
Ftesë për EVP  

Në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), Shoqata e Kontabilistëve 
të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) organizon sesionin online të EVP-së në 
platformën ZOOM që do të mbahet më 9 dhe 10 dhjetor, 2021 me temë:  

• SNA 800 - Konsiderata të veçanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura në 
pajtueshmëri me korniza për qëllime të veçanta dhe ISRS 4400 - Angazhimet për 
procedurat e rëna dakord (i rishikuar) 

Ligjërues: Xhevdet Beqiri - Auditor Ligjor  

Data: 9 dhe 10 dhjetor, 2021  

Koha: 10:00 - 15:00 në platformën ZOOM  

Ky seminar do t’iu sigurojë tetë (8) orë të verifikueshme të EVP-së, që rezulton në 
pagesë totale prej EUR 120.00, ndërsa për Anëtarët Aktiv të ShKÇAK EUR 60.00.  

Regjistrohu për Ditën I në këtë LINK (jo më larg se data 7 dhjetor 2021 deri në orën 
16:30)  

Regjistrohu për Ditën II në këtë LINK (jo më larg se data 7 dhjetor 2021 deri në orën 
16:30)  

Regjistrimi është i obligueshëm për të pranuar linkun për qasje në sesionin e EVP, 
linkun në fjalë do ta pranoni automatikisht menjëherë pas regjistrimit.  

 

KËTU mund të gjeni Udhëzuesin e përdorimit të platformës ZOOM e cila mund të përdoret në 
kompjuter, llaptop dhe telefon të mençur. 

 

Pagesat duhet që të kryhen në njërën nga Llogaritë bankare si në vijim:  

Banka: ProCerdit Bank - Xhrll. Nr. 1110161271000192  

Banka Për Biznes - Xhrll. Nr. 1300271200089555  

Për: ShKÇAK/SCAAK  

 

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional është i obligueshëm për anëtarët e ShKÇAK:  

Kontabilistët dhe Auditorët e Çertifikuar duhet të vijojnë së paku 8 orë të verifikueshme 
për vit kalendarik.  

Auditorët Ligjor sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2019 për Licencimin e Auditorëve 
Ligjorë dhe Firmave Vendore dhe të Huaja Ligjore të Auditimit duhet të dëshmojnë (40) orë të 
EVP për vit kalendarik prej të cilave 24 orë duhet të jenë të verifikueshme.  

Auditorët e Çertifikuar që synojnë të aplikojnë për licencë "Auditor Ligjor" duhet të kenë 
parasysh se sipas UA Nr. 01/2019 kërkohen nga 24 orë të verifikueshme në 3 vitet e fundit.  

Auditorët e Brendshëm të Çertifikuar duhet të vijojnë së paku 8 orë të verifikueshme për 
vit kalendarik. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpceyorD8rGdC-_ZYbmpBR7e6ui10kf-0G
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-isqDkuGdCvOg0sv3urQZZ34hohl_WW
https://mcusercontent.com/64c28db4d47f21dede8c49810/files/d9df740c-3c5e-468d-be8c-4f9c446733ce/UDHE_ZUES_PE_R_PE_RDORIMIN_E_PLATFORME_S_ZOOM_PE_R_LIGJERATA_ONLINE.pdf

