
 

 

 

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 29 dhe 30 shtator, 2021 me temë: 
 

• SNK 36 - Dëmtimi i Pasurive dhe SNRF 16  - Lizingu 

Ligjërues: Alban Lufi - Auditor i Çertifikuar ShKÇAK /ACCA 
 
Data: 29 dhe 30 shtator, 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-së EUR 
60.00. 
 
Regjistrohu për Ditën I në këtë LINK (jo më larg se data 27 shtator 2021 deri në orën 
16:30) 
Regjistrohu për Ditën II në këtë LINK (jo më larg se data 27 shtator 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.  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcuGprzkpHN1m-bQ1d52fqX2sXFVMgiyH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uduGrrDIqEtGmJTNwwN-SaOJL2bEECuf3
https://scaak.us4.list-manage.com/track/click?u=541b352bb265c9694529a7f9f&id=2cf095d938&e=cd709995b2


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. 
 
 


