: të gjitha ndërmarrjet e MËDHA dhe subjektet me interes publik (SIP) përpos 
pasqyrave financiare, duhet të përgatisin në baza vjetore edhe: (a) raportin e menaxhmentit, 
i cili duhet të përmbajë një vlerësim të drejtë të zhvillimit dhe performancës së ndërmarrjes, 
si dhe pozitën e saj, përfshirë këtu edhe rreziqet kryesore dhe pasiguritë që kanë të bëjnë me 
të, (b) deklaratën e pajtueshmërisë të nënshkruar nga drejtori ekzekutiv dhe zyrtari kryesor 
financiar, që pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë të pozitës financiare, 
rezultateve të operacioneve, dhe rrjedhave të parasë, dhe që pasqyrat financiare janë përgatitur 
në pajtim me Ligjin. 

V Dorëzimi i pasqyrave financiare: të gjitha ndërmarrjet e klasifikuara si të MËDHA duhet të 
dorëzojnë për publikim pasqyrat financiare të audituara në Këshillin Kosovar për Raportim 
Financiar(KKRF) jo më vonë se 30 prill të vitit vijues. Nëse ndërmarrjet e MËDHA bëjnë konsolidim 
të pasqyrave financiare, atëherë kjo datë shtyhet deri më 30 qershor të vitit vijues. Ndëshkimet 
për mos dorëzim me kohë apo mos dorëzim fare për këtë kategori të ndërmarrjeve, variojnë 
nga 1,000€ deri në 20,000€.
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Unë jam një NVM, ku mund të gjej listën e Kontabilistëve të Çertifikuar? 
Sipas legjislacionit në fuqi Kontabilist i Çertifikuar është personi i kualifikuar si kontabilist i 
çertifikuar nga një shoqatë e licencuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (këtu e tutje 
KKRF), i cili është anëtar me status të rregullt në një shoqatë profesionale të kontabilitetit dhe 
auditimit, dhe emri i tij figuron në listën publike të kontabilistëve të çertifikuar të publikuar nga 
shoqatat e licencuara nga KKRF. 

Kontabilisti i çertifikuar a duhet të jetë i punësuar me orar të rregullt apo mund të kontraktohet 
vetëm për ofrimin e shërbimeve të përgatitjes dhe nënshkrimit të pasqyrave financiare? 
Legjislacioni aktual në fuqi nuk obligon ndërmarrjet që të kenë të punësuar me orar të rregullt 
kontabilistët e çertifikuar. Ndërmarrjet janë të lira të kontraktojnë shërbimet e përgatitjes dhe 
nënshkrimit të pasqyrave financiare nga kontabilistët e çertifikuar të cilët figurojnë në regjistrin 
publik të kontabilistëve.
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R E A G I M I  I  S h KÇ A K  N D A J  S I T U A T Ë S  S Ë  K R I J U A R  N G A 
C O V I D  1 9

Edhe pse fillimisht ishte e pabesueshme për të gjithë ne, Covid -19 brenda tre muajve u 
shndërrua në një pandemi globale dhe vendet fqinje të Kosovës filluan të konfirmojnë rastet 
e para që rezultuan pozitive ndaj këtij virusi. Në rrethana të tilla, megjithëse ende nuk kishte 
raste të konfirmuara në Kosovë, Qeveria e Republikës së Kosovës filloi të ndërmarrë masa për të 
parandaluar përhapjen e pandemisë brenda vendit. Ndër këto masa, më 11 mars 2020 Qeveria 
mori vendimin për pezullimin e përkohshëm të të gjitha veprimtarive arsimore në institucionet 
publike dhe private.

Për shkak të masave të ndërmarra nga Qeveria dhe rreziqeve shëndetësore që COVID-19 
paraqiste për anëtarët dhe studentët e ShKÇAK, dhe gjithashtu ekipit të Zyrës Ekzekutive, 
Këshilli i ShKÇAK aprovoi pezullimin e përkohshëm të të gjitha aktiviteteve të Shoqatës 
përfshirë sesionet e trajnimeve, sesionet e provimeve dhe sesionet e edukimit të vazhdueshëm 
profesional. Për më tepër, nga data 16 Mars 2020, Zyra Ekzekutive e ShKÇAK ishte mbyllur për 
publikun dhe të gjitha komunikimet vazhduan në mënyrë virtuale. 

Këto zhvillime të shpejta kërkuan një reagim të shpejtë nga ekipi i Zyrës Ekzekutive në 
zhvendosjen në një infrastrukturë plotësisht virtuale, në mënyrë që stafi të mund të vazhdojë 
t’u ofrojë shërbime anëtarëve tanë nga shtëpitë e tyre.

ShKÇAK vlerësoi situatën dhe zhvilloi planin i cili ka përfshirë veprimet që ShKÇAK ka ndërmarrë 
dhe do të ndërmerr për të vazhduar funksionimin, për të arritur misionin e saj të interesit 
publik dhe për të lehtësuar ndikimin e krizës. Gjatë zhvillimit të planit siguria e individëve ishte 
gjithmonë përparësia kryesore.

- Përgatitja e ekipit për të vazhduar punën nga distanca

Takimi i fundit fizik i mbajtur nga Stafi Ekzekutiv i ShKÇAK ndodhi më datë 13 Mars 2020 dhe 
kishte për qëllim përgatitjen e ekipit për të vazhduar punën në mënyrë virtuale nga shtëpitë e 
tyre. Kjo përfshin sigurimin se i gjithë personeli ishte i pajisur me teknologjinë e nevojshme, si 
laptop / kompjuterë në shtëpitë e tyre dhe se ata do të ishin në gjendje të përdorin informacionin 
e nevojshëm nga zyra për të kryer detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.

Qasja në informacion në zyrë u bë e mundur ose duke hyrë në kompjuterët e zyrës nga 
distanca përmes aplikacioneve të tilla si  TeamViewer, ose duke mbajtur kopje elektronike 
të dokumenteve të kërkuara në shtëpi përmes përdorimit të pajisjeve siç janë USB dhe Hard 
Drives. Qasja fizike në zyrë ishte e lejuar vetëm për nevojat thelbësore.

Për më tepër, të gjitha kërkesat e aprovuara përfshirë pagesat janë bërë në mënyrë elektronike 
përmes postës elektronike nga zyrtarët përgjegjës. Raportimi dhe monitorimi janë bërë nga 
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distanca bazuar në planin e aktiviteteve të ShKÇAK për vitin 2020.
Ekipi ka mbajtur takime të vazhdueshme koordinuese në mënyrë virtuale përmes platformës 
Zoom e cila është dëshmuar të jetë shumë efektive. Në përgjithësi, ekipi është takuar 2-3 herë në 
javë për të raportuar mbi punën e kryer dhe planin për hapat dhe aktivitetet e ardhshme.

ShKÇAK kishte njoftuar të gjitha palët, përfshirë studentët, anëtarët, ligjëruesit dhe akterët 
relevant që zyrat e shoqatës dhe sallat e trajnimeve do të jenë të mbyllura për një periudhë të 
papërcaktuar dhe se i gjithë komunikimi do të vazhdonte në mënyrë virtuale. Të gjitha palët u 
njoftuan për një qasje të tillë përmes 
e-mailit, profileve zyrtare të ShKÇAK në rrjete sociale, dhe gjithashtu njoftimet u printuan dhe u 
vendosën në hyrje të ndërtesës.

Me datë 11 maj, 2020 gradualisht filloi ri-kthimi i stafit të ShKÇAK në zyre, por gjithmonë duke ju 
përmbajtur rekomandimeve për parandalimin e Covid 19.

-Masat e ndërmarra për shtyerjen e të gjitha afateve për pagesa dhe aktivitete 
për  anëtarët e ShKÇAK

Këshilli i ShKÇAK në vazhdimësi ka përcjellur situatën e krijuar nga Pandemia COVID 19 dhe ka 
marrë vendime si dhe ka përcaktuar hapat e punës së Shoqatës në vazhdimësi. Një nga vendimet 
kryesore të marra nga Këshilli ishte shtyrja e afatit për pagesat e tarifave të anëtarësisë nga 
anëtarët. Afati fillestar i 31 Marsit për pagimin e tarifave të anëtarësisë ishte shtyrë deri më 30 
qershor, dhe Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë e ShKÇAK e cila zakonisht mbahet në qershor 
të çdo viti, ishte shtyrë për një periudhë të papërcaktuar, aktivitetet e Menaxhimit të Cilësisë janë 
pezulluar për afat të pacaktuar. Gjithashtu Provimet e ShKÇAK u shtyn deri në krijimin e kushteve 
të përshtatshme, si dhe u vendos që Ligjëratat të fillojnë të mbahen në mënyrë virtuale.
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P ë r g at i tj a  p ë r  r i f i l l i m i n  e  s e s i o n e v e  t ë 
t r a j n i m e v e  n ë  m ë n y r ë  v i r t u a l e  d h e  T r a j n i m i  i 
T r a j n e r ë v e 

Duke pasur parasysh që situata e mbylljes e shkaktuar nga pandemia COVID-19 mund të zgjaste 
për periudhë afatgjatë, Këshilli i ShKÇAK i dha dritën e gjelbër Zyrës Ekzekutive për të bërë një 
vlerësim të metodave alternative të vazhdimit të sesioneve të trajnimeve për studentët tanë 
në mënyrë virtuale.

Hapi i parë në këtë drejtim ishte përgatitja e një pyetësori për studentët e ShKÇAK për t’u 
informuar nëse ata ishin të gatshëm ta vazhdojnë sesionin e trajnimeve në mënyrë virtuale si 
dhe nëse posedonin infrastrukturën e duhur siç janë pajisjet elektronike, interneti dhe hapësira 
e përshtatshme brenda shtëpive të tyre për t’i ndjekur ligjëratat. Përgjigja nga studentët ishte 
shumë pozitive rreth 80% deklaruan se janë të gatshëm ta vazhdojnë trajnimin në mënyrë 
virtuale.
Ekipi Ekzekutiv bëri një vlerësim të platformave të ndryshme elektronike që mund të përdoren 
për mbajtjen e ligjëratave në mënyrë virtuale, dhe vendosi të përdorë Zoom si platformën më 
të përshtatshme për shkak të veçorive të tij që plotësojnë kërkesat për ofrimin e ligjëratave në 
mënyrë virtuale, dhe për shkak të përvojës pozitive që stafi kishte më parë me platformën. 

Takime virtuale u zhvilluan me ligjëruesit e ShKÇAK për të diskutuar gatishmërinë e tyre për 
mbajtjen e ligjëratave në mënyrë virtuale.  Departamenti Profesional i Shoqatës organizoi 
Trajnimin e Trajnerëve për përdorimin e platformës Zoom.

Është përgatitur Udhëzuesi për përdorimin e platformës Zoom i cili i është dërguar të gjithë 
studentëve dhe gjithashtu të gjithë studentët janë pajisur me material studimore të cilat janë 
dërguar përmes shërbimeve postare.
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Gjithashtu është vazhduar me procesin e digjitalizimit të programeve të ShKÇAK, janë bërë 
përgatitjet për lansimin e trajnimeve online për Ekspertë Tatimor, në bashkëpunim me Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Përgatitja për rifillimin e sesioneve të provimeve

ShKÇAK ka shqyrtuar mundësinë e mbajtjes së provimeve online. Në këtë aspekt Shoqata 
komunikoi me Organizata profesionale Globale për të gjetur modalitete të mbajtjes së provimeve 
online. Në këtë drejtim u zhvilluan takime të njëpasnjëshme me Federatën Ndërkombëtare 
të Kontabilistëve (FNK) dhe si përfundim për arsye të kostos së lartë dhe kohës së shkurtër 
për zhvillimin e një sistemi të sigurt për mbajtjen e provimeve online,  jo vetëm ShKÇAK por 
edhe Organizata tjera Profesionale nuk patën mundësi të zhvillojnë platforma për mbajtjen e 
provimeve online. 

ShKÇAK mbajti takim me Ministrin e Shëndetësisë Z. Armend Zemaj për të diskutuar 
modalitetet për mbajtjen e provimeve në mënyrë fizike.  Ministri Zemaj dhe Drejtoria e Arsimit 
në KK të Prishtinës kërkuan nga ShKÇAK që t’ju përmbahen rekomandimeve të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe IKSHPK-së si dhe të respektojnë në tërësi manualin dhe udhëzuesin mbi 
Covid 19.

ShKÇAK përgatiti procedurën e përkohshme për organizimin dhe mbajtjen e provimeve gjatë 
pandemisë sipas rekomandimeve dhe udhëzimeve të IKSHPK-së. 
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I n f o r m i m i  i  a n ë ta r ë v e  p ë r  z h v i l l i m e t  e  f u n d i t

ShKÇAK vazhdimisht i ka mbajtur anëtarët të informuar mbi zhvillimet e fundit sa i përket 
ndikimit të pandemisë në Kosovë dhe jashtë saj, përfshirë masat e marra nga Qeveria e 
Kosovës që ndikojnë në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit, siç është shtyrja e afateve 
për raportimin financiar dhe deklarimi i tatimeve.

Për më tepër, ShKÇAK ka zhvilluar në uebfaqen e saj një portal të dedikuar për pandeminë 
COVID-19 për të informuar anëtarët e saj, si dhe publikun e gjerë mbi ndikimin e pandemisë në 
profesion dhe në ekonomi në tërësi. Portali përmban artikuj të standard-vënësve global të cilat 
janë përkthyer në gjuhën shqipe si dhe artikuj të shkruar nga anëtarët tanë dhe stafi i Zyrës 
Ekzekutive.
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R u a j tj a  e  ko n ta k t i t  m e  a k t e r ë t  r e l e va n t

ShKÇAK ka vazhduar të mbajë kontakte me partnerët e saj dhe akterët relevant siç janë Odat 
Ekonomike, Ministritë Përkatëse, Institucionet Qeveritare dhe Federatat Ndërkombëtare. 
Ishte shumë i rëndësishëm qëndrimi në kontakt me të gjithë akterët relevant në mënyrë që të 
sigurohej një rrjedhë më e mirë e informacionit dhe të bashkoheshin përpjekjet për tejkalimin e 
kësaj faze si nga perspektiva shëndetësore ashtu edhe nga ajo ekonomike.
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R e ko m a n d i m e t  d r e j t  R i m ë k ë m b j e s  E ko n o m i k e
Kosova nuk është vendi i vetëm i cili kaloi 
dhe ende është duke kaluar në një krizë 
ekonomike nga Pandemia COVID-19, 
kjo gjendje është gjithëpërfshirëse në 
tërë globin. Në veçanti, kjo krizë afektoi 
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMiVM), të cilat janë duke u’ përballur me 
humbje të mëdha.

Në të gjitha shtetet, nga ekspertë të 
ekonomisë u diskutua rëndësia strategjike 
që ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMiVM) kanë në ekonominë e shteteve të 
tyre respektive por edhe globalisht. Këto 
biznese mbulojnë rreth 90% të aktiviteteve 
ekonomike dhe me shumë se 50% të 
punësimit global, si dhe, kontribuojnë me 
më shume se 40% të BPV-së (GDP) në 
vendet e zhvilluara, dhe ky numër mund të 
rritet edhe me shumë nëse kësaj përqindje 
do t’ i shtohej edhe sektori joformal.

Duke marrë për bazë që në Kosovë pothuajse 
të gjitha ndërmarrjet kategorizohen si 
ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMiVM), theksi i veçantë i politik-bërësve 
dhe qeverisë së Kosovës duhet të jetë tek 
NMiVM. Kjo për arsye se këto ndërmarrje 
u dëmtuan më së shumti nga masat e 
ndërmarra për parandalimin e shpërndarjes 
së pandemisë COVID-19.  

Në këtë drejtim Qeveria e Kosovës ka 
ndërmarrë hapa konkret si në aspektin e 
mbrojtjes së shëndetit publik, ashtu edhe 
në mbështetjen financiare të bizneseve 
dhe qytetarëve përmes pakos emergjente 
fiskale. Megjithatë, përderisa po ofrohet 
mbështetje e përkohshme, duhet të 
punojmë në zhvillimin e një strategjie 
afatmesme si dhe në gjetjen e modalitetit 
për rimëkëmbje.  

Si shoqatë profesionale jemi të bindur që 
të gjitha masat e propozuara jo vetëm që 
do të ndihmojnë ekonominë e Kosovës por 
gjithashtu do të japin një drejtim strategjik 
të zhvillimit ekonomik në Kosovë.
Rekomandimet për veprim të menjëhershëm 
drejt rimëkëmbjes ekonomike:

1.Qeveria të formojë një “task force” të
përbërë nga profesionistë të pavarur të 
sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, të 
angazhuar me orar të plotë për periudhë të 
caktuar, të cilët do të punojnë në vlerësimin 
e gjendjes aktuale të ekonomisë dhe 
zhvillimin e një plani të rimëkëmbjes.

2. Rekomandohet që të rishikohen pagat
e sektorit publik duke i’u përshtatur 
rrethanave aktuale. Qeveria duhet të fillojë 
me implementimin e rekomandimeve të 
FMN-së për ristrukturimin e administratës 
publike.

3. Propozohet që BQK të marrë vendim për
dhënien e “grace periudhës” prej 6 muajve 
për të gjitha bizneset të cilat kanë kredi 
aktive në të gjitha institucionet financiare 
në Kosovë dhe të sigurojë që kjo nuk do të 
shkaktojë përllogaritje të reja të interesit 
nga institucionet financiare.

4. Propozohet që BQK të marrë të gjitha
veprimet për të inkurajuar institucionet 
financiare në ofrimin e qasjes më të lehtë 
në financa për sektorët si prodhimi dhe 
bujqësia. Ndërsa për masat tashmë të 
marra nga BQK, rekomandohet monitorim 
i vazhdueshëm nga ana e BQK-së mbi 
zbatimin e vendimin për pezullimin e 
përkohshëm të pagesës së këstit të kredive 
aktive për një kohë të caktuar (30 Prill 2020, 
me mundësi të zgjatjes), duke u siguruar që 
bizneset të mos ngarkohen me asnjë kosto 
shtesë.
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5. Të përgatitet analiza për industritë të cilat
kanë ndikim afatshkurtër në rimëkëmbjen 
e ekonomisë në Kosovë (prodhimin, 
bujqësinë, teknologji informative, prodhimin 
e energjisë), në mënyrë që përkrahja 
financiare të orientohet drejt tyre.

6. Të përshpejtohet procesi i shlyerjes së
borxheve që Qeveria dhe Ndërmarrjet 
Publike kanë ndaj bizneseve në mënyrë që 
kjo të kontribuojë në rritjen e likuiditetit të 
tyre. Po ashtu: (i) të përshpejtohen edhe 
proceset e rimbursimeve të tatimeve 
direkte dhe indirekte ndaj bizneseve, dhe 
(ii) si masë e përkohshme për dy vitet e 
ardhshme, TVSH të deklarohet dhe paguhet 
në baza tre mujore që bizneset të kenë 
likuiditet më të lartë në këtë periudhë.

7. Rekomandohet që të gjitha Komunat të
analizojnë kapacitetin e tokave që mund 
te shfrytëzohen për bujqësi. Të kërkohet 
ndihmë financiare apo kredi nga partnerët 
strategjike, për të mbështetur programet 
dhe paketa investive për NMiVM dhe të cilat 
mund të ndihmojnë në ruajtjen e vendeve 
të punës në këto sektore, të japin një shtytje 
aktiviteteve ekonomike me të cilën do të 
mund të rikthehen në funksion, si dhe, të 
zvogëlojnë pasojat të cilat kjo krize është 
duke i’ u imponuar.

8. Të ndryshohet qasja e Qeverisë nga
një politikë e duarve larg intervenimit 
në vendime investive, në një qasje 
këshillëdhënëse. Kjo nuk do të duhej të ishte 
një ndërhyrje e centralizuar, por këshilla të 
mirë informuara duke shfrytëzuar qasjen 
në informata për të ndihmuar sektorin 
vendor të prodhimit. Pikënisje do të duhej 
të ishte analiza se cilët sektorë do të mund 
të zëvendësonin eksportin me një kosto më 
të ulët të mundshme si dhe cilësinë më të 
përafërt të mundshme.  Në anën e ndihmës 

financiare, këto ndërmarrje të cilat do të 
filtroheshin dhe do të hynin në databazën 
e MEPTINIS-së do të duhej të përkraheshin 
pa rezervë nga qeveria.

9. Asistencë tjetër për sektorin e prodhimit
dhe bizneset eksportuese: lirimi nga tatimi 
në fitim në periudhë deri 10 vjeçare, dhe të 
vazhdojë politika ekzistuese e lirimit nga të 
gjitha detyrimet fiskale në lëndë të parë.
10. Rekomandohet krijimi i një fondi
investiv përkatës i cili do të krijohej nga 
mjetet të destinuara për investime kapitale 
joproduktive (infrastrukturë/rrugë) apo 
edhe nga një pjesë e mjeteve nga privatizimi 
i ndërmarrjeve publike. Një fond i tillë i ndarë 
nga Qeveria do të mund nxisë interesim për 
mbështetje të fondit edhe prej donatorëve 
tjerë.

11. Aftësimi profesional do të duhej të
ishte prioritet, si dhe një pjesë e fondit të 
orientohej në përafrimin e aftësive të fuqisë 
punëtore me nevojat e ndërmarrjeve në 
sektorin e prodhimit dhe bujqësisë.

12. Të merret në konsideratë rritja e emetimit
të bonove të thesarit nga Republika e 
Kosovës si instrument i financimit të 
buxhetit. Meqenëse niveli i borxhit publik 
është në nivel të ultë në raport me BPV 
(GDP) krahasuar me vendet në rajon, 
atëherë mund të konsiderohet që masat 
për mbështetjen e ekonomisë të realizohen 
nga ky burim i financimit. Po ashtu, 
Trusti Pensional i Kosovës mund të jetë si 
investitor potencial në këto letra me vlerë 
të qeverisë, meqenëse një gjë e tillë edhe 
është paraparë me ligj (deri 30% të drejtë 
investimi ne Kosovë).
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S h KÇ A K  m b ë s h t e t  N d ë r m a r r j e t  M i k r o  d h e  t ë 
V o g l a  d r e j t  r i m ë k ë m b j e s  e ko n o m i k e
ShKÇAK pas rekomandimeve të përgatitura 
dhe në mënyrë që sa më shpejtë të fillojë 
procesi i rimëkëmbjes së ekonomisë 
të vendit, i cili kërkon edhe sigurimin e 
një mbështetje intensive për krijimin e 
kapaciteteve, forcimin e ndërmarrjeve dhe 
gjithashtu ndihmën financiare ndaj këtyre 
ndërmarrjeve nënshkroi marrëveshje me 
Bankën Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH) për zhvillimin dhe zbatimin 
e projektit për “Mbështetjen e ndërmarrjeve 
mikro dhe të vogla drejt menaxhimit 
financiar”.

Përmes projektit i cili u implementua nga 
ShKÇAK dhe u mbështet nga BERZH dhe 
financimit të Qeverisë së Luksemburgut, u 
ndihmuan kategoritë e ndërmarrjeve mikro 
dhe të vogla, në ngritjen e kapaciteteve të 
tyre për të kuptuar strukturën financiare 

të ndërmarrjes, duke hartuar plane për të 
zbutur ndikimin ekonomik financiar, si dhe 
të gjejnë mënyra për të zgjidhur problemet 
dhe vështirësitë financiare me të cilat këto 
ndërmarrje janë duke u ballafaquar në këtë 
periudhë.

Si pjesë e projektit u krijua një model 
financiar dhe një manual i cili do të mbetet 
brenda ndërmarrjeve dhe do të ju shërbej 
si vegël për parashikimin e rrjedhës së 
parasë, performancën, pozitën dhe analizën 
financiare si dhe raportimin për këto 
ndërmarrje. Përfaqësuesit e ndërmarrjeve 
mikro dhe të vogla patën mundësinë që si 
pjesë e këtij projekti të ndjekin uebinarët 
online për t’u trajnuar rreth përdorimit të 
modelit financiar dhe manualit përkatës 
drejt rimëkëmbjes dhe zhvillimit të 
mëtutjeshëm të ndërmarrjeve të tyre.
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v i t i  2 0 2 0 ,  V I T  R E KO R D  P Ë R  R I A K T I V I Z I M I N  E 
A N Ë TA R Ë V E
Viti 2020 ka shënuar rritje të numrit të kandidatëve të interesuar për të ndjekur edukimin 
profesional në kontabilitet dhe auditim, dhe Shoqata ka vazhduar te përkujdeset që atyre të iu 
ofrohen programe çertifikuese dhe specializuese të bazuara në standardet ndërkombëtare të 
edukimit. 

Me hyrje në fuqi të Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim dhe kërkesa për 
nënshkrimin e Pasqyrave Financiare nga Kontabilisti i Çertifikuar ka rritur dukshëm nevojën për 
Ri-aktivizimin e anëtarëve si dhe kërkesave për çertifikim.

Shoqata gjatë vitit ka azhurnuar materialet studimore në mënyrë që kandidatët të fitojnë 
njohuritë më aktuale duke përfshirë këtu standardet ndërkombëtare të raportimit financiar 
(SNRF) dhe standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA) të rishikuara. Gjithashtu gjatë vitit 
2020 ShKÇAK ka kaluar përmes procesit të riakreditimit nga Agjensioni Kombëtar i Kualifikimeve 
(AKK), me ç’rast ka akredituar të gjitha programet e saj të sektorit privat, sektorit publik dhe 
auditimin e brendshëm, për vitet 2020-2024.
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M i r ë m b a j tj a  d h e  p ë r d i t ë s i m i  i  n j o h u r i v e 
p ë r m e s  E d u k i m i t  t ë  Va z h d u e s h ë m  P r o f e s i o n a l

ShKÇAK në vazhdimësi kujdeset që anëtarët 
e saj të kenë informacionet e fundit mbi 
profesionin dhe është e domosdoshme që 
ata të jenë të përgatitur për ndryshimet e 
vazhdueshme në tregun e punës siç janë 
azhurnimi i standardeve dhe teknologjitë 
e reja në mënyrë që të ofrojnë shërbime 
cilësore për klientët apo për punëdhënësit 
e tyre.

Gjatë vitit 2020, ShKÇAK gjithashtu 
ka vazhduar marrëveshjen me Zyrën 
Kombëtare të Auditimit përmes së cilës 
profesionistët e punësuar në këtë institucion 
do të mund të ndjekin sesionet e EVP-ve të 
Shoqatës. Përmes përditësimit të njohurive 
të profesionistëve të këtij institucioni, 
ShKÇAK kontribuon në përmirësimin 
e transparencës, llogaridhënies dhe 
menaxhimit të parasë publike në të gjitha 
institucionet shtetërore.
EVP-të e realizuara gjatë vitit 2020:

- Udhëzimi administrativ Nr.07/2019 për 
strukturën, përmbajtjen dhe dorëzimin 
e raportimeve financiare vjetore; dhe 
Udhëzimi administrativ Nr.02/2019 për 
pavarësinë e auditorëve ligjor dhe firmave 
të auditimit.
- “Standardi Ndërkombëtar për Angazhimet 
e Rishikimeve (ISRE 2400) ”SNRF 17 - 
Kontratat e sigurimeve

- Deklarimi Tremujor dhe Vjetor për:  Tatim 
në të Ardhura Personale; Tatim në të Ardhura 
të Korporatave; Ortakëritë dhe Udhëzimet 
nga ATK për shkak të situatës emergjente 
COVID-19.
- Sfidat e profesionit - Konkurrenca në treg 
dhe përcaktimi i kostos së angazhimeve për 
auditim 
- SNA 540 (i rishikuar) – Auditimi i vlerësimeve 
kontabël dhe shpalosjet përkatëse, Auditimi 
i llogarive të arkëtueshme dhe dëmtimit të 
LLA dhe Auditimi i saldove fillestare.
- Planifikimi i auditimit të brendshëm dhe 
teknikat në identifikimin e fushave më me 
rrezik në situata të vështirësive financiare”
- SNK 16 - Pasuritë e patundshme, impiantet 
e prodhimit dhe pajisjet dhe SNRF 13- Matja 
e vlerës së drejtë Standardi ndërkombëtar 
për angazhimet e rishikimeve (2400)
- SNA 510 - Angazhimet fillestare për 
auditim - saldot fillestare dhe SNA 720 (i 
rishikuar) - Përgjegjësitë e Auditorit lidhur 
me informatat tjera”, “Ndryshimet e fundit 
në Kodin e Etikës” dhe “Transferimi i Çmimit 
– Zhvillime dhe Sfida
- SNRF 9 - Instrumentet financiare
- Trajtimi tatimor për nenet 6,7 dhe 9 të Ligjit 
Nr.07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – 
COVID 19
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P Ë R PJ E K J E  T Ë  VA Z H D U E S H M E  P Ë R  O F R I M I N  E 
V L E R Ë S  S Ë  S H T U A R  P Ë R  A N Ë TA R Ë T

Gjatë vitit 2020, ShKÇAK në vazhdimësi ka informuar anëtarët e saj për ndryshimet e fundit 
në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit në mënyrë që ata të jenë të pajisur me informata 
të përditësuara dhe të jenë të gatshëm për të ofruar shërbime profesionale të nivelit të lartë. 
Përveç informimit mbi ndryshimet e standardeve ndërkombëtare anëtarët e ShKÇAK kanë 
mundësinë të jenë kontribues përmes komentimit në draftet e publikuara nga standard-vënësit 
global.

Gjatë vitit 2020 ka vazhduar trendi i rritjes së kërkesës nga bizneset për profesionistë që mbajnë 
thirrje profesionale nga ShKÇAK.
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F U Q I Z I M I  I  P R O F E S I O N I T  P Ë R M E S  Z G J E R I M I T  T Ë 
B A S H K Ë P U N I M I T  N D Ë R KO M B Ë TA R

Përfshirja dhe njohja globale e kualifikimeve është gjithnjë e më e rëndësishme për kontabilistët 
dhe auditorët profesionistë në të gjithë botën. Për t’i mbështetur anëtarët tanë dhe për t’ju 
ofruar edhe një mundësi për edukim të vazhdueshëm profesional dhe avancim në karrierë, 
ShKÇAK dhe Instituti i Kontabilistëve dhe Auditorëve të Australisë (IPA) kanë nënshkruar 
marrëveshje të njohjes reciproke.

Përmes marrëveshjes për njohje reciproke mes ShKÇAK dhe IPA, Anëtarët e ShKÇAK të cilët 
mbajnë thirrjet profesionale: Kontabilist i Çertifikuar; Auditor i Çertifikuar i Sektorit Privat dhe 
Publik; Auditor i Brendshëm i Çertifikuar; Auditor Ligjor, njihen si Anëtarë me të drejta të plota 
në IPA dhe mund të ushtrojnë profesionin e tyre edhe në Australi ndërsa Teknikët e Kontabilitetit 
anëtarë të ShKÇAK do të njihen si Anëtarë të Asociuar në IPA.

Instituti i Kontabilistëve dhe Auditorëve të Australisë (IPA) është themeluar në vitin 1923 dhe 
është një ndër institutet më të vjetra profesionale dhe përfaqësuese të Australisë dhe deri më 
tani IPA numëron mbi 35,000 studentë dhe anëtarë në mbarë botën.

IPA bën përfaqësime për Qeverinë, përfshirë Zyrën Tatimore Australiane, Komisionin e Sigurimeve 
dhe Investimeve, Autoritetin Rregullativ për Shërbime Financiare, Bordin e Agjentëve Tatimor 
të Thesarit dhe Departamentin e Prokurorit të Përgjithshëm.

ShKÇAK dhe IPA, të dyja anëtare me të drejta të plota në IFAC, ndajnë interesa të fuqishme të 
përbashkëta
në avancimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit.

Gjithashtu ShKÇAK gjatë vitit 2020 finalizoi me sukses marrëveshjen disa vjeçare me Institutin e 
Licencuar për Financa Publike në Britani të Madhe (CIPFA), ku anëtarët e shoqatës të cilët kanë 
përfunduar këtë program certifikues, vazhdojnë të jenë anëtarë në ShKÇAK dhe CIPFA. 
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M E N A X H I M I  I  C I L Ë S I S Ë  N Ë  PA J T U E S H M Ë R I  M E 
S TA N D A R D E t  P R O F E S I O N A L E

Fokus i veçantë i ShKÇAK në vitin 2020 ishte zhvillimi i menaxhimit të cilësisë për pajtueshmëri 
me standardet për të gjithë Anëtarët e saj.

Menaxhimi i cilësisë për pajtueshmëri me standardet ndihmon për të siguruar që Anëtarët e 
shoqatës zbatojnë të gjitha kërkesat ligjore dhe kërkesat e standardeve ndërkombëtare dhe 
praktikat më të mira të profesionit. Kjo ndihmon në ruajtjen e reputacionit të Anëtarëve dhe 
të profesionit. Nga ana tjetër, rrit besimin e përdoruesve të raporteve të auditimit, pasqyrave 
financiare dhe informacionit që përmbahet në to.

Përveç për Auditor Ligjor (AL), ky shërbim për herë të parë do të realizohet edhe për Auditor/ 
Kontabilist të Çertifikuar (AC/KC), dhe Auditor të Brendshëm të Çertifikuar (ABC).

Menaxhimi i cilësisë për pajtueshmëri me standardet për AC/KC ofrohet duke u bazuar 
në kërkesën ligjore që kontabilistët e çertifikuar të nënshkruajnë pasqyrat financiare të 
ndërmarrjeve, duke rritur kështu përgjegjësinë e raportimit financiar. Andaj Shoqata përmes 
DMCPS është duke punuar drejt zhvillimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë për Auditor të 
Çertifikuar (AC), Kontabilistë të Çertifikuar (KC), për t’u siguruar që puna e tyre është me cilësi 
të lartë, të besueshme dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të profesionit.

Për ABC ky shërbim ofrohet bazuar në kërkesën e Standardeve Ndërkombëtare për Praktikën 
Profesionale të auditimit të brendshëm (SNPPAB) të Institutit të Auditorëve të Brendshëm 
(IAB/IIA) të cilat kërkojnë të kryhen vlerësime të jashtme të cilësisë paktën një herë në 5 vite. 
Përputhja me Standardet Ndërkombëtare të IAB-së për Praktikën Profesionale të Auditimit të 
Brendshëm është thelbësore në përmbushjen e përgjegjësive të auditorëve të brendshëm dhe 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm. 

Shoqata në kuadër të DMCPS ka përgatitur Raportet e Aktiviteteve Vjetore për secilën thirrje 
profesionale si dhe Udhëzuesin për mbarëvajtjen e procesit të menaxhimit të cilësisë për 
anëtarë. Me qëllim të lehtësimit të procesit të raportimit vjetor të anëtarëve Shoqata është 
aktualisht duke punuar në digjitalizimin e procesit të raportimit të aktiviteteve vjetore.
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A K T I V I T E T E T  E  S H KÇ A K  N Ë  Z H V I L L I M E T  V E N D O R E 
D H E  N D Ë R KO M B Ë TA R E

Gjatë vitit 2020 edhe pse pandemia Covid 19 pamundësoi aktivitetet në mënyrë fizike, ShKÇAK 
ka vazhduar të jetë aktive në zhvillimet e fundit në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit 
si në vend ashtu edhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Shoqata ka qenë pjesë aktive në 
konferenca, uebinarë, tryeza të rrumbullakëta për të informuar anëtarët e saj dhe palët tjera 
me interes mbi ndryshimet e fundit të profesionit, por edhe për të identifikuar sfidat e tyre në 
implementimin e kërkesave të reja ligjore.

CEREMONIA E 20 VJETORIT TË ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

Administrata Tatimore e Kosovës në fillim të vitit 2020 shënoi 20 vjetorin e themelimit të 
saj.  Përfaqësues të ShKÇAK patën nderin të marrin pjesë në ceremoninë e shënimit të këtij 
përvjetori dhe të pranojnë mirënjohjen e ndarë për Shoqatën për bashkëpunim përgjatë 20 
viteve me ATK. ShKÇAK ka qenë dhe do të mbetet partner i ATK-së në ngritjen e kapaciteteve 
profesionale brenda këtij institucioni me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për tatimpagues 
dhe luftimin e evazionit fiskal dhe ekonomisë joformale.
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KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E ZYRËS KOMBËTARE TË  AUDITIMIT

Përfaqësues të ShKÇAK morën pjesë në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit - “Domethënia dhe rëndësia e anëtarësimit në INTOSAI: ndikimi dhe 
përfitimet për Institucionet Supreme të Auditimit” me rastin e shënimit të anëtarësimit të ZKA 
në INTOSAI.

INTOSAI është një organizatë e pavarur, profesionale dhe jopolitike e themeluar si një institucion 
i përhershëm, e cila vepron si një organizatë ombrellë për komunitetin e auditimit të sektorit 
publik dhe ka status të posaçëm konsultativ me Këshillin Ekonomik dhe Social (ECOSOC) të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB). 

Ky rezultat është kurorëzim i punës së jashtëzakonshme të Zyrës Kombëtare të Auditimit, 
institucioneve të Kosovës dhe përkrahjes së partnerëve të saj. ShKÇAK ka qenë dhe do të mbetet 
partner i ZKA-së në ngritjen e kapaciteteve profesionale brenda këtij institucioni dhe përkrahëse 
e punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit e cila promovon drejtpërdrejt llogaridhënien dhe 
ofron një bazë të qëndrueshme të sektorit publik financiar.

SHKÇAK SHËNOI FESTËN E 7 MARSIT 

Më datë 7 Mars, 2020 – ShKÇAK organizoi një takim me ligjërues për nder të ditës së mësuesit, 
në shenjë të falënderimit dhe mirënjohjes për kontributin e tyre në edukimin e gjeneratave të 
reja në profesionin e Kontabilitetit dhe Auditimit. 
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BASHKËPUNIMI RAJONAL

Përfaqësues të ShKÇAK gjatë vitit 2020 zhvilluan takime me përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes 
Publike të Republikës së Shqipërisë, Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) dhe 
Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM).

Diskutimet gjatë takimeve u fokusuan në zbatimin e kërkesave që dalin nga standardet 
ndërkombëtare, shkëmbimin e përvojave në implementimin sa më të mirë të sistemeve të 
kontrollit të cilësisë për auditorët dhe kontabilistët, mundësitë e organizimit të sesioneve 
të përbashkëta të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional dhe angazhimit të përbashkët në 
zhvillimin e mëtutjeshëm të literaturës në fushën e kontabilitetit dhe auditimit. 
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ShKÇAK gjatë vitit 2020 ka qenë aktive duke mbajtur takime virtuale edhe me Institutin e 
Auditorëve të Çertifikuar të Republikës së Maqedonisë Veriore (ICARM) si dhe me Institutin 
e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Çertifikuar të Malit të Zi (IAAM), në drejtim të gjetjes së 
modaliteteve për bashkëpunim profesional rajonal. Gjithashtu ShKÇAK ka pranuar kërkesë për 
sponsorizim në FNK nga Shoqata e Kontabilistëve të Maqedonisë (CAM), kjo Shoqatë gjithashtu 
shprehu interesimin edhe për zhvillimin e përbashkët të certifikimit profesional për sektorin 
publik. 

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË  MES TË  SHKÇAK DHE  STIKK

Në muajin shtator,  ShKÇAK priti në takim Shoqatën për Teknologji të Informacionit dhe të 
Komunikimit të Kosovës (STIKK) ku së bashku nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi 
me  Rrjetin Europian të Ndërmarrjeve në Kosovë (EEN Kosovo) përmes së cilës kompanitë e 
anëtarëve të ShKÇAK do të kenë qasje në një nga data-bazat më të mëdha të biznesit në Evropë.

Përmes kësaj marrëveshje, anëtarët e ShKÇAK do të marrin mbështetjen e plotë të Ekipit EEN 
Kosova duke përfshirë:

 - mbështetje profesionale këshilluese në marrëdhëniet me EEN
 - zhvillimin dhe menaxhimin e profileve të tyre në platformën e biznesit EEN
 - pjesëmarrje në eventet dhe B2B takimet e organizuara nga EEN
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SHKÇAK INICON TAKIM ME ORGANIZATAT PROFESIONALE NË KOSOVË, 
NË MBROJTJE TË PROFESIONIT 

ShKÇAK dhe Organizatat Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit tjera vendore gjatë vitit 
2020 pranuan kërkesë nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) sipas të cilit “Shoqatat 
Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të licencuara për çertifikimin e kontabilistëve dhe 
auditorëve nga KKRF të shqyrtojnë kërkesat për njohje të kontabilistëve të çertifikuar para vitit 
1999 në afat sa më të shpejtë, të procedojnë këto kërkesa sipas procedurave dhe politikave 
të OPK-ve të aprovuara nga KKRF.  Duke qenë shoqata e parë profesionale e licencuar në 
Kosovë qysh nga viti 2001, ShKÇAK ka reaguar ndaj kërkesës së KKRF, pasi që vendimi për 
këta profesionist është marrë në fillim të themelimit të Bordit Kosovar për Standardet e 
Raportimit Financiar (BKSRF) dhe Rregullores 21/30 ku edhe iu është dhënë mundësia të gjithë 
Profesionistëve që kanë fituar thirrje para viteve 1999 të aplikojnë në programin e çertifikimit të 
përshpejtuar për të ri-konfirmuar çertifikimin i cili është organizuar nga BKSRF.

ShKÇAK ftoi në takim përfaqësues nga KKRF dhe përfaqësues të organizatave profesionale 
të kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë (IKAF dhe IAAB) dhe të tre shoqatat reaguan se 
njohja e edukimit para vitit 1999 nuk është i pranueshëm pasi që një numër i konsiderueshëm i 
profesionistëve nga ajo kohë kanë kaluar në procesin e rregullt të çertifikimit. 

KKRF ka kërkuar që Shoqatat Profesionale të përpilojnë skemën për njohje të kualifikimit 
Kontabilist i Çertifikuar të fituar para vitit 1999 dhe ta dërgojnë në KKRF për aprovim. ShKÇAK 
dhe Shoqatat Profesionale kanë dërguar në KKRF skemën për njohje të Kontabilistëve të 
Çertifikuar në fjalë dhe ende nuk kanë pranuar përgjigje.
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TAKIM VIRTUAL PËR VLERËSIMIN E PROJEKTIT PËR PROGRAMIN 
EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE 

Përfaqësues të ShKÇAK gjatë vitit 2020 mbajtën një takim virtual me Z. Gabriel Kuris – Konsulent 
për Anti-Korrupsion (me seli në Nju Jork) mbi vlerësimin e projektit për programin Ekspert i 
Licencuar i Forenzikës Financiare i cili ka qenë i mbështetur nga UNDP dhe i financuar nga Zyra 
Zvicerane për Bashkëpunim dhe programi DANIDA i Qeverisë së Danimarkës. Z. Kuris gjatë 
intervistës u informua mbi sfidat dhe progresin e punës për implementimin e këtij projekti si 
dhe për çertifikimin e zyrtarëve të institucioneve publike nga Policia e Kosovës, Prokuroria 
Speciale te Kosovës, Njësia për Inteligjencë Financiare, Administrata Tatimore e Kosovës, 
Agjencia Kundër Korrupsionit, Dogana e Kosovës dhe BIRN, Institucione të cilat rezultojnë të 
jenë thelbësore për luftimin e korrupsionit si parakusht për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.

PUNËTORIA DY-DITORE TË DEPARTAMENTIT PËR ORGANIZATA 
JOQEVERITARE (DOJQ) 

Me datë 01 dhe 02 tetor 2020, përfaqësues të ShKÇAK kanë marrë pjesë në një punëtori dy-
ditore të organizuar nga DOJQ për të diskutuar “Draft Udhëzimin Administrativ për Regjistrimin, 
Funksionimin dhe Çregjistrimin e Organizatave Joqeveritare”. 

SHKÇAK KONTRIBUTDHËNËSE NË  PLANIN E VEPRIMIT 2021-2022 TË 
AGJENDËS PËR REFORMA EVROPIANE (ERA) 2

Me kërkesë të Zyrës së Kryeministrit ShKÇAK ka përgatitur komentet për Planin e Veprimit 
2021-2022 për zbatimin e prioriteteve të Agjendës për Reforma Evropiane (ERA)2.  ShKÇAK ka 
shikuar këtë Plan të Veprimit 2021 – 2022 për zbatimin e prioriteteve tek dokumenti “Agjenda 
për Reforma Evropiane (ERA) 2” dhe kryesisht është fokusuar në Prioritetet: “Konkurrueshmëria, 
klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, më saktësisht në prioritetet që lidhen 
kryesisht me profilin tonë profesional që është “Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave 
për menaxhimin e financave publike dhe të prokurimit publik” dhe “Përmirësimi i sistemit 
arsimor të Kosovës”. 

40
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SHKÇAK SHËNON DITËN NDËRKOMËBTARE TË  PROFESIONIT TË 
KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Dita ndërkombëtare e Profesionit të Kontabilitetit dhe Auditimit, shënohet çdo vit me datë 10 
nëntor, të gjitha vendet në botë këtë ditë e shënojnë me aktivitete të ndryshme. 
Për të shënuar këtë ditë dhe për t’ju shprehur mirënjohje për punën e shkëlqyeshme që bëjnë 
anëtarët tanë për komunitetin e biznesit, duke mbështetur kështu zhvillimin ekonomik të 
vendit, ShKÇAK organizoi një uebinar për anëtarët e saj si dhe ishte prezent në media për të 
njoftuar publikun e gjerë lidhur me rëndësinë e të qenurit profesionit i kësaj fushe dhe historinë 
e profesionit që nga fillimet e tij.

41
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ko n ta k t  i  va z h d u e s h Ë m  m e  f e d e r atat 
n d Ë r ko m b Ë ta r e

SHKÇAK PJESË  E AKTIVITETETVE TË  FEDERATËN NDËRKOMBËTARE TË KONTABILISTËVE DHE 
AUDITORËVE (FNK)

ShKÇAK në vazhdimësi ka qëndruar në kontakt të vazhdueshëm me Federatat Ndërkombëtare 
lidhur me zhvillimet e fundit rreth pandemisë dhe reagimeve të organizatave të ndryshme ndaj 
rrethanave të krijuara. Shoqata gjithashtu ka dhënë kontribut përmes artikujve të publikuar 
në platformën Covid 19 të FNK lidhur me ndikimin e pandemisë në ekonominë dhe sistemin e 
raportimit financiar në Kosovë, dhe reagimin e ShKÇAK ndaj pandemisë COVID-19.

ShKÇAK gjithashtu përmes Znj. Ardiana Bunjaku – Drejtoreshë Ekzekutive dhe znj. Edona 
Perjuci – Udhëheqëse e Departamentit Profesional morën pjesë në takimin virtual me FNK dhe 
shoqatat tjera nga rajoni ku u diskutuan mënyrat se si po ballafaqohen shoqatat profesionale 
me rrethanat e reja të krijuara. 
                       
Shoqata përmes Drejtoreshë  Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku vazhdon të përfaqësohet 
në Komisionin për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të 
Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit (PAODC). Gjatë vitit 2020 ky komision 
ka mbajtur dy takime ku diskutimet kryesisht ishin se si pandemia COVID-19 po ndikon tek 
organizatat profesionale dhe sfidat më të mëdha me të cilat organizatat po përballen gjatë 
pandemisë. Gjithashtu u diskutua rreth programit të ndërtimit të kapaciteteve, planin vjetor të 
PAODC për vitin 2020 dhe aktivitetet deri në fund të vitit.

ShKÇAK ka marrë pjesë në Takimin Virtual të FNK për shkëmbimin e njohurive për mbajtjen 
e provimeve online si dhe gjatë vitit 2020 ka qenë pjesë e Procesit të Vlerësimit të FNK për 
Gatishmërinë Digjitale të OPK-ve. Ky proces ka për qëllim t’i ndihmojë OPK-të të vlerësojnë se 
ku janë në rrugëtimin e tyre sa i përket digjitalizimit.
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MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË KONTABILISTËVE DHE 
AUDITORËVE (FNK)

Gjatë vitit 2020 Kryetarja e ShKÇAK dhe Drejtoresha Ekzekutive morën pjesë në Mbledhjen e 
Përgjithshme të FNK. Në këtë mbledhje virtuale morën pjesë 250 pjesëmarrës, përfaqësues të 
OPK-ve anëtare në FNK, bashkëpunëtorë, akterë relevant të FNK. Përveç vazhdimit të mandatit 
për dy vitet e ardhshme të Presidentit të FNK, Z. Kevin Dancey u zgjodh dhe Zv. Presidentja, 
Znj. Asmâa Resmouk. Gjatë mbledhjes Këshilli gjithashtu miratoi një numër rekomandimesh, 
duke përfshirë: Planin Strategjik të FNK (për vitin 2021 dhe më tej); ndryshimet në rregullore; 
zgjedhjen e anëtarëve të rinj të bordit; zgjedhjen e një anëtari të ri të Komisionit për Nominime; 
pranimin e dy OPK-ve si anëtare të reja në FNK. Miratimet e tjera të Këshillit përfshinin gjithashtu 
bazën e vlerësimit për detyrimet 2021; buxhetin 2021; pasqyrat financiare për vitin 2019 dhe 
emërimin e auditorit për pasqyrat financiare 2021.

SHKÇAK PJESË  E AKTIVITETETVE TË  FEDERATËS EVROPIANE TË KONTABILISTËVE DHE 
AUDITORËVE PËR NVM (EFAA)

Përfaqësues të  ShKÇAK morën pjesë  në  Mbledhjen e Përgjithshme të  Asamblesë së EFAA ku 
ndër pikat e agjendës ishin aprovimi i raportit vjetor për vitin 2019 dhe pasqyrave financiare të 
audituara për vitin 2019, parashikimet për 2020 dhe buxheti i propozuar për vitin 2021, zgjedhja 
e katër anëtarëve të bordit të drejtorëve të EFAA si dhe aplikacionit e anëtarëve të rijnë të kësaj 
federate.

ShKÇAK duke qenë anëtare me të drejta të plota në Federatën Evropiane të Kontabilistëve dhe 
Auditorëve për NVM (EFAA) gëzon benefitet e Marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të EFAA 
dhe Zyrës për Pronësi Intelektuale të Bashkimit Evropian (EUIPO).

Kjo marrëveshje bashkëpunimi iu mundëson anëtarëve të ShKÇAK të informohen dhe të kenë 
qasje në resurset e Pronësisë Intelektuale. Anëtarët e Shoqatës gjithashtu do të mund të ju 
ndihmojnë klientëve të tyre të bizneseve të regjistrojnë të drejtat e tyre të Pronësisë Intelektuale.
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EFAA: A mund të na tregoni për veten, karrierën dhe interesat tuaja? 
SM: Rimëkëmbja e infrastrukturës socio-ekonomike në një mjedis pas konfliktit është 
komplekse. Kosova është një shtet i vogël, ende në tranzicion e cila ende ka një rrugë të 
konsiderueshme drejt zhvillimit të përgjithshëm. Prandaj, ekzistonte një nevojë gjithnjë e në 
rritje për profesionistë me aftësi / kompetenca të përshtatshme, të orientuara në ekspertiza 
specifike. Për tu zhvilluar profesionalisht, në vitin 2005 vendosa të ndjek trajnimet e ShKÇAK-së 
ku fitova titullin Auditor i Çertifikuar. Që atëherë, unë jam e angazhuar në strukturat qeverisëse 
të ShKÇAK-së. Këtë vit u zgjodha Kryetare e Bordit të ShKÇAK-së për mandatin 2020-2022. 
Pranimi i kësaj detyre është privilegj i madh për mua, por edhe përgjegjësi e madhe. Duhet të 
theksoj se jam veçanërisht krenare që Bordi i ShKÇAK-së është udhëhequr nga një grua për 
dy mandate radhazi, gjë që i përgjigjet shumë mirë faktit që proporcioni i anëtareve femra të 
Shoqatës është gjithnjë në rritje. Unë jam gjithashtu e angazhuar në Komisionet e ShKÇAK. Që 
nga viti 2019, jam anëtare e Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Këshillit Kosovar për Raportim 
Financiar. Aktualisht jam pjesë e Menaxhmentit të një prej korporatave më të mëdha në Kosovë 
siç është Birra Peja dhe gjithashtu Kryetare e Bordit të Abrazenit. Unë gjithashtu kam qenë 
pjesë e Grant Thornton si Menaxhere e Auditimit. Kam qenë gjithashtu Drejtore e Auditimit të 
Brendshëm në Dardafon dhe Kryetare e Komitetit të Auditimit në Ministrinë e Shëndetësisë.

EFAA: A mund të na thoni diçka rreth ShKÇAK, zhvillimin dhe rolin e saj në Kosovë?
SM: ShKÇAK është organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 2001 
me qëllim të zbatimit dhe promovimit të standardeve ndërkombëtare dhe praktikave më të 
mira për profesionin e kontabilitetit dhe auditimit, dhe asistimit në zhvillimin ekonomik në të 
mirë të interesit publik.  Historia jonë filloi me një ide, e cila u bë një institucion që iu shërben 
nevojave të ekonomisë dhe që ka funksionuar për ta orientuar vendin tonë drejt një ekonomie 
të re e që përmbush rolin e një organizate profesionale moderne të kontabilitetit dhe auditimit.  
Sot, ShKÇAK është një organizatë që ofron programe të edukimit të standardeve të larta dhe 
i përfaqëson rreth 7000 profesionistë, të cilët janë të angazhuar në sektorë të ndryshëm, në 
institucione kyçe të Republikës së Kosovës.  Si e vetmja shoqatë profesionale nga Kosova që 
është anëtare e EFAA dhe pjesë e Grupeve të Ekspertëve për Kontabilitet dhe Auditim të EFAA-

Gjithashtu përfaqësues të ShKÇAK gjatë këtij viti morën pjesë 
në evente virtuale të ndryshme të organizuar nga EFAA. 

Morën pjesë në takimin virtual me temën Roli i PVM në 
zbatimin e Strategjisë së NVM-ve të BE-së. Në këtë takim 
u diskutua me vendimmarrësit dhe akterët kyç të zhvillimit 
Strategjisë së BE-së për NVM-të, me theks të veçant për 
pasojat e pandemisë mbi NVM-të dhe PVM-të. Në këtë 
ngjarje gjithashtu u diskutua se si PVM-të duhet të adaptojnë 
aftësitë e tyre në mënyrë që të ndihmojnë klientët e tyre të 
PVM-ve.

Me rastin e zgjedhjes së kryetares së re të Këshillit të ShKÇAK 
Znj. Shpresa Mustafa, EFAA realizoi një intervistë me të dhe 
intervista u publikua në edicionin e muajit dhjetor “Të rejat 
nga Brukseli”. 
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së, FNK dhe FCM. ShKÇAK po e përmbyll dekadën e saj të dytë si një faktor i rëndësishëm në 
historinë e zhvillimit profesional në Kosovë.

EFAA: Cilat janë objektivat e Bordit të ri të ShKÇAK-së?
SM: Që nga themelimi i tij, objektivi i ShKÇAK-së është avancimi i profesionit për t’i shërbyer 
sa më mirë interesit publik duke fuqizuar profesionin e kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë 
dhe regjion, duke promovuar standardet më të larta të etikës, edukimit, dhe ekselencës 
profesionale për të mirën e shoqërisë. ShKÇAK ka zhvilluar strategjinë për periudhën 2020 - 
2024, dokumenti paraqet në detaje ndikimin e shoqatës në shoqëri, mjedisin në të cilin vepron 
ShKÇAK dhe tendencat e fundit që ndikojnë në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit dhe 
përqendrohet në: Zhvillimi i profesionistëve të së ardhmes; Ofrimi i Vlerës për Anëtarët dhe të 
qenit Qendër e Ekselencës për zhvillim. Ndryshimet në mjedisin ku funksionojnë kontabilistët 
/ auditorët po sjellin gjithashtu ndryshime në mënyrën e ushtrimit të këtij profesioni, kështu 
që ne si Bord jemi të përqendruar në teknologjitë e reja dhe në përfshirjen e tyre në proceset e 
punës për anëtarët tanë dhe në rritjen e
ndërgjegjësimit për rëndësinë e etikës dhe qeverisjen e mirë.

EFAA: Cfarë roli po luajnë PVM-të në Mbështetjen e NVM-ve gjatë pandemisë Covid 19 në 
Kosovë?
SM:Kosova ka përqindje të lartë të ndërmarrjeve të kategorizuara si NVM. Këto ndërmarrje 
janë ato që janë dëmtuar më së shumti nga masat parandaluese të ndërmarra nga Qeveria në 
lidhje me përhapjen e COVID-19. PVM-të janë pjesë kyçe e sistemit financiar të shëndoshë për 
sektorin e NVM-ve. PVM-të në Kosovë po mbështesin klientët e tyre duke ofruar mbështetje 
të zgjeruara të biznesit, të tilla si ato që kanë të bëjnë me ndihmën në parashikimet e rrjedhës 
së parave, aktivitetet e ristrukturimit dhe rishikimit të planeve të vazhdimësisë së biznesit. 
ShKÇAK ka vazhduar të mbajë kontakte, me akterët relevant si Odat Ekonomike, Ministritë 
përkatëse dhe Institucionet Qeveritare duke diskutuar rekomandimet e mundshme për 
rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Rekomandimet e ShKÇAK për veprim të menjëhershëm 
drejt rimëkëmbjes ekonomike.

Gjithashtu gjatë këtij viti i është dhënë mirënjohje përfaqësueseve të ShKÇAK për kontributin 
dhe angazhimin e tyre profesional në EFAA,  Z. Nazmi Pllana anëtar i Grupit të Ekspertëve të 
Kontabilitetit dhe Z. Lulzim Zeka anëtar i Grupit të Ekspertëve të Auditimit.
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SHKÇAK PJESË  E AKTIVITETETVE TË   FEDERATËS MESDHETARE TË KONTABILISTËVE (FCM)

ShKÇAK mori pjesë në Mbledhjen e Këshillit së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), 
e cila u mbajt në Romë, Itali, në muajin janar, 2020. Ku u përfaqësua nga Kryetarja e Këshillit, 
Znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi.

Gjatë këtij takimi të pranishmit diskutuan planin e ri strategjik, aktivitetet e ardhshme dhe 
Konferencën vjetore të 18-në me radhë. Në këtë takim si çështje me rëndësi për diskutim ishte 
dhe përbërja e Komisionit Ekzekutiv. Gjithashtu, u diskutuan dhe çështje të tjera me rëndësi si 
dhe vendndodhjet dhe datat e takimeve të ardhshme.

Përfaqësues të ShKÇAK morën pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës 
Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM) ku ndër pikat e agjendës ishin diskutimi dhe aprovimi i 
pasqyrave financiare dhe raporti i auditorit për vitin 2019, buxheti i propozuar për vitin 2021, 
aprovimi i të rejave në raportin e aktiviteteve dhe raportin vjetor.  

Me datë 7 tetor, 2020, Përfaqësues të ShKÇAK morën pjesë gjithashtu në Konferencën Virtuale 
të FCM “Ndikimi i Pandemisë në Profesionin e Auditimit dhe Kontabilitetit dhe roli i Profesionit 
në lidhje me Rimëkëmbjen Ekonomike”.
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SHKÇAK VIJON PJESËMARRJEN NË PROGRAMET E QENDRËS PËR REFORMA NË RAPORTIM 
FINANCIAR

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  
virtuale të organizuara nga kjo qendër edhe gjatë  viti 2020.

- Përfaqësues të ShKÇAK morën pjesë në uebinarin me titull “A është ende paraja mbret?”, si 
pjesë e organizimeve virtuale të PULSAR EduCoP dhe i realizuar në bashkëpunim me ACCA dhe 
FNK. Në këtë uebinar u prezentua raporti i cili ofron mësime të nxjerra nga juridiksione që kanë 
zbatuar parimin akrual, me qëllim që ky tranzicion global në akrual të krijojë vlerë reale dhe të 
jetë  më shumë se një “ushtrim pajtueshmërie”, si dhe janë dhënë disa nga perspektivat e FNK 
gjatë pandemisë Covid 19.

- Në kuadër të programit STAREP u organizua uebinari lidhur me objektivat dhe strukturën 
e rishikimit dhe kërkesës së plotë të lëshuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (IASB) në SNRF për NVM-të me qëllimin përfundimtar që t`i ofrohet IASB-së një 
përgjigje e konsoliduar rajonale për ndryshimin dhe amandamentimin e SNRF për NVM.

Rregullatorët dhe përcaktuesit kombëtar të standardeve nga vendet e STAREP (Armeni, 
Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Ukrainë) dhe REPARIS (Kosova, Serbia, Mali i 
Zi, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina) vendosën të bashkërendojnë 
përgjigjet e tyre ndaj IASB, pjesëmarrësit shprehën pikëpamjen e tyre për fusha të ndryshme, 
të mbuluara nga kërkesa e informacionit nga IASB dhe ranë dakord për afatin e fundit për 
reagimet përfundimtare. U vendos që uebinari i dytë të diskutojë mbi reagimet e mbledhura 
dhe të bien dakord për pozicionin e konsoliduar midis pjesëmarrësve.

- Përfaqësues të ShKÇAK morën pjesë në punëtorinë në kuadër të programit për edukimin në 
kontabilitet të sektorit publik, ku ky seminar ishte sesioni i dytë i realizuar në partneritet me 
Shoqatën e Auditorëve të certifikuar të Anglisë (ACCA).

- Programi PULSAR ka organizuar seminarin e përbashkët “Kundërpërgjigja e qeverisjes ndaj 
Covid 19”, për Komunitetin e Praktikës për Raportimi Financiar (FinCoP) dhe Edukim (EduCoP). 

Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie virtuale ka qenë të diskutohet dhe të ofrohen informacione për 
pjesëmarrësit se si të interpretojnë, reflektojnë dhe projektojnë ndikimin e vendimmarrjes së 
qeverisë gjatë krizës në Bilancet e Qeverive. 
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NIVELI “AUDITOR I ÇERTIFIKUAR”

NIVELI “TEKNIK I KONTABILITETIT”

NIVELI “EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE”

NIVELI “EKSPERT I LARTË TATIMOR”

NIVELI “KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR”

NIVELI “AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR”

NIVELI “EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE”

- Resul Kasumi

- Gresa Baliu

- Egzonë Avdiu

- Xhevdet Leci

- Berta Ismajli

- Kastriot Gashi

- Fitim Raci

ShKÇAK në vazhdimësi vlerëson përkushtimin dhe disiplinën që tregojnë anëtarët e Shoqatës 
gjatë ndjekjes së programeve çertifikuese. Edhe për vitin 2020 edhe pse një vit mjaftë  sfidues 
edhe për studentët tanë , 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.

s t u d e n t Ë t  e  v i t i t  2 0 2 0
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s t r u k t u r a  o r g a n i z at i v e
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P Ë R M B L E D H J E  E  T Ë  G J E T U R AV E  D H E  R E KO M A N D I M E V E 
N G A  R A P O R T I  D A S H B O A R D  R E P O R T  I  F N K - S Ë  M B I 
Z B A T I M I N  E  D E K L A R A TAV E  T Ë  O B L I G I M E V E  T Ë 
A N Ë TA R Ë S I S Ë  N G A  S h KÇ A K 

ShKÇAK gjatë vitit 2020 ka dorëzuar në FNK Planin e Veprimit të ShKÇAK-së , plan ky që zhvillohet nga 
anëtarët e FNK-së për t’i adresuar çështjet e politikave në lidhje me vetëvlerësimin e pajtueshmërisë. 

Meqenëse Shoqata i ka përmbushur kërkesat e FNK-së dhe ka treguar nivel të lartë të pajtueshmërisë 
me këto kërkesa, ajo e ka përfituar të drejtën që ta azhurnojë Planin e Veprimit çdo tri vite, gjë që 
tregon për qëndrueshmërinë e Shoqatës dhe në këtë mënyrë nuk ka nevojë për monitorim nga FNK 
për çdo vit, sikur ndodh me shumë organizata tjera.

Pas dorëzimit të planit të azhurnuar të veprimit, i cili i përfshinë fushat e aktiviteteve në bazë të 
Deklaratave të Obligimeve të Anëtarësisë (DOA) dhe publikimit të tij në ueb faqen e FNK-së, FNK e 
ka përgatitur Dashboard Report, raport ky i cili e tregon përmbushjen e DOA-ve në nivel të shoqatave 
profesionale dhe në nivel kombëtar. 

DOA-të ofrojnë një pikë të qartë referimi për anëtarët aktualë dhe të mundshëm të FNK-së dhe 
organizatave anëtare u kërkohet të kryejnë vetëvlerësime të vazhdueshme të të vepruarit të tyre në 
përputhje me secilën DOA. Këto Deklarata kërkojnë që organizata anëtare t’i shtojnë përpjekjet për 
t’i përmbushur obligimet e tyre.

Në vazhdim është paraqitur përmbledhja e Dashboard Report, ku tregohet përmbushja e kërkesave 
të DOA-ve në nivel kombëtar – të rregullatorit dhe organizatave profesionale të vendit përkatës, si dhe 
statusi i përmbushjes së tyre në nivel të OPK-së anëtare të FNK-së (ShKÇAK), ku edhe tregohet nëse 
përgjegjësia është përgjegjësi direkte e OPK-së anëtare, e institucionit përkatës, apo e përbashkët. 
Në raport shihet se ShKÇAK i ka përmbushur në nivel të lartë kërkesat e DOA-ve dhe për këtë është 
vlerësuar lartë nga stafi i FNK-së. Gjithashtu është paraqitur edhe krahasimi me Dashboardin e vitit 
2017. Përmirësimet nga raporti i kaluar ShKÇAK ka pasur në fushën e DOA 1-Sigurimi i Cilësisë, ku 
nga niveli zbato ka kaluar në një nivel më lartë dhe në DOA 3 dhe DOA 6 ka kaluar një nivel më lartë.
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Tabela në vazhdim tregon se si FNK e vlerëson statusin e ShKÇAK-së në përmbushjen e DOA-ve dhe 
shërben si referencë për të parë statusin e ShKÇAK-së në përmbushjen e të gjitha DOA-ve, të cilat 
janë paraqitur në tabelat në vijim.

Në vazhdim janë paraqitur tabelat që tregojnë statusin e përmbushjes së DOA-ve në nivel kombëtar, 
përgjegjësinë e OPK-së anëtare (ShKÇAK), komentin e FNK-së, statusin e ShKÇAK-së në përmbushjen 
e DOA-së përkatëse, rekomandimet e FNK-së për ShKÇAK-në si dhe krahasueshmëria me raportin 
e vitit 2017.

Legjenda:
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D O A  1  –  S i g u r i m i  i  C i l ë s i s ë

Përgjegjësia
e OPK-së

Jo direkte Zbato
Rishiko

dhe
Permireso

Sipas Ligjit Nr. 06 / L – 032 për 
Kontabilitetin, Raportimin Financiar 
dhe Auditimin (Ligji Nr. 06 / L – 032), 
Bordi i Mbikëqyrjes Publike (POB), 
një degë e Këshillit të Kosovës për 
Raportimin Financiar (KCFR), është 
i autorizuar për të kryer rishikime të 
detyrueshme të SC për auditorët ligjorë 
të licencuar dhe firmat e auditimit. 
Sidoqoftë, që nga viti 2020, sistemi i SC 
nuk është zbatuar.

Përgjatë viteve, ShKÇAK ka punuar 
me KCFR për të krijuar një themel të 
fortë ligjor për një sistem të rishikimit 
të SC që do të ishte i përshtatshëm për 
rrethanat e Kosovës dhe në përputhje 
me kërkesat e SMO 1.
ShKÇAK  riemëroi Komisionin e Kontrollit 
të Cilësisë si Komisioni për Menaxhimin 
e Cilësisë të Pajtueshmërisë me 
Standardet (Komisioni QMCS), dhe 
Departamenti për Menaxhimin 
e Cilësisë së Pajtueshmërisë me 
Standardet (Departamenti QMCS) 
zëvendësoi Departamentin për 
Kontrollin e Cilësisë. 

Komisioni ndihmon auditorët ligjorë që 
janë anëtarë të ShKÇAK-së në zbatimin 
dhe mirëmbajtjen e një sistemi të 
përshtatshëm të menaxhimit të cilësisë 
së pajtueshmërisë me standardet, 
përmes raportimit të aktiviteteve 
vjetore, vizitave në terren në SMP 
lokale në bashkëpunim me ekspertët 
e Royal NBA, rishikimet e SC, zhvillimi i 
EVP-ve dhe shpërndarja e udhëzimeve 
të thjeshtuara për PMV të zhvilluara 
në bashkëpunim me Institutin e 
Ekspertëve Kontabël të Shqipërisë dhe 
Royal NBA.

Për më tepër, Strategjia e ShKÇAK-së 
2020-2024 parashikon krijimin e një 
sistemi të rishikimit të SC për anëtarët  
që janë të kualifikuar si kontabilistë 
të çertifikuar. Strategjia parashikon 
gjithashtu digjitalizimin e raportimit 
vjetor të SC.

Kontributi i  ShKÇAK  në 
zhvillimin e një sistemi të 
rishikimit të SC në juridiksion 
është për t`u lavdëruar. 

ShKÇAK ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit 
të saj, është e përkushtuar 
për të përmbushur detyrimet 
e SMO 1 dhe ka krijuar 
procese për të rishikuar dhe 
përmirësuar qasjen në baza të 
vazhdueshme. 

ShKÇAK inkurajohet të 
vazhdojë duke ofruar 
ekspertizën e saj në KCFR 
dhe të sigurojë që sistemi i 
vlerësimit të SC që përfshin 
praktikat më të mira siç janë 
formuluar në SMO 1 dhe për 
këtë qëllim raporton mbi 
shkallën e përputhshmërisë së 
sistemit të POB me SMO 1 në 
raundin tjetër të azhurnimeve. 
Paketa e re e standardeve të 
Menaxhimit të Cilësisë që do 
të bëhet efektive në vitet 2021-
22 do të kërkojë menaxhim 
të konsiderueshëm të 
ndryshimeve për rregullatorët 
dhe firmat. Për të përgatitur 
auditorët në juridiksionin 
për zbatimin e standardeve, 
ShKÇAK inkurajohet të 
ndjekë nga afër zhvillimet 
dhe publikimin e materialeve 
mbështetëse të zbatimit, 
të rrisë ndërgjegjësimin e 
anëtarëve dhe rregullatorëve 
për ndryshimin e ardhshëm 
dhe të azhurnojë programimin 
e tij arsimor për të siguruar 
që anëtarët do të jenë 
mjaftueshëm të përgatitur për 
zbatimin e standardeve pasi 
ato të bëhen efektive.

Komente nga FNK

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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D O A  2  –  S ta n d a r d e t   N d ë r ko m b ë ta r e   t ë   E d u k i m i t

Përgjegjësia
e OPK-së

E përbashkët
Rishiko

dhe
Permireso

Rishiko
dhe

Permireso

Si shoqatë profesionale e kontabilistëve 
dhe auditorëve e licencuar nga Këshilli 
Kosovar për Raportim Financiar 
(KCFR), ShKÇAK është përgjegjëse 
për certifikimin e kontabilistëve dhe 
auditorëve dhe për këtë qëllim ofron 
programet e edukimit profesional të 
zhvilluar në përputhje me kërkesat 
e IES siç kërkohet nga Ligji Nr. 06 / L 
– 032 për Kontabilitetin, Raportimin 
Financiar dhe Auditimin e vitit 2019. Për 
më tepër,  SHKÇAK  ofron çertifikime të 
tjera të lidhura me profesionin, si Teknik 
i Kontabilitetit, Auditor i Brendshëm 
(që nga viti 2016, bazuar në materialet 
dhe planprogramin e institutit të 
Auditorëve të Brendshëm); Ekspert  i 
licencuar i Forenzikës financiare dhe 
Ekspert Tatimor (2017).

Në vitin 2013, ShKÇAK nënshkroi 
Memorandume të Bashkëpunimit 
me universitetet publike dhe private 
në Kosovë dhe shqyrtoi përmbajtjen 
e kurrikulës së universiteteve dhe 
metodat e vlerësimit të secilës lëndë 
për të përcaktuar përputhshmërinë 
e tyre me IES 2 dhe do të vazhdojë 
të punojë drejt përcaktimit të 
marrëdhënieve midis universiteteve 
dhe profesionistëve programi arsimor 
i trupit. Kërkesa për edukim të 
vazhdueshëm profesional (EVP) për 
auditorët e çertifikuar përshkruhet me 
ligj dhe i nënshtrohet monitorimit nga 
KCFR. ShKÇAK gjithashtu ka vendosur 
kërkesat e DMK për anëtarët e tjerë të 
saj, të cilat janë në përputhje me IES 
7–8, sipas SHKÇAK.

Një nga aktivitetet e fokusit të  ShKÇAK  
është të zhvillojë mjete dhe metoda për 
të ndihmuar studentët dhe anëtarët 
gjatë gjithë programit të certifikimit. 

ShKÇAK-ja ka vënë fokus dhe përpjekje 
të konsiderueshme në teknologjinë 
e informacionit dhe po punon për 
digjitalizimin e të gjithë sistemit të 
ofrimit të edukimit për anëtarët.

Kontributi i ShKÇAK-së për 
sjelljen e praktikave të edukimit 
në Kosovë në përputhje me 
standardet ndërkombëtare 
janë për t`u lavdëruar.

ShKÇAK ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit 
të saj, është e përkushtuar 
për të përmbushur detyrimet 
e SMO 2 dhe ka krijuar 
procese për të rishikuar dhe 
përmirësuar qasjen në baza 
të vazhdueshme. Në nivelin 
PAO, megjithëse ShKÇAK 
punon për të siguruar 
përmbushjen e kërkesave 
të DMK, rekomandohet një 
monitorim më i fortë dhe 
një lidhje me sistemin e I&D. 
Brenda juridiksionit, ShKÇAK 
inkurajohet të promovojë më 
tej përfshirjen e kërkesave 
të IES në sistemin arsimor 
kombëtar për kontabilistët 
profesionistë dhe të ofrojë 
ekspertizën e saj në këtë fushë 
palëve të tjera të interesit në 
juridiksion.

Pasi që ShKÇAK është duke i 
përfshirë kërkesat e rishikuara 
të IES-it, Mjeti E-Edukimi për 
Kontabilistët dhe Auditorët i 
zhvilluar nga FNK mund të jetë 
i dobishëm për të identifikuar 
materialet mbështetëse të 
zbatimit.

Komente nga FNK
Statusi i 

ShKÇAK-së 
nga Raporti i 

vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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D O A  3  –  S ta n d a r d e t  N d ë r ko m b ë ta r e  t ë  A u d i t i m i t

Përgjegjësia
e OPK-së

Jo direkte Qëndro
Rishiko

dhe
Permireso

SNA-të janë miratuar me Ligjin Nr. 06 
/ L – 032 për Kontabilitetin, Raportimin 
Financiar dhe Auditimin e vitit 2019 
për aplikim në të gjitha auditimet në 
Kosovë.

 Prandaj, ShKÇAK fokusohet në 
sigurimin që SNA-të e përkthyera të jetë 
në dispozicion të profesionistëve, sipas 
marrëveshjeve zyrtare me Institutin 
e Ekspertëve Kontabël të Shqipërisë 
(IEKA) dhe Qeverinë e Kosovës.

Në vitin 2012, ShKÇAK nënshkroi 
marrëveshjen përkthim me IEKA dhe 
më pas krijoi një grup punues me IEKA, 
KCFR, Bankën Qendrore e Kosovës dhe 
universitetet, për të krijuar një fjalor 
zyrtar të përbashkët për terminologjinë 
e kontabilitetit dhe auditimit që do të 
zbatohej në Kosovë. Grupi duket se 
ka krijuar një proces të vazhdueshëm 
të përkthimit dhe që nga viti 2020, 
ShKÇAK raporton se po zbatohet 
përkthimi në shqip i Manualit IAASB 
2018.

Për të mbështetur më tej anëtarët e saj 
me zbatimin e standardeve të auditimit, 
ShKÇAK raporton se mban një proces të 
vazhdueshëm të azhurnimit të rregullt 
të materialit të edukimit në lidhje me 
standardet e reja dhe të ndryshuara të 
IAASB. Në vitin 2021, ShKÇAK raporton 
planet për të azhurnuar materialet e 
veta të edukimit

ShKÇAK ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit 
të saj, është e përkushtuar për 
të përmbushur detyrimet e 
SMO 3 dhe ka krijuar procese 
të vazhdueshme për të ruajtur 
pajtueshmërinë.  ShKÇAK  
inkurajohet, nëse gjykohet 
me vend, të konsiderojë 
pjesëmarrjen në vendosjen e 
standardeve ndërkombëtare 
duke ofruar komente për 
Draftet e Ekspozimit të IAASB 
dhe konsultime të tjera 
publike, ndoshta si pjesë e një 
përpjekjeje të përbashkët në 
nivelin rajonal.

Komente nga FNK

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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D O A  4  –  Ko d i  i   i  E t i k ë s

Përgjegjësia
e OPK-së

E përbashkët
Rishiko

dhe
Permireso

Rishiko
dhe

Permireso

Si shoqatë e licencuar e kontabilistëve 
dhe auditorëve, ShKÇAK-së i 
kërkohet nga Ligji Nr. 06 / L – 032 për 
Kontabilitetin, Raportimin Financiar 
dhe Auditimin e vitit 2019 të miratojë 
Kodin e Etikës të IESBA për aplikim nga 
anëtarët.

Për të mbështetur anëtarët e saj me 
zbatimin e kërkesave etike, ShKÇAK 
raporton se rregullisht azhurnon 
trajnimet e programeve çertifikuese 
dhe ato të edukimit të vazhdueshëm 
profesional (EVP) për të përfshirë 
zhvillimet e fundit.
Në vitin 2019, ShKÇAK organizoi 
EVP mbi standardin NOCLAR dhe 
punëtorinë për të rritur ndërgjegjësimin 
për rëndësinë e etikës në zhvillimin 
profesional të profesionistëve të 
kontabilitetit. Në vitin 2020, një fokus 
i rëndësishëm ishte në konsideratat 
etike në digjitalizimin dhe sigurinë 
kibernetike.

ShKÇAK është anëtare e Odave 
Ekonomike në Kosovë, dhe si i tillë 
i promovon komunitetit të biznesit 
rëndësinë e zbatimit të kërkesave etike.

ShKÇAK është e përkushtuar 
për të përmbushur detyrimet 
e saj sipas SMO 4 brenda 
fushës së përgjegjësisë së saj 
dhe ka krijuar procese për 
të rishikuar dhe përmirësuar 
pajtueshmërinë në mënyrë 
të vazhdueshme. ShKÇAK 
inkurajohet të marrë në 
konsideratë avancimin e 
aktiviteteve të saj për të 
mbështetur zbatimin e Kodit 
nga anëtarët e saj, si dhe 
një agjendë më të fuqishme 
në ngritjen e vetëdijes për 
profesionin dhe komunitetin 
e biznesit. Nëse gjykohet 
me vend, ShKÇAK mund 
të konsiderojë gjithashtu 
pjesëmarrjen në vendosjen e 
standardeve ndërkombëtare 
duke ofruar komente për 
draftet e ekspozimit të IESBA 
dhe konsultime të tjera 
publike, ndoshta si pjesë e një 
përpjekjeje të përbashkët në 
nivelin rajonal.

Komente nga FNK
Statusi i 

ShKÇAK-së 
nga Raporti i 

vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime



SCAAK

56

D O A  5  –  S ta n d a r d e t   N d ë r ko m b ë ta r e   t ë   Ko n ta b i l i t e t i t  
n ë    S e k t o r i n   P u b l i k

Përgjegjësia
e OPK-së

Jo direkte QëndroQëndro

Meqenëse vetëm IPSAS (cash based) 
janë miratuar aktualisht për aplikim në 
Kosovë, ShKÇAK raporton të promovojë 
përfshirjen e IPSAS me bazë akruale në 
kërkesat kombëtare përmes dialogut 
të rregullt me qeverinë. Për shembull, 
gjatë vitit 2016-2017, ShKÇAK raporton 
të ketë organizuar takime për të rritur 
ndërgjegjësimin mbi menaxhimin 
financiar të sektorit publik.

ShKÇAK gjithashtu ka punuar për të 
përfshirë IPSAS të përkthyera dhe 
njoftime të tjera të IPSASB për anëtarët 
dhe qeverinë. Shoqata gjithashtu 
raporton të sigurojë komentet e saj për 
draftet e ekspozimit të IPSASB.

Një iniciativë tjetër e rëndësishme ka 
qenë krijimi i një skeme të re çertifikimi 
për Auditorët e Sektorit Publik të 
Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) 
në nëntor 2016 në koordinim me Zyrën 
e Auditorit të Përgjithshëm. Në 2019, 
ShKÇAK arriti marrëveshje me ZKA për 
organizimin e EVP për stafin e tyre në 
IPSAS dhe ISSAI.

Për të adresuar nevojat e palëve të 
interesuara, ShKÇAK ka krijuar një 
program të specializuar për ekspertët 
e forenzikës financiare. Qëllimi i këtij 
programi është të ndihmojë në luftën 
kundër korrupsionit dhe të hapë rrugën 
për zhvillimin ekonomik duke ndërtuar 
kapacitete hetimore në fushën e 
krimeve ekonomike. Si pjesë e këtij 
programi, zyrtarë nga institucionet 
qeveritare si Prokuroria, Policia e 
Kosovës, Dogana, Njësia e inteligjencës 
Financiare, Agjencia Kundër 
Korrupsionit dhe gazetarët hulumtues 
të BIRN kanë përfunduar trajnimin dhe 
provimet për këtë program.

ShKÇAK ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit 
të saj, është e përkushtuar për 
të përmbushur detyrimet e 
SMO 5 dhe ka krijuar procese 
të vazhdueshme për të ruajtur 
pajtueshmërinë. ShKÇAK 
inkurajohet të ofrojë një 
azhurnim në Planin e saj të 
Veprimit SMO për iniciativat 
specifike të ndërmarra për të 
promovuar miratimin e IPSAS 
në bazë të juridiksionit.

Komente nga 
FNK

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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D O A  6  –  H e t i m   d h e   D i s i p l i n ë

Përgjegjësia
e OPK-së

E përbashkët ZbatoPlanifiko

Si shoqatë e licencuar e kontabilitetit 
dhe auditimit e njohur nga Këshilli i 
Kosovës për Raportim Financiar (KCFR), 
ShKÇAK është përgjegjëse për hetimin 
dhe disiplinimin (I&D) të anëtarësisë 
së saj sipas Ligjit Nr. 06 / L – 032 për 
Kontabilitetin, Raportimin Financiar 
dhe Auditimin të vitit 2019 dhe duhet të 
raportojë në KCFR për gjetjet e tij dhe 
procedurat disiplinore për auditorët 
rregullisht. KCFR, nga ana tjetër, është 
entiteti përgjegjës për kryerjen e I&D 
të shoqatave të licencuara, firmave të 
auditimit dhe auditorëve ligjorë. 

ShKÇAK raporton të bashkëpunojë 
ngushtë me KCFR për përmirësimin 
e sistemit të I&D në juridiksion, duke 
përfshirë sigurimin e këshillave teknike 
dhe kontributin për zhvillimin e 
rregulloreve dytësore pas miratimit të 
ligjit të ri në 2019.

ShKÇAK raporton se në përgjithësi 
promovon ndërgjegjësimin për I&D 
përmes programeve të vazhdueshme 
të zhvillimit profesional, faqes së 
internetit, seminareve dhe komunikimit 
të pasojave të mosrespektimit.

Shoqata ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit 
të saj, është e përkushtuar 
për të përmbushur praktikat 
më të mira të SMO 6 dhe 
ka bërë përparim në sjelljen 
e sistemit të saj të I&D në 
përputhje me kërkesat. 
Në nivelin e juridiksionit, 
ShKÇAK inkurajohet të rrisë 
ndërgjegjësimin në lidhje 
me praktikat më të mira në 
hetimin dhe disiplinimin e 
kontabilistëve profesionistë, 
përfshirë ato të formuluara 
në SMO 6, të palëve të tjerë 
të interesit siç janë KCFR dhe 
shoqatat e tjera profesionale, 
dhe të punojë me palët e 
interesuara për të krijuar 
një Sistem I&D për të gjithë 
kontabilistët dhe auditorët 
profesionistë në juridiksion

Komente nga 
FNK

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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D O A   7  –  S ta n d a r d e t   N d ë r ko m b ë ta r e   t ë        R a p o r t i m i t  
F i n a n c i a r

Përgjegjësia
e OPK-së

Jo direkte QëndroQëndro

Që nga viti 2020, versioni 2020-21 i SNRF 
i përkthyer në shqip dhe SNRF 2015 për 
NVM-të u aprovua nga Këshilli i Kosovës 
për Raportimin Financiar (KCFR) dhe 
po zbatohet në juridiksion. ShKÇAK 
në mënyrë aktive promovoi rishikimin 
e kornizës së raportimit financiar të 
korporatave në juridiksion për të marrë 
parasysh konsideratat e interesit publik. 
Si pjesë e këtyre përpjekjeve, është 
zhvilluar dialog i ngushtë me KCFR për 
të ndihmuar Grupin Punues të Ligjit 
për të bërë ndryshime në fushën dhe 
zbatueshmërinë e SNRF-ve në Kosovë.

ShKÇAK tregon se mbështet anëtarët 
e saj me zbatimin e SNRF-ve, duke 
ruajtur dhe azhurnuar zhvillimin e tyre 
të vazhdueshëm profesional (CPD) dhe 
programet e edukimit për të siguruar 
përfshirjen e njoftimeve më të fundit 
të BSNK-së. Në vitin 2021, ShKÇAK 
raporton planet për të azhurnuar 
materialet e edukimit.

ShKÇAK ka demonstruar se, 
brenda fushës së autoritetit të 
saj, është e përkushtuar për të 
përmbushur detyrimet e SMO 
7 dhe ka vendosur procese të 
vazhdueshme për të ruajtur 
pajtueshmërinë.

Komente nga 
FNK

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2017

Statusi i 
ShKÇAK-së 

nga Raporti i 
vitit 2020

Rekomandime
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R A P O R T E T  E  KO M I S I O N E V E

Komisionet e ShKÇAK-së 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 
të anëtarëve, respektimin e Kodit të Etikës nga ata dhe pajtueshmërinë e punës së tyre me 
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit, si dhe të edukimit.

Për implementimin sa me efikas të strategjisë së Shoqatës dhe për t’i ofruar mbështetje sa më 
të plotë anëtarëve të saj Këshilli i ShKÇAK dhe Zyra Ekzekutive gjatë vitit 2020 kanë punuar 
në riorganizimin e strukturës organizative. Në kuadër të këtij riorganizimi është bërë edhe 
riorganizimi i komisioneve të Shoqatës:

 -Komisioni për Auditor Ligjor;
 -Komisioni për Kontabilist të Çertifikuar;
 -Komisioni për Edukim dhe Standarde Profesionale;
 -Komisioni për Menaxhimin e Cilësisë në Pajtueshmëri me Standarde;
 -Komisioni për Tatime;
 -Komisioni për Nominime;
 -Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë 

Në këtë drejtim Këshilli i ShKÇAK duke u mbështetur në strukturën e re organizative ka 
aprovuar Rregulloret e Komisioneve si dhe ka aprovuar Rregulloren Financiare dhe Rregulloren 
Administrative.
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Të nderuar Anëtarë,

Komisioni për Standarde Profesionale 
gjatë këtij viti ka realizuar disa aktivitete 
domethënëse, duke analizuar efektet që vijnë 
nga standardet e reja dhe implementimi i tyre 
në Kosovë dhe duke kërkuar që të organizohen 
trajnime për këto standarde SNRF 17, SNRF 16, 
SNRF 15, SNRF 9 dhe standarde ISRE 2400 dhe 
ISRS 4100 dhe në këtë mënyrë kontabilistët 
dhe auditorët do të jenë të informuar me 
ndikimin e këtyre standardeve në raportimin 
financiar. 

Për te ngritur njohuritë në raportim financiar 
në veçanti në përpilimin e pasqyrave 
financiare dhe po ashtu te pjesa e rishikimi i 
pasqyrave financiare, ShKÇAK ka organizuar 
trajnime me kontabilistë dhe auditorë për 
këto dy standarde ISRE 2400 dhe ISRS 4410. 

Po ashtu gjatë vitit 2020 ShKÇAK ka bërë të 
mundur ofrimin e disa trajnime për anëtarët e 
saj dhe jo vetëm edhe pse në kushte pandemie, 
duke ofruar trajnime online për SNRF 16, 17 
dhe 9, që të kemi një implementim sa më të 
mirë nga ndërmarrjet dhe po ashtu edhe nga 
kontabilistët dhe auditorët, po ashtu ShKÇAK 
ka ofruar edhe trajnime shtesë për SNRF 15 
që të kemi një ngritje të vazhdueshme të 
njohurive sa i përket implementimit të SNRF 
15 në Kosovë.

Xhevdet Beqiri - Anëtar i Komisionit për 
Standarde Profesionale
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Të nderuar anëtarë,

Viti 2020 ishte një vit me shumë sfida për 
të gjithë, përfshirë edhe ne. Njoftimi për 
pandeminë globale shtyri shumë shtete të 
merrnin masa mbrojtëse për qytetarët e tyre 
dhe kjo ndikoi që shumë sektor të ekonomisë 
të ndërprejnë veprimin e tyre përkohësisht. 
Në këtë drejtim, prioritet i Komisionit për 
menaxhimin e cilësisë në pajtueshmëri 
me standardet (KMCPS) ishte informimi i 
anëtarëve për sfidat që do të mund ti hasnin 
në punë dhe mënyrat më të mira për tejkalimin 
e tyre. Kjo është arritur kryesisht përmes 
përcjelljes së vazhdueshme të artikujve lidhur 
me këshillat dhe sugjerimet për ushtrimin e 
profesionit në kohë të pasigurive, të publikuar 
nga organizatat profesionale të auditimit 
dhe kontabilitetit, të cilat u përkthyen dhe 
përshtatën në gjuhën shqipe dhe u dërguan 
tek anëtarët në kohë. 

Për Anëtarët e ShKÇAK ky vit ishte edhe 
më shumë sfidues meqë ishte viti i parë kur 
Ligji Nr. 06/ L-032 për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim do të fillonte zbatimin. 
KMCPS është përkujdesur që anëtarët e 
tyre të njohin mirë çdo kërkesë të ligjit 
dhe UA-ve relevante përmes EVP-së së 
organizuar, publikimit në uebfaqe të pyetjeve 
dhe përgjigjeve më të shpeshta lidhur me 
kërkesat ligjore, publikimin e përmbledhjes së 
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P Ë R  S I G U R I M I N 
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PA J T U E S H M Ë R I  M E 
S TA N D A R D E T

kërkesave ligjore, shpërndarjes së fletushkave 
për kërkesat ligjore, si dhe përgatitjen dhe 
dërgimin tek anëtarët shembujt ilustrativ 
të raporteve të auditimit dhe rishikimit dhe 
përgatitjes së pasqyrave financiare sipas 
kërkesave të standardeve relevante. Duke 
pasur parasysh misionin e shoqatës, i cili ka 
për qëllim mbrojtjen e interesit publik, KMCPS 
ka dhënë kontributin e saj me pjesëmarrje në 
hartimin e pakos për rimëkëmbje ekonomike 
të vendit të përgatitur nga ShKÇAK, i cili iu 
është dërguar organeve relevante qeverisëse 
të Kosovës. 

Për t’i ndihmuar ndërmarrjet në rimëkëmbje 
ekonomike, është përgatitur dhe realizuar 
projekti për rimëkëmbje ekonomike të mikro-
ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla, i 
cili ishte financim nga Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). Ky trajnim 
iu është ofruar dhjetëra ndërmarrjeve dhe 
kishte për qëllim të ju ndihmoj ndërmarrjeve 
të analizojnë situatën e tyre financiare dhe 
të përgatisin parashikime për të ardhmen në 
mënyrë që të mbajnë vital operimin e tyre.
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Ky vit ishte gjithashtu vit i fokusimit në 
digjitalizimin e procesit të raportimit vjetor 
të anëtarëve në shoqatë si dhe azhurnimin 
e raportimeve vjetore dhe hartimit të 
udhëzuesit për mbarëvajtjen e procesit të 
menaxhimit të cilësisë në pajtueshmëri me 
standardet. Në fund, me lejoni te falënderoj 
Departamentin e menaxhimit të cilësisë në 

pajtueshmëri me standardet (DMCPS) për 
punën e realizuar gjatë këtij viti sfidues, duke 
kontribuar kështu në realizimin e misionit të 
ShKÇAK-së për mbrojtje të interesit publik.

Shpresa Mustafa - Kryesuese e Komisionit 
për Menaxhimin e  Cilësisë në Pajtueshmëri 
me Standardet                                                                                                         
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Të nderuar Anëtarë, 

Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë është 
munduar të tregohet pro-aktiv në ngritjen 
më tutje të rolit të kontabilistit dhe auditorit. 
Kundruall faktit që për shkak të pandemisë 
nuk kemi mundur të organizojmë takimet 
të cilat kanë qenë të planifikuara ne kemi 
vazhduar me pjesën tjetër të planit të punës.

Duke e parë shumë të rëndësishme kodin e 
etikës dhe parimet e saj, si komision kemi 
përpiluar një ligjëratë e cila do të ju prezentohet 
studentëve të rinj që në ditën e parë të 
ligjëratës. Etika profesionale deri me tani 
për herë të parë është paraqitur në modulin 
e auditimit-P5 të nivelit të dytë , andaj kemi 
konsideruar se është e nevojshme që anëtarët 
e pjesëtarët e shoqatës të njoftohen në faza 
te mëhershme me rëndësishme e etikës 
profesionale gjatë zhvillimit të profesionit.
Në këtë ligjëratë janë prezentuar parimet 
etikës profesionale, kërcimet të cilat pritet të 
ballafaqohemi gjatë ushtrimit të profesionit si 
dhe masat mbrojtëse të profesionit. Gjithashtu 
përmes kësaj ligjërate studentëve ju bëhet me 
dije se shoqata luan një rol mjaft mbështetës 
në ruajtjen e etikës. Një funksion shumë i 
rëndësishëm i komisionit të etikës është t’i 
mbështesë anëtaret kur ata kanë dilema etike, 
andaj çdo anëtar i cili gjatë punës së vet mund 
të ballafaqohet me një rast të caktuar dhe ka 
një dilemë etike, mund t’i drejtohet Shoqatës 
dhe Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë për të 
kërkuar këshillim profesional.

Me qëllim që t’i identifikojmë rastet e 
kërcënimeve etike me të cilat ballafaqohen 
anëtarët tanë gjatë punës së tyre, ne kemi 

përpiluar një anketë e cila në fillim te vitit 2021 
do të ju dërgohet anëtarëve. Nga rezultatet të 
cilat do t’i nxjerrim nga kjo anketë do synojmë 
të organizojmë trajnime për anëtaret tanë, si 
dhe si shoqatë do të adresojmë të gjitha ato 
probleme që do të rezultojnë nga kjo anketë.

Për të qenë më pran me anëtarin e Shoqatës 
si komision, kemi përpiluar një fletushkë, 
e cila do të jetë e gatshme për anëtarët 
tanë në fillim të vitit 2021. Kjo fletushkë 
përmban informatat të shkurtuara të etikës. 
Fillimisht do të shpërndahet në mënyrë 
elektronike, mirëpo në të ardhmen do të jetë 
prezente edhe në formë fizike dhe do të ju 
shpërndahet anëtareve në raste te ndryshme 
te organizimeve.

Me hyrjen në fuqi të udhëzimit administrativ 
07/2019 dhe 01/2020 të Ligjit për kontabilitet, 
raportim financiar dhe auditim si komision për 
sjellje dhe disiplinë u jemi drejtuar anëtarëve 
duke ju rikujtuar për rolin e rëndësishëm që 
kanë ata, dhe për përgjegjësinë shtesë qe ky 
ligj e jep. Anëtarët tanë duhet të vazhdojnë të 
veprojnë me përgjegjësi të lartë e përkushtim, 
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pa e ulur në asnjë moment cilësinë e kujdesin, 
pra duke zbatuar me përpikëri të lartë etikën 
profesionale.

Ajo që e karakterizon profesionin tonë është se 
ne kemi pranuar përgjegjësinë për të vepruar 
në të mirë të interesit publik para dëshirave 
dhe interesave individuale. Me përpilimin dhe 
nënshkrimin e pasqyrave financiare qoftë 
si kontabilist apo qoftë si auditor, ne do të 
marrim përsipër përgjegjësinë për to gjatë 
gjithë jetës. Me nënshkrimin e pasqyrave 
financiare ne do të rrisim sigurinë e tyre 
duke konkluduar se ato paraqesin gjendjen e 
vërtetë dhe të sinqertë të biznesit në ditën e 
raportimit.

Në vitin 2020 nuk është paraqitur ndonjë rast 
i shkeljes së këtij Kodi nga ana e anëtarëve të 
Shoqatës. Ne besojmë se anëtarët tonë po 
veprojnë nën betimin që e kanë dhënë përmes 

“Deklaratës nën Betim” për të shërbyer mbi 
pesë parimet e Etikës e që janë integriteti, 
objektiviteti, kompetenca profesionale, 
konfidencialiteti si dhe sjellja profesionale.

Si kryesuese e komisionit për sjellje dhe 
disiplinë, nuk do të doja të pranoja raste në të 
cilat është shkelur kodi i etikës profesionale 
nga anëtarët tanë dhe “Deklarata Nën Betim” 
që e kemi nënshkruar kur jemi bërë anëtarë të 
ShKÇAK. Ne kemi një arsye shtesë pse duhet 
të punojmë sipas pesë parimeve të etikës 
profesionale e kjo është për shkak të faktit se 
ne jemi pjesë e një organizate me të cilën jemi 
identifikuar dhe e cila vazhdimisht ka rritur 
vlerën tonë në treg. Ne duhet të punojmë 
akoma më tepër që ta mirëmbajmë dhe ta 
rrisim vlerën e shtëpisë tonë dhe vlerën e 
profesionit tonë. Ne duhet ta mbajmë në 
tavolinën e punës Kodin e Etikës Profesionale.

Elvira Ibrahimi Hoti - Kryesuese e Komisionit 
për Sjellje dhe Disiplinë
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Të nderuar Anëtarë,

Përfaqësimi juaj në strukturat e Shoqatës 
dhe pjesëmarrja në të gjitha aktivitetet që 
zhvillohen brenda saj, informimi me kohë 
dhe mbi të gjitha zëri juaj, realizohet përmes 
anëtarëve për të cilët ju votoni. Zgjedhja e 
përfaqësuesve tuaj është e drejtë ekskluzive 
e juaja, është e drejtë e arritur me punën dhe 
angazhimin tuaj për vite me radhë. 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.

Vitit 2020 ka qenë vit zgjedhor ku me votën 
tuaj janë zgjedhur anëtarët e Këshillit të 
Shoqatës. Ky proces i rëndësishëm ka 
arritur të përfundohet me sukses edhe 
përkundër sfidave të cilat janë paraqitur si 
pasojë e pandemisë COVID 19. Komisioni për 
nominime është përkujdesur që i tërë procesi 
i nominimeve që nga faza fillestare që është 
shpallja e ftesës për nominime e deri tek 
prezantimi i rekomandimeve në Mbledhjen 
e Kuvendit, ti respektoj të gjitha dispozitat 
e Statutit dhe të Rregullores së Komisionit. 
Nga kandidatët e prezantuar në Mbledhjen e 
Kuvendit me votën tuaj të lirë është zgjedhur 
Këshilli i Shoqatës, ka fituar besimin tuaj por 
edhe është ngarkuar me përgjegjësi për të 
udhëhequr me Shoqatën për mandatin dy 

R A P O R T  N G A  KO M I S I O N I 
P Ë R  N O M I N I M E

vjeçar.

Gjatë vitit 2020 Komisioni për Nominime ka 
zhvilluar edhe procedurat për nominimin e 
anëtarëve për Komisionet e ShKÇAK zgjedhja 
e të cilëve është në kompetencë të Këshillit. 
Këshillit i Shoqatës duke u mbështetur në 
Strategjinë e ShKÇAK e ka bërë ristrukturimin 
e komisioneve me qëllim të përfshirjes më 
të gjerë të anëtarëve në këto komisione. 
Në vijim të kësaj duke marrë parasysh se 
mandati i anëtarëve të komisioneve skadon 
në muajin janar 2021, Komisioni për nominime 
ka shpallur ftesën për nominime. Në lidhje me 
numrin e nominimeve të dërguara gjatë afatit 
të përcaktuar, Komisioni u nda i pakënaqur me 
numrin e të nominuarve përkundër shtyrjes 
së afatit për nominime.

Konform rregullores së Komisionit, anëtarëve 
të nominuar u janë dërguar pyetësorët dhe 
pas përfundimit të afatit për dorëzimin 
e tyre do të procedohet me intervistimin 
dhe përfundimisht me prezantimin e 
rekomandimeve në Këshillin e Shoqatës.
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Të nderuar anëtarë, jo vetëm në këto organe 
të Shoqatës por edhe në të gjitha organet 
tjera është shprehur vullneti juaj i lirë, dëshira 
juaj që të arrihen objektivat e përcaktuara 
dhe qëllimi i përbashkët që t’i ruajmë dhe 
avancojmë vlerat e arritura me përkushtim të 
madh dhe etikë profesionale.

Shpresa Mustafa - Kryesuese e Komisionit 
për Nominime
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Të nderuar anëtarë,

Gjatë  vitit  2020, edhe përkundër situatës 
pandemike me COVID-19  që ka filluar gjatë 
tremujorit të pare të vitit, Komisioni për 
Edukim Profesional  ka  qenë  aktivisht  i  
involvuar  në  përcaktimin  e  plan  programit 
për trajnime dhe EVP, duke propozuar, 
përpiluar dhe aprovuar listën e EVP  për vitin 
aktual sipas kushteve dhe kërkesave për 
çertifikimit të kontabilistëve dhe auditorëve të 
sektorit privat dhe publik, duke u fokusuar në 
propozimet që lidhen me punën e auditorëve 
dhe kontabilistëve në raport me situatën 
pandemike gjatë vitit 2020.  Komisioni 
për Edukim Profesional  gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2020 është përqendruar në 
hulumtimin e metodave dhe mjeteve më të 
mira për ligjërata online për kontabilistët dhe 
auditorët dhe të gjithë anëtarët e Shoqatës 
për trajnimet për zhvillim fillestar profesional 
dhe për zhvillim të vazhdueshëm profesional 
(EVP), në mënyrë që kontabilistët dhe 
auditorët profesionistë të jenë aktiv, si dhe 
pragmatikë duke pasur parasysh sa shpejt 
ndryshojnë ngjarjet dhe pasiguritë që shfaqen 
meqë është detyrë e të gjithë kontabilistëve 
dhe auditorëve për të siguruar që ata janë të 
paralajmëruar për mënyrën se si trajnimet 
dhe përgjegjësitë e tyre profesionale do të 
nevojiten përderisa kompanitë merren dhe 
përballen nga COVID-19.

Duke  pas  parasysh  se  Shoqata  ka  synim  
primar  sigurimin  e azhurnimit  të  anëtarëve  
me  të  gjitha  zhvillimet  e  reja,  ajo përkujdeset  
për  të  ofruar  një  llojllojshmëri  të  sesioneve  

R A P O R T  N G A 
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të Edukimit  të  Vazhdueshëm  Profesional  
në  lëmin  e  raportimit financiar,  auditimit,  
menaxhmentit  financiar  dhe  tatimeve. 
Komisioni për Edukim Profesional ka shqyrtuar 
kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit, Raportimit Financiar, 
Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar për Ndërmarrje të Vogla dhe të 
Mesme, Auditimit, Sektorit Publik, Kodit të 
Etikës Profesionale që të njëjtat inkorporohen 
në materialet e trajnimit për këto çertifikime, 
duke i përshtatur ato edhe me kërkesat 
legjislative në Kosovë dhe duke zhvilluar 
planin për azhurnimin e këtyre materialeve 
studimore të programeve çertifikuese.

Gjatë  vitit  2020,  Komisioni  ka  shqyrtuar  
dokumentacionin  e detajuar  të  përgatitur  
nga  Zyra  Ekzekutive për Ri-akreditimin 
e programeve çertifikuese në Autoritetin 
Kombëtar të Kualifikimeve (AKK). Përpos 
Raportit të Vetëvlerësimit dhe Aplikacioneve 
të cilat janë plotësuar, janë dërguar edhe 
planprogramet e detajuara për secilën 
lëndë veç e veç, duke përfshirë objektivat 
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e kapitujve dhe rezultatet e synuara për 
t’u arritur nga kandidatët. Në kuadër të 
plotësimit të  dokumentacionit  janë përfshirë 
edhe procedurat e detajuara të vlerësimit  të 
kandidatëve dhe të sistemit të provimeve. 
Si përfundim, Komisioni për Edukim 
Profesional do të monitorojë zbatimin e 
kërkesave profesionale të BSNEK-së për 
të gjitha kuali¬fikimet  e ShKÇAK 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 Krasniqi - Kryesues i Komisionit për 
Edukim Profesional
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Të nderuar Anëtarë, 

Komisioni i tatimeve është pjesë e strukturës 
organizative të komisioneve profesionale 
pranë ShKÇAK.

Komisioni i Tatimeve gjatë vitit 2020, 
ka vepruar  në pajtim me Rregulloren  e 
Komisionit për Tatime  të  aprovuar nga Këshilli 
i ShKÇAK,  me Planin e aprovuar të punës, me 
ndryshimet pas fillimit të pandemisë, si dhe 
kërkesave nga palët e interesit.

Fillimisht Komisioni i Tatimeve  kishte dhënë 
propozimet e veta për planin e EVP-së për 
2020,  përfshirë seminarin për ndryshimet 
e ndodhura në legjislacionin tatimor siç 
ishin  efektet  e shpenzimeve në tatim të 
sponsorizimeve bazuar në Ligjin 06/L-105 për 
tatimin në të ardhura të korporatave.

Duke marrë parasysh se Pandemia COVID-19  
ishte shpallur me 12 mars 2020, Komisioni  i 
Tatimeve nuk ka mbajtur takime të rregullta 
me prezencë fizike sipas planit, por ka qenë 
mjaftë aktiv në fushëveprimin e tij përmes 
platformës online. 

Gjatë fazës së parë të masave qeveritare 
Komisioni i Tatimeve së bashku me ZE, 
kanë mbështetur anëtarësinë në kuptimin e 
plotësimit të kushteve me qëllim aplikimi për 
përfitime në këto masa duke përfshirë  edhe 
ndihmën përmes komenteve në Forumin e 
ShKÇAK.

Ishin dy fusha ku Komisioni i Tatimeve pas 
fillimit të pandemisë u përqendrua:  

I. Pjesëmarrja pro-aktive në diskutimet 
publike për Ligjin për rimëkëmbje ekonomike 
në fillim të muajit korrik 2020 si pranë MFT po 
ashtu edhe Komitetit Tatimor pranë OEAK. 

R A P O R T  N G A  KO M I S I O N I  I 
TA T I M E V E

Propozimet parësore që janë dhënë nga 
Komisioni i Tatimeve në kuadër të draft ligjit 
fillestar për rimëkëmbje ekonomike kanë 
qenë:

Meqenëse ky ligj kishte të bënte me kohën e 
pandemisë, ishte propozuar që lirimi i barnave 
nga TVSH do të ndihmonte kategoritë me të 
varfëra të popullsisë përfshirë dhe personat 
me të ardhura të ulëta dhe ato me ndihma 
sociale, pasi që gjatë pandemisë nevojat për 
barna janë më të mëdha dhe do të ishte një 
veprim i drejtë duke ditur që konsumatori 
është ai që paguan TVSH-në, pra kategoria që 
kanë nevojë për barna përfshirë edhe barnat 
për të luftuar virusin Covid-19. Po ashtu lirimi 
nga TVSH për maska mbrojtëse, testeve për 
Covid-19 dhe pajisjeve tjera që lidhen direkt 
me përballjen me pandemi i jep kuptim këtij 
ligji.  
 Duke marrë parasysh vështirësitë e 
bizneseve gjatë kohës së pandemisë, lirimi 
nga interesi për pagesë me vonesë, do të ishte 
një veprim i drejtë i Qeverisë, sidomos kur 
bizneset kërkonin nga bankat si institucione 
private të hiqen apo zvogëlohen interesat,  
kurse Qeveria të mos veproj në këtë drejtim 
ishte jo e drejtë. Madje  Qeveria duke larguar 
interesat e tatimpaguesve për  mos pagesë të 
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tatimeve në kohë do të vepronte më drejtë 
shkaku i vështirësive gjatë kësaj periudhe për 
biznese në mënyrë që të mos aplikojnë  në 
banka për marrje kredie për pagesë tatimesh 
qeveritare.  
 Zvogëlimi i barrës tatimore nga 6 vite 
aq sa është tani në 4 vite do të ishte një lehtësi 
për tatimpaguesit borxhlinj dhe vetë ATK sa 
i përket pagesës-mbledhjes së borxheve. 
Një stimulim i tillë apo falje  e  interesit dhe 
ndëshkimit edhe për periudhën para vitit 
2020, do të lehtësonte gjendjen financiare të 
bizneseve për të përballuar krizën financiare 
gjatë pandemisë  por dhe si pasojë e 
pandemisë me qëllim vazhdimi të aktivitetit 
dhe vazhdimit të të qenit tatimpagues edhe 
në të ardhmen.

II.  Pjesëmarrja aktive në diskutime 
publike lidhur me Planin për Integritet të ATK-
së

Shoqata përmes Komisionit të Tatimeve ka 
marrë pjesë ne mënyrë aktive në projektin e 
USAID me ATK rreth Planit të Integritetit të  ATK 
dhe atë qysh para 2 vite në draft dokumentet 
e para. Në dhjetor të vitit 2019  Komisioni i 
Tatimeve kishte marrë pjesë  në komente dhe 
propozime  në draft Planin për përmirësim të 
integritetit të ATK-së. Duke marrë parasysh 
se Integriteti i ATK-së dhe zyrtarëve të saj ka 
një ndikim të drejtpërdrejtë edhe në punën 
e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit,   
SHKÇAK  përmes Komisionit  të Tatimeve dhe 
ZE  janë angazhuar vazhdimisht që vërejtjet 
e kontabilistëve të çertifikuar të merren 
parasysh por duke pasur parasysh se në treg 
jo të gjithë kontabilistët janë kontabilistë të 
çertifikuar,  ATK shumë herë në mënyrë të 
padrejtë kishte trajtuar këtë çështje duke i 
trajtuar jo në formën e duhur madje duke mos 
ndarë kontabilistët e çertifikuar nga Shoqatat 
Profesionale  me ata që nuk janë të çertifikuar  
nga Shoqatat e tilla, trajtimi ishte i njejtë.

Duke marrë parasysh se Komisioni i Tatimeve 
ishte edhe pjesë e Komitetit Tatimor në  OEAK, 
qysh në vitin 2019 në takimet me ATK kishte 
kërkuar nga përgjegjësit në ATK që lehtësimi 
i qasjes dhe marrjes së shërbimeve të jetë sa 
më i lehtë dhe i shpejtë.

ShKÇAK vazhdimisht kishte kërkuar 
që edukimi tatimor të përfshijë edhe 
konsumatorët duke propozuar që edukimi të 
filloj qysh në bankat shkollore përfshirë edhe 
MASHT përmes lëndëve të edukimit qytetar 
për nxënës.  Tani në planin final ekziston ky 
propozim i Komisionit të Tatimeve, përfshirë 
edhe nxjerrjen e gjendjes së përgjithshme të 
tatimpaguesit. 

Komentet e fundit që Komisioni i Tatimeve 
kishte dhënë për këtë çështje ishin në gusht 
të vitit 2020.

Në Planin e Integritetit të ATK-së të publikuar 
janë marrë parasysh disa prej vërejtjeve dhe 
komenteve të Komisionit të Tatimeve të 
Shoqatës dhe atë:

 Nxjerrja e Gjendjes së përgjithshme 
(për nevoja të aplikimit për kredi  etj.),  është 
përfshirë,  shih pika 4.2.2;
 Forma për c ‘regjistrim nga TVSH,  
është përfshirë,  shih pika 4.1;
 Forma e Kërkesës kompensim Debi-
Kredi,  është përfshirë,  shih pika 4.1;
 Kërkesa për hapje të llogarisë së 
tatimit (Ë R etj),  është përfshirë,  shih pika 4.1;
 5. Aplikimi për tatuarje në formë reale 
për B. i dhe Korporata,   është përfshirë,  shih 
pika 4.1;
 Kërkesë për Ndryshim të adresës së 
tatimpaguesit pas ndryshimit në ARBK, nuk 
është përfshirë;
 Pasqyra e Përmbledhjes vjetore e 
mbajtjes të tatimit në burim etj,  nuk është 
përfshirë;

Mbetet ende që ShKÇAK si faktor i 
rëndësishëm në këtë profesion përmes 
anëtarëve,  komisioneve të ndryshme dhe 
Komisionit të Tatimeve  të angazhohet  dhe 
të ketë një rol shumë më domethënës në 
politikat qeveritare për të qenë një mbrojtës 
i interesit publik përfshirë edhe interesin 
ekonomik të komunitetit biznesor përmes 
lehtësirave të procedurave tatimore dhe atyre 
biznesore në përgjithësi. 

Fahri Breznica - Kryesues i Komisionit për 
Tatime
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S TA T I S T I K A T  E  V I T I T  2 0 2 0
Llojet e shërbimeve që ofrohen nga anëtarët e ShKÇAK-së

Shërbimet e auditimit, kontabilitetit, këshillimet për tatime, mbajtja e librave dhe role të tjera të 
ngjashme, janë disa nga shërbimet tipike që ofrohen prej anëtarëve të ShKÇAK.

Grafiku i mëposhtëm shfaq shpërndarjen e anëtareve tanë të cilët janë profesionistë të 
kontabilitetit dhe auditimit nëpër sektorë të ndryshëm, duke demonstruar se profesionistë 
të tillë janë të përfaqësuar në një gamë të gjerë të sektorëve të punësimit. 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. 

Rezultatet tregojnë se 29.5% e anëtarëve janë të punësuar në kategorinë Industri/Tregti, 
ndërkaq 12.5% e tyre janë të punësuar në sektorin publik. Po ashtu, 15.1% e tyre janë partnerë 
apo punonjës në firma të auditimit dhe kontabilitetit, 15% janë studentë, dhe 26.7% 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 1.2% 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).

PËRQINDJA E ANËTARËVE AKTIV TË 
PUNËSUAR NËPËR SEKTORE

Akademi/Edukim 

Industri/Tregti

Studente

Firma te kontabilitetit/auditimit

Sektori Publik

Tjera

1,2%

29,5%

15%

15,1%

12,5%

26,7%

1,2%

29,5%

15%

15,1%

12,5%

26,7%
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Grafiku i mëposhtëm paraqet numrin e studentëve të ri të cilët janë regjistruar në programet 
çertifikuese të ShKÇAK. Gjatë vitit 2020 kemi pasur numër të madh të studentëve të cilët janë 
regjistruar në nivelin para kualifikues Teknik i Kontabilitetit, gjithsej 242 studentë.

Specifikisht, 158 studentë janë regjistruar në programin për nivelin kualifikues “Kontabilist 
i Çertifikuar”, dhe 24 studentë janë regjistruar në programin për të marrë titullin “Auditor i 
Brendshëm i Çertifikuar.

NUMRI I STUDENTËVE TË RINJË SIPAS PROGRAMEVE ÇERTIFIKUESE

S t u d e n t ë t  e  r e g j i s t r u a r  g j at ë  v i t i t  2 0 1 9

9
24

158

242
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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 tregojnë për një rritje të theksuar të numrit të anëtarëve të çertifikuar nga 
viti 2017-2020, në të tre nivelet çertifikuese, ku vërehet një interesim i shtuar për pjesëmarrje në 
nivelin Teknik të Kontabilitetit, Kontabilist të Çertifikuar dhe Auditorë të Çertifikuar. 

T i t u j t  e  f i t u a r  p ë r g j at ë  v i t e v e

ANËTARËT AKTIV QË KANË FITUAR TITULLIN PËRKATËS 

2017

2019

TEKNIK I KONTABILITETIT

KONTABILIST TË ÇERTIFIKUAR

AUDITORË TË ÇERTIFIKUAR

2018

2020

4

7

4

12

31

60

17

36

107

121 132

119
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Programi specializues për Auditim të Brendshëm ka filluar në vitin 2017 si një specializim i ri 
shumë  nevojshëm dhe i dobishëm si për sektorin privat ashtu dhe për sektorin publik. Sipas 
grafikut të mëposhtëm për periudhën 2017-2020 kemi të regjistruar 187 studentë nga të cilët 70 
prej tyre kanë fituar thirrjen Auditor i Brendshëm i Çertifikuar dhe mund të ofrojnë ekspertizën 
e tyre në fushën e Auditimit të Brendshëm si në sektorin publik ashtu dhe në sektorin privat.

P r o g r a m i  A u d i t o r  i  B r e n d s h ë m  i  C e r t i f i ku a r

REGJISTRUARCERTIFIKUAR

70

187
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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 gra të këtij profesioni. 
Kjo e përforcon faktin që gratë në Kosovë po emancipohen dita ditës më shumë. 

Grafiku i mëposhtëm tregon se gjatë vitit 2020, përqindja e anëtareve femra te Shoqatës ka 
qenë 50.6%, ndërsa e anëtarëve meshkuj ka qenë 49.4%. Kështu, krahasuar me vitin 2002 ku 
pjesëmarrja e femrave si anëtare të shoqatës ka qenë vetëm 14%, viti 2020 vazhdon të shënoj 
rritje drastike me pjesëmarrje të femrave.

Pj e s ë m a r r j a  n ë  p r o f e s i o n  s i pa s  g j i n i s ë 

FEMRA

MESHKUJ

20202002 2008 2010 2017 2018
2019

86%

14%

70%

30%

54%
49% 51%

47%

53%
49,4%

50,6%

46%
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Përfaqësimi i anëtarëve aktiv të ShKÇAK sipas moshës është i paraqitur në grafikun e mëposhtëm 
ku krahasojmë vitet 2017 -2020.

Në kategorinë nën 2534 vjeç, përqindja e anëtarëve është rritur nga 69% në 85%. 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 kategorinë e moshave 35 -54 vjeç vërejmë rritje të dukshme, përfaqësimi 
është mjaft i madh dhe dallimi në mes të anëtarëve aktivë të këtyre grupmoshave për vitet e 
cekura. Ndërsa këtë vit kemi pasur rritje edhe mbi moshën 55 vjeçare deri në  11%. 

I n t e r e s i m i  i  t ë  r i n j v e  p ë r  p r o f e s i o n i n

25-34 VJEC 35-54 VJEC MBI 55

2017

2018

2019

2020

69%

83% 83%
85%

80%

8%
3%

2%

11%

78%

50%
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Gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë Covid 19, Trajnimet në ShKÇAK pas ndërprerjes së 
ligjëratave në klasa, ligjëratat u kthyen në online. Në vlerësimet për trajnimet dhe ligjëruesit 
studentët/anëtarët u pyetën se sa efektive ishin ligjëratat Online për t’i ndihmuar ata që t’i 
arrinin objektivat mësimore. Përgjigjet e studentëve/anëtarëve janë paraqitur në grafikun e 
mëposhtëm.

Siç shihet dhe në grafikun e mësipërm 48.4% e studentëve/anëtarëve janë shprehur se ligjëratat 
online kanë qenë jashtëzakonisht dhe shumë  efektive, 33.5% janë shprehur se ligjëratat online 
kanë qenë mesatarisht efektive ndërsa 18.1% janë shprehur se ligjëratat kanë qenë paksa apo 
aspak efektive.

T r a j n i m e t  O n l i n e

1,2%

29,5%

15%

12,5%

26,7%

JASHTEZAKONISHT EFEKTIVE

SHUME EFEKTIVE

MESATARISHT EFEKTIVE

PAKSA EFEKTIVE

ASPAK EFEKTIVE
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Në këtë pyetësor studentët dhe anëtarët u pyetën gjithashtu se sa e përshtatshme ishte 
platforma e përdorur (ZOOM) për ligjëratat online. Përgjigjet e studentëve/anëtarëve janë 
paraqitur në grafitin e mëposhtëm.

Siç shihet dhe në grafikun e mësipërm 62.5% e studentëve/anëtarëve janë shprehur se platforma 
ZOOM ka qenë jashtëzakonisht dhe shumë e përshtatshme, 27.7% janë shprehur se platforma 
ZOOM ka qenë mesatarisht e përshtatshme,  ndërsa 10.2% janë shprehur se kjo platformë ka 
qenë paksa apo aspak e përshtatshme.

4,5%

19,3%

42,7%

27,7%

5,7%

JASHTEZAKONISHT EFEKTIVE

SHUME EFEKTIVE

MESATARISHT EFEKTIVE

PAKSA EFEKTIVE

ASPAK EFEKTIVE
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Raport i Auditorit të Pavarur 
Drejtuar: Këshillit të Shoqatës se Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

 
Opinioni 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqatës së kontabilistëve të çertifikuar dhe auditorëve të 
Kosovës, të cilat përfshijnë Pasqyrën e Pozicionit Financiar më 31 Dhjetor 2020, si dhe Pasqyrën e të 
Ardhurave, Pasqyrën e Ndryshimeve në Fonde, Pasqyrën e Rrjedhjes së Parasë për vitin e përmbyllur dhe 
të shënimeve tjera shpjeguese. 
 
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të bashkangjitura paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në 
mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Shoqatës së kontabilistëve të çertifikuar dhe auditorëve të 
Kosovës më 31 Dhjetor 2020, dhe rezultatin e aktivitetit të saj për fundin e vitit, në përputhje me 
Standardin Ndërkombëtar për Raportim Financiar për NVM. 
 

Baza për Opinion 
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). Përgjegjësitë 
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në seksionin e raportit Përgjegjësitë e Auditorit për 
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Organizata në përputhje me Kodin e Etikës për 
Kontabilistët Profesionistë (Kodit IESBA), dhe kemi përmbushur përgjegjësitë tjera etike në përputhje me 
Kodin IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të ofruar bazat për opinionin tonë. 
 

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe atyre të ngarkuar me Qeverisjen e Pasqyrave Financiare 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në 
pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar p ë r  N V M dhe për kontrollet e 
brendshëm të cilat menaxhmenti i vlerëson të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave 
financiare pa gabime materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në përgatitjen e pasqyrave financiare, 
menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e aftësisë së organizatës për vazhdueshmërinë në të 
ardhmen, duke shpalosur, sipas nevojës, çështjet lidhur me vazhdueshmërinë në të ardhmen dhe  
përdorimit  të  parimit  të vazhdueshmërisë  së  kontabilitetit  përveç  nëse  menaxhmenti  synon  të  
likuidojë  Organizatën  apo  të ndërpres operimin, apo nuk ka ndonjë alternativ tjetër të mundshme përveç 
se të bëjë atë. Ata të cilët janë ngarkuar me qeverisje janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Organizatës. 
 

Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 
Objektivat tona janë për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi janë të lira nga 
gabimet materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të nxjerrë një raport të auditorit që përfshin 
opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është nivel i lartë i sigurisë, por nuk ka garanci që një auditim i kryer 
në përputhje me SNA-të gjithmonë do të zbulojë gabime materiale kur ato ekzistojnë. Gabimet mund të 
rrjedhin nga mashtrimet apo gabimet dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose në total, ato në 
mënyrë të arsyeshme mund të pritet të ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra mbi 
bazën e këtyre pasqyrave financiare. 
 
Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizmin 
profesional gjatë auditimit. Ne gjithashtu: 
 

� Identifikojmë dhe vlerësojmë rrezikun e gabimeve materiale në pasqyrat financiare, për shkak të 
mashtrimit apo gabimit, dizajnojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit të përshtatshme për këto 
rreziqe, dhe marrim dëshmi të auditimit të mjaftueshme dhe e përshtatshme për të ofruar bazat 
për opinionin tonë. Rreziku i mos zbulimit të gabimeve materiale që rezulton nga mashtrimi është 
më i lartë se atij që rrjedh nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, 
falsifikim, lëshime të qëllimshme, keqinterpretime, apo shkelje të kontrolleve të brendshme. 
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� I kuptojmë kontrollet e brendshme relevante për auditimin me qëllim të hartimit të procedurave 
të auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo për qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshëm të Organizatës. 

 

� I vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërin e vlerësimeve 
kontabël dhe shpalosjet relevante të bëra nga menaxhmenti. 

 

� Konkludojmë mbi përshtatshmërinë e përdorimit të parimit te vazhdueshmërisë së kontabilitetit 
nga menaxhmentit, duke u bazuar në dëshmitë e siguruara të auditimit, nëse një pasiguri materiale 
ekziston në lidhje me ngjarjet apo kushteve që mund të hedhë dyshime të konsiderueshme mbi 
aftësinë e organizatës për të vazhduar në vijimësi. Nëse arrijmë në përfundimin se një pasiguri 
materiale ekziston, ne jemi të detyruar të tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për 
shpalosjet relevante në pasqyrat financiare apo, nëse shpalosjet e tilla janë të papërshtatshme, të 
modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencat e auditimit të marra deri 
në datën e raportit të auditimit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet në të ardhmen mund të shkaktojnë 
që organizata të pushojë së vazhduari në vijimësi. 

 
Ne komunikojmë me ata të ngarkuar me qeverisje lidhur me, në mesin e çështjeve tjera, qasjen e planifikuar 
dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë çdo mangësi të rëndësishme në 
kontrollet e brendshme që kemi identifikuar gjatë auditimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Astrit Musa – Auditor Ligjor 

ACA – Audit & Consulting Associates  

Prishtinë, Kosovë 
19 Shkurt 2021 
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PASQYRA E POZITËS FINANCIARE 
Me 31 dhjetor 2020 
Të gjitha shumat në Euro 

 

 

 
Shënimet 2020 2019 

PASURITË 
   

Pasuritë jo-qarkulluese 
   

Prona, impiantet dhe pajisjet 3 25,142 29,524 

Pasurite e patrupëzuara 4 9,452 14,289 

  
34,594 43,813 

Pasuritë qarkulluese 
   

Stoqet 
 

4,446 3,213 

Të arkëtueshmet dhe te arkëtueshmet tjera 5 21,793 23,209 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 6 517,165 450,487 

    543,404 476,909 

TOTAL PASURIT   577,998 520,722 

    
FONDET DHE DETYRIMET 

   
Fondet 

   
Teprica e akumuluar e të hyrave   441,753 355,198 

Fondi i përgjithshëm 
 

441,753 355,198 

    
DETYRIMET 

   
Detyrimet afat-gjata 

   
Huatë që bartin interes 7 2,593 10,268 

  
2,593 10,268 

Detyrimet afat-shkurta 
   

Huatë që bartin interes 7 7,674 7,522 

Llogari të pagueshme dhe detyrime tjera 8 19,940 13,715 

Të hyrat e shtyra 9 106,038 134,019 

    133,652 155,256 

TOTAL DETYRIMET   136,245 165,524 

TOTAL I DETYRIMEVE DHE 
FONDEVE 

  577,998 520,722 

 
 

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga Menaxhmenti i ShKÇAK më 03 shkurt 2021 dhe janë 
nënshkruar nga: 

 

Rina Sejdiu - Mustafa Afërdita Gashi 
 

Zyrtare për Financa Përfaqësuese e autorizuar 
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PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHPËRFSHIRËSE 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 

Të gjitha shumat në Euro 

 
 
 
 

 
Shënimet 2020 2019 

Të hyrat operative 
   

Të hyrat nga edukimi 10                  344,285                      304,678  

Të hyrat nga anëtarsimi 10                  122,067                      102,878  

Të hyrat nga menaxhimi i cilësisë  10                    11,600                       13,000  

Të hyra tjera 10                    27,044                         7,800  

Totali i të  hyrave 
 

                 504,996                     428,356  

    

Shpenzimet 
   

Shpenzimet administrative 11                 (170,403)                   (162,896) 

Shpenzimet e trajnimit 12                 (110,234)                   (126,775) 

Shpenzimet e provimeve 13                  (29,438)                     (23,631) 

Shërbimi për anëtarë  14                  (94,376)                   (112,789) 

Shpenzimet tjera 15                  (13,990)                         -   

Totali i shpenzimeve 
 

                (418,441)                   (426,091) 

            

Teprica e të hyrave                       86,555                         2,265  

 
 



SCAAK

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

7 

	

	

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE FONDE 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 

Të gjitha shumat në Euro 

 
 
 
 

Pasqyra e Ndryshimeve në Fonde 
 2020 2019 

   
Më 01 janar   355,198 352,933 
Ndryshime të tjera në tepricën e akumuluar - - 
Teprica e të hyrave për vitin 86,555     2,265 

Teprica e akumuluar e të hyrave më 31 dhjetor  441,753 355,198 
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PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 

Të gjitha shumat në Euro 

 

 
 Shënimet 2020 2019 

AKTIVITETET OPERATIVE 
Teprica e të hyrave e vitit  86,555      2,265 

 
Zhvlerësimi dhe amortizimi 

 
3.4 15,011 

 
 16,120 

Të arkëtueshmet dhe të arkëtueshmet tjera               1,416              (9,722) 
Stoqet – librat  (1,233) 485 
Detyrimet dhe detyrimet e tjera  6,224 (1,753) 
Të hyrat e shtyra  (27,981)  37,426 
Ndryshime të tjera në tepricën e akumuluar   - 

Paraja neto nga aktivitetet operative     79,992    44,821 
 

AKTIVITETET INVESTUESE 
Blerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve  (1,765) (2,698) 
Shitja e pronës, impianteve dhe pajisjeve  - - 
Pasuritë e paprekshme  (4,026)                   - 

Paraja neto e perdorur ne aktivitetet 
investuese 

   (5,791)        (2,698) 

 
AKTIVITETET FINANCUESE 
Kredia  (7,523) (7,375) 

Paraja neto e perdorur ne aktivitetet 
financuese 

            (7,523) (7,375) 

Rrjedha neto e parasë për periudhën 
 

66,678 (34,749) 

Gjendja e parasë në fillim 
 

450,487 415,740 

    

Gjendja e parasë në fund 6 517,165 450,487 
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Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 
Të gjitha shumat në Euro 

 
 

1.          Të përgjithshme 

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (“SHKÇAK” ose “Organizata”) është 

organizatë jo profitabile e themeluar në pajtueshmëri me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 1999/22 dhe Ligji 

Nr.06/L- 043 për Lirinë e Asocimit në Organizatat Joqeveritare. SHKÇAK është themeluar për qëllim të: 

 
§ Profesionalizmit të Ndërsjelltë: për të përkrahur, mbrojtur dhe avancuar karakterin, statusin dhe 

interesat e profesionit të kontabilitetit në përgjithësi dhe të kontabilistëve e auditorëve në veçanti që 
janë anëtarë të SHKÇAK; 

§ Rritjes Profesionale:  që të lehtësojë mirëmbajtjen dhe zhvillimin e kompetencave  të  anëtarëve 
përgjatë karrierës së tyre; 

§ Integritetit: për të mbajtur nivelin më të lartë të standardeve profesionale dhe integritetit të anëtarëve 
në interes të komunitetit; dhe 

§ Përfaqësimit: për të përfaqësuar profesionin në komunitet. 

 
Me 31 dhjetor 2020 dhe 2019, Organizata ka kryer aktivitetet me 12 dhe 15 të punësuar përkatësisht. 

 
 

2 Politikat e kontabilitetit 
Në vazhdim janë paraqitur politikat kryesore të kontabilitetit që janë adoptuar në përgatitjen e këtyre 

pasqyrave financiare: 

 
 

2.1 Baza e përgatitjes dhe deklarata e pajtueshmërisë 

Këto pasqyra financiaire janë përgatitur në pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtar të Raportimit 

Financiar për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (SNRF për NVM). Këto pasqyra financiare janë 

përgatitur në pajtueshmeri me konventën e kostos historike. Pasqyrat Financiare janë përgatitur për 

vitet e përfunduara me 31 dhjetor 2020 dhe 2019. Të dhënat aktuale dhe karahasuese në këto pasqyra 

financiare janë të shprehura në Euro, përderisa nuk ceket ndryshe. Kur është e nevojshme zërat 

krahasues janë harmonizuar konform ndryshimeve të vitit në prezantim. 

Pasqyrat financiare për vitin e mëparshëm janë përgatitur në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF). Pasqyra e pozicionit financiar me 1 janar 2019 dhe pasqyra e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2019 janë rideklaruar në pajtueshmëri me procedurat e 

kërkuara nga SNRF për NVM.  

Tranzicioni në SNRF për NVM dhe rideklarimi i pasqyrave financiare 
Pasqyrat financiare për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 janë pasqyrat e përgatitura për herë të parë 

sipas SNRF për NVM. Data e tranzicionit është 1 janar 2019 dhe gjendjet fillestare të pasqyrave financiare 

sipas SNRF për NVM fillojnë atë datë.  

Nuk ka pasur ndryshim të politikave të kontabiliteti që do të kërkonin zbatim retrospektiv për qëllime të 

prezentimit të pasqyrave financiare sipas SNRF për NVM në pajtueshmëri me seksionin 35 të SNRF për 

NVM.  

 
 
2.2 Valuta funksionale dhe raportuese 

Pasqyrat financiare janë të paraqitura në Euro, e cila është valuta funksionale e organizatës. 

 
 



Raporti Vjetor 2019 10 

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 
	

	

2.3        Paraja dhe ekuivalentet e parasë 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë balancet e parasë së gatshme dhe ato të depozituara në bankat 

vendore. 

 

 

2.4 Shkëmbimet në valuta të huaja 

Transaksionet në valuta të huaja janë regjistruar në pajtueshmëri me normën valide të këmbimit në datën e 

transaksionit. Ndryshimet janë regjistruar në pasqyrën e të ardhurave si fitime/humbje. 

 

 
2.5 Kundërbalancimi (offsetting) 
Pasuritë financiare dhe detyrimet janë kundërbalancuar dhe raportuar në bilancin e gjendjes atëherë kur ka 

të drejtë të imponueshme ligjore për të kundërbalancuar shumat e njohura dhe ka synim të vendoset në 

baza neto, ose të realizojë pasurinë dhe të shlyejë detyrimin në të njëjtën kohë. 

 

 
2.6 Njohja e të ardhurave 

Të ardhurat janë njohur atëherë kur është e mundur që benefitet e ardhshme ekonomike do të rrjedhin në 

Organizatë dhe këto benefite të mund të maten besueshëm. 

 
Organizata njeh të ardhurat duke i ngarkuar llojet në vazhdim: 

§ Tarifat e anëtarsisë dhe tarifat e edukimit janë njohur fillimisht kur është lëshuar fatura. Të hyrat janë 
rregulluar në fund të vitit për të reflektuar vetëm të hyrat e fituara gjatë vitit. 

§ Të hyrat nga tarifat e edukimit dhe anëtarsimit janë shtyrë për pagesat e pranuara për paradhënie. 
 

 
2.7 Prona, impiantet dhe paisjet 
Prona, impiantet dhe paisjet janë bartur në kosto historike minus zhvlerësimi i akumuluar.  Kostoja 

historike përfshin të gjitha shpenzimet direkt të atribueshme në përvetësimin e zëri. 

 

Zhvlerësimi është ngarkuar duke përdorur metodën lineare në normat e paracaktuara në mënyrë që të    

alokohet kostoja e pronës, impianteve dhe paisjeve përgjatë jetës së tyre të përdorimit. 

Në vazhdim është paraqitur jeta e përafërt e përdorimit e aplikuar ndaj zërave të rëndësishëm të pronës, 

impianteve dhe paisjeve: 

 
 

2.8 Prona, impiantet dhe paisjet (vazhdim) 
	 2020 2019 
Mobiljet dhe paisjet 2-5 vite 2-5 vite 
Paisjet e TI nën 1,000 Euro 3 vite 3 vite 
Veturat                       5 vite                5 vite 

 

Kostot pasuese janë përfshirë në vlerën bartëse të pasurive ose janë njohur si pasuri të ndara, si ka qenë e 

përshtatshme, vetëm kur është e mundur që benefitet e ardhshme ekonomike të lidhura me zërin do të 

rrjedhin në Organizatë dhe kostoja e zërit mund të matet me besueshmëri. Të gjitha riparimet tjera dhe 

mirëmbajtja janë ngarkuar në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës financiare në të cilën kanë ndodhur. 

Fitimet dhe humbjet mbi heqjet janë përcaktuar duke krahasuar shumat me vlerat bartëse. Këto janë 

përfshirë në pasqyrën e të ardhurave. 
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2.9         Pasuritë e paprekshme 
Pasuritë e paprekshme me jetëgjatësi të caktuar të cilat janë blerë veç e veç mbahen me kosto minus 
amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga dëmtimi. Amortizimi njihet në baza të njejta 
përgjatë jetëgjatësisë së vlerësuar të pasurisë. 
Pasuritë e pa prekshme të Oranizatës përmbajnë Softuerë kompjuterik, të drejtat autoriale për 
shfrytëzimin e librave dhe licence nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) Gjithashtu këto pasuri 
përfshijnë koston e përkthimit të librave të programit të auditimit të brendshëm e cila është kapitalizuar si 
kosto e zhvillimit në pajtueshmëri me SNK 38 Pasuritë e paprekshme. 
Amortizimi është ngarkuar duke përdorur metodën drejtvizore brenda pesë viteve përgjatë jetës së tyre të 
përdorimit. 

 
 

2.10        Dëmtimi i pasurive të prekshme dhe të paprekshme 
Në fund të secilës periudhë raportuese, Organizata rishikon shumat bartëse të pasurive të prekshme dhe të 

pa prekshme të saj për të përcaktuar nëse ka ndonjë të dëshmi që ato pasuri kanë humbje nga dëmtimi. 

Nëse ekziston ndonjë informacion i tillë, shuma e rikuperueshme e pasurisë vlerësohet në mënyrë që të 

përcaktohet masa e humbjeve nga dëmtimi (nëse ka). 

 
Shuma e rikuperueshme është më e lartë se sa vlera e drejtë minus shpenzimet e hudhjes dhe vlera në 

përdorim. Në vlerësimin e vlerës së përdorimit, rrjedhat e ardhshme të parasë së gatshme janë të 

skontuara në vlerën e tyre të tanishme duke përdorur normën e skontimit të para-tatimit e cila reflekton 

vlerësimet aktuale të tregut të vlerës në kohë të parasë dhe riskun specific të pasurisë për të cilën 

vlerësimet e rrjedheve të ardhshme të parasë nuk kanë qenë të rregullurara. 

 
Nëse shuma e rikuperueshme e një pasurie vlerësohet të jetë më e vogël se vlera bartëse e saj, vlera 

bartëse e pasurisë zvogëlohet në shumën e rikuperueshme të saj. Një humbje nga dëmtimi njihet menjëherë 

në fitim apo humbje, përveç rastit kur pasuria përkatëse mbahet me shumën e rivlerësuar, në këtë rast 

humbja nga dëmtimi trajtohet si rënje e rivlerësimit. Pasuritë që janë subjekt i amortizimit janë rishikuar për 

dëmtim kurdo që ngjarjet apo ndryshimet në rrethana tregojnë se vlera bartëse mund të mos rikuperohet. 

Vlera bartëse e një pasurie është shënuar menjëherë në vlerë të rikuperueshme nëse vlera bartëse  e  një 

pasurie  është më  e  lartë se  vlera  e rikuperueshmë  që  është  vlersuar  të  jetë.  Vlera  e rikuperueshme 

është më e larta e vlerës reale të pasurisë minus kosto e shitjes dhe vlerës në përdorim. 

 
 

2.11 Grantet 
Grantet e Qeverisë njihen në fitim ose humbje në baza sistematike përgjatë periudhës në të cilën 

Organizata i njeh si shpenzime kostot përkatëse për të cilat grantet janë destinuar për kompenzim. Në 

mënyrë specifike grantet e Qeverisë, për të cilat kushti primar është që Organizata duhet të i përfitoj, 

konstruktoj apo të i njeh pasuritë jo-qarkulluese si të hyra të shtyra në pasqyrën e pozitës financiare dhe të 

transferohen në fitim apo humbje në baza sistematike dhe racionale përgjatë jetës së përdorimit të 

pasurisë përkatëse. 

 

Grantet janë njohur vetëm kur ka siguri të arsyeshme se: 
§ Organizata do të përmbushë të gjitha kushtet e bashkangjitura atyre; dhe 
§ Grantet do të pranohen. 

 
Grantet operative janë njohur si e hyrë përgjatë periudhës së nevojshme për ti lidhur ato me kostot, për të 
cilat janë menduar të kompensohen, në bazë sistematike. Grantet e shënjuara për përvetësimin e pasurive 
janë shtyrë dhe njohur si e hyrë përgjatë kohës së përdorimit të pasurisë përkatëse. 
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2.12 Lizingu 
Lizingu klasifikohet si lizing financiar sa herë që transferohen në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 
pronësisë së pasurisë të dhënë me qira ndaj Kompanisë. Të gjitha kontratat e tjera janë klasifikuar si lizing 
operativ. 
Të drejtat për pasuritë e mbajtura si lizing financiar njihen si pasuri të Organizatës në vlerën e drejtë të 
pronës së dhënë me lizing (ose, në qoftë se vlera është më e ulët, vlera aktuale e pagesave minimale të 
lizingut) në fillimin e lizingut. Detyrimi që korrespondon me qiradhënësin është përfshirë në pasqyrën e 
pozicionit financiar si një detyrim i lizingut financiar. Pagesat e lizingut ndahen mes të pjesës financiare dhe 
uljes së detyrimit të lizingut në mënyrë që të arrihet një normë konstante e interesit në bilancin e mbetur të 
detyrimit. Shpenzimet financiare zbriten gjatë kalkulimit të fitimit ose humbjes. Pasuritë e mbajtura me lizing 
financiar janë të përfshira në kuadër të zërit prona, pajisjet dhe impiantet, të cilat zhvlerësohen dhe 
vlerësohen për dëmtim (humbje nga rënia në vlerë) në të njëjtën mënyrë si pasuritë e tjera në pronësi. 
Lizingu i pagueshëm operativ ngarkohet në pasqyrën e të ardhurave në baza lineare përgjatë afatit të 
kontratës së lizingut. 

 
 

2.13 Stoqet 
Stoqet janë prezantuar me vlerën më të ulët ndërmjet kostos dhe çmimit të shitjes minus kostot e 
kompletimit dhe shitjes. 

 
 

2.14 Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera 
Shumica e shitjeve janë bërë në bazë të afateve normale të kreditimit, si dhe llogaritë e arkëtueshme nuk 
bartin interes. Ku kreditimi është zgjatur përtej afateve normale të kreditimit, llogaritë e arkëtueshme maten 
me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. Të arëktueshmet tregtare të shprehura në 
monedhë të huaj shprehen në valutën Euro duke përdorur kursin e këmbimit në datën e raportimit.  
Në fund të çdo periudhe raportuese, vlerat kontabël të llogarive të arkëtueshme tregtare dhe të tjera 
shqyrtohen për të përcaktuar nëse ka ndonjë evidencë objektive që shumat nuk janë të rikuperueshme. Nëse 
është kështu, një humbje nga dëmtimi (rënia në vlerë) njihet menjëherë në pasqyrën e të ardhurave. 

 
 

2.15 Llogaritë e pagueshme dhe të tjera 
Llogaritë e pagueshme tregtare janë detyrime në bazë të afateve normale të kreditimit dhe nuk bartin interes. 
Të pagueshmet tregtare të shprehura në monedhë të huaj shprehen në valutën Euro duke përdorur kursin e 
këmbimit në datën e raportimit. Fitimet ose humbjet e këmbimit valutor janë të përfshira në të ardhurat e 
tjera apo shpenzimet e tjera. 

 
 

2.16 Kreditë bankare dhe mbitërheqjet 
Shpenzimet e interesit regjistrohen në bazë të metodës së interesit efektiv dhe janë përfshirë në shpenzimet 
financiare. 

 
 

2.17 Shpenzimet 
Shpenzimet janë njohur kur kanë ndodhur. 

 

 
2.18 Benefitet e të punësuarve 

Organizata kontribon në planet pas pensionale të të punësuarve të saj siç përshkruhen nga legjislacioni i 

sigurimit i miratuar nga ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Kontributet, e bazuara në paga, u janë bërë 

organizatës nacionale që janë përgjegjëse për pagesën e pensioneve. Nuk ka detyrim shtesë në lidhje me 

këto plane dhe kështu këto skema janë konsideruar si plane të definuara të kontributeve. Organizata nuk 

ka benefite pas pensionale ndaj të punësuarve të saj. 
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2.19 Tatimi në fitim 

SHKÇAK është krijuar si organizatë jo profitabile dhe prandaj, është e liruar nga tatimi në të ardhura të 

korporatave. SHKÇAK gjatë vitit 2020 nuk ka gjeneruar të hyra tjera nga aktivitetet ekonomike të cilat i 

nënshtrohen tatimit në të ardhura të korporatave. 

 
Organizata nuk ka njohur ndonjë detyrim apo pasuri të shtyrë tatimor me 31 Dhjetor 2020, siç nuk ka 

ndryshime të përkohshme ekzistuese në ato data. 

 

 

2.20 Gjykimet kritike dhe burimet kryesore të pasigurisë së vlerësimit 
Në zbatimin e politikave të kontabilitetit te SHKÇAK, të cilat janë përshkruar ne shënimin 2 të këtyre 

pasqyrave financiare nga menaxhmenti kërkohet të bëjë gjykime, vlerësime dhe supozime mbi vlerat bartëse 

të pasurive dhe detyrimeve që nuk janë lehtë të identifikueshme nga burimet tjera. 

Covid -19 pandemia 

Zhvillimi i shpejtë i virusit Covid-19 dhe ndikimi i tij social dhe ekonomik në Kosovë dhe globalisht mund 

të rezultojë në supozime dhe vlerësime që kërkojnë rishikime të cilat mund të sjellin rregullime në vlerën 

kontabël të pasurive dhe detyrimeve brenda vitit të ardhshëm financiar. Në veçanti, menaxhmenti pret që 

supozimet dhe vleresimet e përdorura në përcaktimin e të arkëtueshmeve tjera, huazimeve, të pagueshmeve 

tregtare dhe të tjera dhe vlerat e tyre mbajtëse të mos ndikohen. Sidoqoftë, në datën e këtyre pasqyrave 

finaciare, SHKÇAK vazhdon të përmbushë detyrimet e saj që lidhen me detyrime finaciare brenda 

periudhës kur duhet të shlyhen dhe për këtë arsye vazhdon të zbatojë parimin e vijimsisë gjatë përgatitjes së 

këtyre pasqyrave.  
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3 Prona, impiantet dhe paisjet 
 
 

	 Kompjuterët dhe pajisjet 
tjera 

Automjeti Totali 

KOSTO 

Më 01 janar 2019 70,733 29,700 100,433 

Shtesat gjatë vitit 2019 2,698          -   2,698 

Heqjet gjatë vitit 2019    

Më 31 dhjetor 2018 73,431 29,700  103,131 

 
Më 01 janar 2020                             73,431 

          
29,700 

          
103,131 

Shtesat gjatë vitit 2020 1,765                               -   1,765 

Më 31 dhjetor 2020 75,196     29,700 104,896 
 

Zhvlerësimi i akumuluar 

Më 01 janar 2019 (63,567) (2,970) (66,537) 

Zhvlerësimi i vitit 2019 (4,100) (2,970) (7,070) 

Më 31 dhjetor 2019 (67,667) (5,940) (73,607) 

 
Më 01 janar 2020                          (67,667) 

          
(5,940) 

          
(73,607) 

Zhvlerësimi i vitit 2020 (3,177)                (2,970) (6,147) 

Më 31 dhjetor 2020 (70,844) (8,910) (79,754) 
 

  Vlera neto në libra  

Më 31 dhjetor 2019 5,764 23,760             29,524 

Më 31 dhjetor 2020 4,352 20,790             25,142 
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4 Pasuritë e patrupëzuara 

Softuerë 
kompjuterik 

Të drejtat 
autoriale për 
shfrytëzimin 

e librave 

Licenca nga 
Autoriteti 

Kombëtar i 
Kualifikimeve Totali 

KOSTO 

Më 01 janar 2019 42,465 32,275 6,928 81,668 

Shtesat gjatë vitit 2019 - - -        - 

Më 31 dhjetor 2019 42,465 32,275 6,928 81,668 

Më 01 janar 2020 42,465 32,275 6,928 81,668 

Shtesat gjatë vitit 2020 -  
-

 4,026 4,026 

Më 31 dhjetor 2020  42,465 32,275  10,954  85,694 

Amortizimi i akumuluar 

Më 01 janar 2019 (41,581) (12,910) (3,838) (58,329) 

Amortizimi i vitit 2019 (285) (6,455) (2,309) (9,050) 

Më 31 dhjetor 2019 (41,866) (19,365) (6,147) (67,379) 

Më 01 janar 2020 (41,866) (19,365) (6,147) (67,379) 

Amortizimi i vitit 2020 
(258)

(6,483)  (2,123) (8,863) 

Më 31 dhjetor 2020 (42,124) (25,848)    (8,270) (76,242) 

 Vlera neto në libra 

Më 31 dhjetor 2019 598 12,910    781 14,289 

Më 31 dhjetor 2020              341 6,427  2,684 9,452 

5 Llogaritë e arkëtueshme dhe të arkëtueshmet tjera 

Të arkëtueshmet dhe te arketueshmet tjera	      2020 2019 

Të arkëtueshmet nga anëtarët 13,990        14,412 

Minus:Lejimi për borxhet e dyshimta nga anëtaret (1,399) (516) 

         12,591   13,895 
Të arkëtueshmet tjera 

Parapagimet -E drejta për shfrytëzimin e materialeve nga 
BPP learning Media  9,202   9,063 

   Të arkëtueshmet tjera - 250 

   Total të arkëtueshmet dhe të arkëtueshmet tjera	 21,793        23,209 



Raporti Vjetor 2019 16 

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës 

	

6 Paraja dhe ekuivalentet e parasë 
Me 31 dhjetor 2020 2019 

Paraja në arkë - - 

Paraja në bankë 267,165 200,487 

Depozitat afatshkurtëra të afatizuara    250,000 250,000 

   Gjithsej	          517,165 450,487 

7 Hua që bartin interes 

 Me 31 dhjetor 2020 2019 

Euro Euro 

Hua nga institucionet financiare lokale         10,267   17,790 

Pjesa qarkulluese    7,674      7,522 

Pjesa jo qarkulluese    2,593     10,268 

8 Llogaritë e pagueshme dhe detyrimet  të tjera 

Me 31 dhjetor	 2020 2019 

Të pagueshmet ndaj furnitorëve  263 2,624 

Detyrimet për kontributin e tatimit të të 
ardhurave personale mbi pagat 

8,244 7,743 

Detyrimet për shërbimet e auditimit 2,891 3,050 

Të pagueshme ndaj punonjësve 316 298 

Shpenzimet akruale të tjera 8,226 - 

Gjithsej	         19,940 13,715 

9 Të hyrat e shtyra 

Analiza e balancës 

Me 31 Dhjetor 2020, balanca e të hyrave të shtyra përbëhet si në vazhdim: 
2020 2019 

Me 1 janar 134,019 96,593 
Inkasimet gjatë vitit 224,633 217,606 
Të hyrat e njohura gjatë vitit (252,614) (180,180) 

106,038 134,019 
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10 Të hyrat 

Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 2019 

Të hyrat nga edukimi 
Regjistrimi 7,330 7,420 

Trajnimet – Sektori privat 184,276 138,490 

Provimet – Sektori privat 91,024 72,370 

Provimet – Sektori publik    950 

Trajnimi – Auditim i Brendshem 22,810 23,290 

Provimet – Auditim i Brendshem 6,870 6,500 

Trajnimet për specializimet – Ekspert i Lartë Tatimor dhe 
Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare 1,450 8,150 

Trajnimet – Forenzika (UNDP) - 

Trajnimet – Ekspert Tatimor (GIZ dhe Ambasada Britanike) 20,000 

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional 30,525 27,508 

Gjithsej të hyrat nga edukimi 344,285 304,678 

Të hyrat nga anëtarësimi 122,067           102,878 

Të hyrat nga Menaxhimi i Cilësisë 11,600 13,000 

Të hyrat tjera  

Të hyrat nga projekti me EBRD 14,000 - 

Të hyrat nga marreveshja me ZKA 6,155 5,600 

Të hyrat e tjera (nga interesi dhe riaktivizimet) 6,888 2,200 

Gjithsej të hyrat e tjera 27,044 7,800 

Gjithsej të hyrat         504,996  428,356 
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11 Shpenzimet administrative 

12 Shpenzimet e trajnimit 
Shpenzimet e trajnimit për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2020 dhe 2019 ishin si në vazhdim: 

Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor	 2020         2019 

Mbajtja e trajnimeve 59,845 57,663 

Qiraja 19,800 22,800 

Printimi 7,355 6,420 

Sektori publik - 15,743 

Shpenzimet e rrymës 1,326 2,304 

Të drejtat autoriale nga BPP, përkthimi dhe azhurnimi 11,015         7,442 

Sektori i auditimit të brendshëm 9,482 7,347 

Trajnimet Ekspert Tatimor (GIZ dhe Ambasada Britanike) - 7,056 

Tjera 1,411 - 

  Gjithsej          110,234 126,775 

Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor	 2020 2019 

Pagat 119,788 112,159 

Zhvlerësimi (Shënimi 3) 6,147 7,070 

Amortizimi (Shënimi 4) 8,863 9,050 

Qiraja 10,440 10,800 

Shërbimet komunale 2,743 2,379 

Shpenzime të komunikimit 1,830 2,075 

Furnizime të zyrës 2,640 2,507 

Auditimi 2,891 3,050 

Mirëmbajtje - Renovimi i zyrës 297   579 

Sigurimi shëndetësor 2,537 5,050 

Shpenzimet e reprezentacionit 2,093 7,33 

Shpenzimet e automjetit 1,652 2,009 

Zhvillimi i personelit 

Orendi pajisje dhe TI 5,491 2,455 

Shpenzime tjera 2,991 1,985 

Gjithsej	   170,403 162,896 
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13 Shpenzimet e provimeve 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor	 2020 2019 

Përpilimi, korrigjimi 15,672 13,740 

Mbikëqyrja 7,041 5,527 

Qiraja 2,160 2,160 

Printimi 3,356 2,187 

Tjera             1,209    17 

Gjithsej 29,438 23,631 

14 Shërbimi për anëtarë 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor	 2020           2019 

Edukimi i vazhdueshëm profesional   4,439 6,608 

Këshilli dhe Komisionet 6,300 7,560 

Udhëtimet   5,093 21,563 

Takimet vjetore dhe ceremonitë 1,626 8,328 

Anëtarësia në organizata 15,306 16,058 

Seminare dhe punëtori 23 - 

Pagat – shërbimi për anëtarë 27,587 25,328 

Zhvillim i çertifikimeve tjera dhe KC 30,147 22,354 

Marketingu 464 1,615 

IT dhe Web-faqja 2,945 3,377 

Të tjera 446 

Gjithsej	 94,376 112,789 

15 Shpenzimet e tjera 
Për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2020 2019 
Shpenzimet lidhur me projekt -  EBRD 13,990 - 

 Gjithsej 13,990 - 

16 Zotimet dhe Kontingjentet 
Zotimet 
Nuk ka zotime më 31 Dhjetor 2020 përveç marrëveshjes se qirasë së zyrës dhe sallave të trajnimit. Pagesa 

mujore e qirasë për zyre dhe salla të trajnimeve është 2,600 Euro.  

Çështjet gjyqësore 

Më 31 Dhjetor 2020 nuk është llogaritur asnjë provizion për humbjet potenciale në lidhje me çështjet 

gjyqësore. Menaxhmenti i Organizatës, rregullisht analizon rreziqet potenciale që rezultojnë nga humbjet 

në lidhje me proceset gjyqësore dhe pretendimet e mundshme kundër Organizatës, të cilat mund të dalin 

në të ardhmen. Edhe pse rezultati i këtyre çështjeve nuk mundet gjithmonë të saktësohet, menaxhmeti i 

Organizatës beson se nuk ka gjasë që të rezultojë ndonjë detyrim material.  

17 Ngjarjet pas datës së raportimit 
Nuk ka ndonjë ngjarje pas datës së raportimit që kërkon korrigjim ose shpalosje në pasqyrat financiare. 
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