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SEMINAR I PËRBASHKËT I KOMUNITETEVE TË PRAKTIKËS TË PROGRAMEVE 

STAREP DHE EU-REPARIS 

PËRPARIMI I SISTEMEVE TË SIGURIMIT TË CILËSISË 

SË AUDITIMIT: TRENDËT DHE MUNDËSITË 

26-27 prill 2018, Vjenë, Austri 

 

OBJEKTIVAT 

Objektivi i seminarit është rritja më tej e njohurive të pjesëmarrësve për sistemet e sigurimit 

të cilësisë së auditimit, nëpërmjet prezantimeve dhe diskutimeve për parimet kryesore të 

mbikëqyrjes së auditimit dhe proceset e sistemeve të sigurimit të cilësisë. 

Gjatë seminarit, pjesëmarrësve do t'u jepet mundësia të ndajnë me të tjerët përvojat e tyre 

dhe të mësojnë nga ekspertët ndërkombëtarë, të cilët do të ofrojnë përvojën e tyre për 

reformat lidhur me fuqizimin e sistemeve të sigurimit të cilësisë në vende të ndryshme. 

Diskutimet do të mbështeten në shembuj të lidhur me sistemet e sigurimit të cilësisë në pjesë 

të ndryshme të botës dhe do t’i krahasojnë këta shembuj me kërkesat përkatëse ligjore të 

Acquis communautaire të BE-së. 

Seminari do të bashkojë pjesëmarrës nga dy projekte rajonale, të cilët mbulojnë 12 vende: 

STAREP (Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina) dhe EU-

REPARIS (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia). Si 

mysafirë të aktivitetit, do të marrin pjesë edhe pjesëmarrës nga Republika Kirkize. 

PARATHËNIE 

Çështja e cilësisë së auditimit mbetet jetike për besimin që ka publiku te auditimi. Megjithëse 

ka të dhëna se cilësia e auditimit është përmirësuar dhe vijon të përmirësohet, vazhdon të 

ketë shqetësime, si sa u takon auditimeve që mbeten nën standardet e kënaqshme, ashtu 

edhe sa i takon ritmit të përmirësimit. Për pasojë, ka një interes të mprehtë për nismat për 

rritjen e cilësisë së auditimit. 

Pas dispozitave të Direktivës së BE-së për Auditimin 2006/43/KE1, inspektimet e rregullta së 

bashku me masat adekuate të zbatimit me forcë janë një mjet i mirë për rritjen e cilësisë së 

auditimeve. Një sistem i mirë i sigurimit të cilësisë do të duhej të organizohej në atë mënyrë 

që të jetë i pavarur nga audituesit ligjorë dhe firmat e auditimit që shqyrtohen. 

Përmirësimi i proceseve të cilësisë së auditimit dhe regjimeve të inspektimit kërkon i. të 

kuptohen argumentet pro dhe kundër për regjimet e ndryshme të inspektimit, ii. të zgjidhen 

                                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488792085871&uri=CELEX:02006L0043-20140616 
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praktikat përkatëse të inspektimit dhe të zhvillohen ato dhe iii. të nxitet një njëtrajtshmëri më 

e madhe në inspektimin e firmave që u përkasin rrjeteve ndërkombëtare të auditimit dhe 

firmave vendase të auditimit. 

Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit2 (IFIAR) përcakton 11 parime 

për entet rregullatore të pavarura të auditimit mbi të cilat mbështetet efektiviteti i tyre. 

IFIAR është krijuar në vitin 2006 dhe përbëhet nga ente të pavarura rregullatore të auditimit 

nga 52 vende nga Afrika, Amerika e Veriut, Amerika e Jugut, Azia, Oqeania dhe Evropa. Misioni 

i IFIAR-it është t’i shërbejë interesit publik dhe të rrisë mbrojtjen e investitorëve nëpërmjet 

përmirësimit të cilësisë së auditimit në botë dhe t’u asistojë anëtarëve në fuqizimin e 

sistemeve të tyre të mbikëqyrjes dhe sigurimit të cilësisë së auditimit. Seminari do të ketë si 

fjalë kryesore një prezantim të bërë nga grupi i punës për inspektimet në IFIAR. 

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare për Auditimin dhe Sigurimin (BSNAS) ka përshkruar në 

një “Kuadër për cilësinë e auditimit, elementet kryesore që krijojnë mjedisin për cilësi të 

auditimit”3  se termi cilësi auditimi përfshin elementet kyçe që krijojnë mjedisin i cili e 

maksimizon mundësinë e kryerjes së auditimeve cilësore në mënyrë të njëtrajtshme. Në 

materialin e lartpërmendur evidentohet se auditimi cilësot ka të ngjarë të jetë realizuar nga 

një ekip angazhimi i cili: i. demonstron vlerat, etikën dhe qëndrimet e duhura; ii. ka njohuritë, 

aftësitë dhe përvojën e mjaftueshme, krahas kohës së mjaftueshme të caktuar për realizimin 

e auditimit; iii. ka ndjekur një proces rigoroz auditimi dhe procedura të kontrollit të cilësisë 

që janë në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore dhe standardet e zbatueshme; iv. ka vënë 

në dispozicion raporte të dobishme në kohën e duhur; dhe v. ndërvepron si duhet me palët 

përkatëse të interesit. 

Në një botim të kohëve të fundit “Parimet bazë të auditimit cilësor” 4  Shoqata e 

Kontabilistëve të Autorizuar dhe Miratuar (ACCA) identifikon këta faktorë që kontribuojnë 

në cilësinë e auditimit cilësor: i. plotësia dhe koha e duhur; ii. pavarësia dhe afërsia; iii. 

standardizimi dhe autonomia; iv. dhënia e një opinioni tërësor dhe reagimi ndaj mashtrimeve; 

v. shikimi pas dhe para në kohë; dhe vi. transparenca dhe konfidencialiteti. 

 

 

  

                                                                 
2 https://www.ifiar.org/ 
3 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A-Framework-for-Audit-Quality-Key-Elements-that-
Create-an-Environment-for-Audit-Quality-2.pdf  
4 http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/Tenets-of-quality-audit/pi-
tenets-quality-audit.pdf  



RENDI I DITËS  DITA 1  E ENJTE, 26 PRILL 2018 

08:30 Regjistrimi dhe kafeja e mirëseardhjes 

 

08:45 Fjalët e mirëseardhjes 

 
Jarett DeckerDrejtor, Qendra për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR), 

Banka Botërore 

 

08:55 
Objektivat dhe qëllimi i seancave të përbashkëta të programeve STAREP dhe 

EU-REPARIS 

 
Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

 
 

09:00 
Fjalimi kryesor: Trendët ndërkombëtarë në mbikëqyrjen e auditimit dhe 

rëndësia që ka për cilësinë e auditimeve: përditësim nga IFIAR 

 

Kjo seancë do t’u japë pjesëmarrësve një informacion të shkurtër për IFIAR-in dhe 

vlerat e anëtarësimit për institucionet e mbikëqyrjes së auditimit. Do të përmenden 

edhe përditësimet e fundit për kuadrin institucional. Pastaj seanca do të fokusohet 

te aktivitetet e lidhura me inspektimin që kryhen nga grupet e punës të IFIAR-it, që 

janë seminare pune për inspektimin, anketa e gjetjeve të inspektimeve dhe 

zhvillimi i qëndrimeve të përbashkëta për standardet e reja. Në fund të prezantimit 

do të ketë një seancë me pyetje dhe përgjigje. 

Diabaté DieynabaZëvendësdrejtore e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, 

Autoriteti Federal për Mbikëqyrjen e Auditimit (FAOA), Zvicër 

Martin SchmidtDrejtues i Ekipit për Auditimin Financiar, Autoriteti Federal për 

Mbikëqyrjen e Auditimit (FAOA), Zvicër 

Drejtues: 

Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

10:30 Pushim për kafe 

  



11:00 Përvoja me rrjetet e sigurimit të cilësisë – nisma e ICAEW-së 

 

Synimi i kësaj seance është t’u jepen pjesëmarrësve informacione për rrjetet e 

sigurimit të cilësisë (RRSC). Do të bëhet prezantim i nismës së fundit të ICAEW-së, 

i aktiviteteve dhe rezultateve të saj. Do të diskutohen pikëpamjet e ICAEW-së dhe 

të OPK-ve pjesëmarrësve. Në fund të prezantimit do të ketë një seancë me pyetje 

dhe përgjigje. 

Martin ManuziDrejtor Rajonal për Evropën, Instituti i Kontabilistëve të 

Autorizuar në Angli dhe Uells (ICAEW) 

Ciprian Teodor MihailescuKryetar i Dhomës së Audituesve Financiarë të 

Rumanisë (CAFR) 

Drejtues: 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

  

12:30 Dreka 

  

13:30 
Prezantim i reformës në Kroaci: kushtet për një zbatim të suksesshëm të 

reformës së kontabilitetit dhe auditimit 

 

Në këtë seancë do të diskutohen reformat e suksesshme të Kroacisë në drejtim të 

anëtarësimit në BE në qershor 2013 dhe do të shqyrtohen elementet që kanë 

kontribuar në këtë sukses. Prezantimi mbështetet në një publikim që do të 

shpërndahet gjatë seminarit. 

Në fund të prezantimit do të ketë një seancë me pyetje dhe përgjigje. 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

Drejtues: 

Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

15:00 Pushim për kafe 

  

15:30 Maqedonia – rezultatet në sigurimin e cilësisë së auditimit: sukseset dhe sfidat 

 

Fokusi i kësaj seance do të jetë te çështjet e lidhura me sigurimin e cilësisë së 

auditimit në Maqedoni, përfshirë metodikën e zbatuar dhe inspektimet e kryera. 

Folësi do të përmendë fazat e ndryshme të zbatimit, duke përmendur 

bashkëpunimin, fillimin e inspektimeve të kontrollit të cilësisë, duke përdorur 

shembuj ilustrues nga programet e inspektimit, duke evidentuar konstatimet më 



tipike dhe duke treguar sfidat kryesore dhe rezultatet e arritura. Në fund të 

prezantimit do të ketë një seancë me pyetje dhe përgjigje. 

Branka StojanovskaShqyrtuese e cilësisë, Instituti i Audituesve të Autorizuar i 

Republikës së Maqedonisë (ICARM) 

Drejtues: 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

  

17:00 Mbyllja e ditës 1 

  

- Darkë grupi /informacioni i hollësishëm do të jepet më vonë/ 

 

 

 

RENDI I DITËS  DITA 2  E PREMTE, 27 PRILL 2018 

08:30 Kafeja e mëngjesit 

 

09:00 
Kuadri ligjor dhe zbatimi me forcë i tij: përditësimet e ndodhura pas seminarit të 

fundit 

 

Gjatë kësaj seance, secili vend do t’i përditësojë pjesëmarrësit për progresin e bërë 

pas seminarit të fundit të mbajtur në lidhje me kuadrin ligjor dhe/ose miratimin e 

legjislacioneve të reja në fushën e auditimit, mbikëqyrjes publike dhe kontabilitetit. 

Folësit do të evidentojnë edhe hapat dhe masat e marra për zbatimin dhe kontrollin 

e zbatimit të legjislacionit të përmirësuar. Stafi i CFRR-së dhe ekspertë të tjerë do 

të drejtojnë diskutimet pas prezantimit të çdo vendi dhe do të japin komente dhe 

informacione përkatëse. 

Prezantues: Përfaqësues nga secili prej vendeve pjesëmarrëse (Shqipëria, Bosnja 

dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia) 

Drejtues të diskutimeve: 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

Ranjan Gangulikonsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

10:00 Pushim për kafe 

  



10:30 Diskutime në panel për nënproceset e sigurimit të cilësisë 

 

Gjatë kësaj seance, panelistët dhe pjesëmarrësit do të diskutojnë për nënproceset 

e një sistemi të shëndoshë të sigurimit të cilësisë. Diskutimi do të mbështetet në 

prezantimin e punës përgatitore për sigurimin e cilësisë për Kosovën. Do të 

trajtohen këto aspekte: 

 Marrja në punë e një ekipi të sigurimit të cilësisë: si të bëhet përshkrimi profilit 

profesional të punonjësve; 

 Periudha e fillimit të punës për proceset e sigurimit të cilësisë të auditimit: 

edukimi kundrejt zbatimin me forcë; 

 Shqyrtimi i firmave të mëdha të auditimit; 

 Përvoja tipike me sigurimin e cilësisë së praktikave të vogla dhe të mesme: 

problemet e hasura, zgjidhjet e vëna në jetë. 

Kalina Shukarova SavovskaSpecialiste e lartë për drejtimin financiar, CFRR, 

Banka Botërore 

Ranjan GanguliKonsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Mark MainwaringKontrolli teknik dhe i cilësisë, UK FRC – Dega e Kontrollit të 

Cilësisë së Auditimit 

Branka StojanovskaShqyrtuese e cilësisë, Instituti i Audituesve të Autorizuar i 

Republikës së Maqedonisë 

Boško VidakovićSekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Audituesve të Autorizuar të 

Serbisë 

Drejtues: Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka 

Botërore 

  

12:00 Dreka 

 

Seancat e përbashkëta të komuniteteve të praktikës të STAREP dhe EU-REPARIS 

 

13:00 Zhvillimi i një sistemi të sigurimit të cilësisë – si të ndërtohet një model efektiv 

 

Kjo seancë ka për synim t’i ndihmojë pjesëmarrësit, sidomos ata që vijnë nga 

organe të mbikëqyrjes publike të sapokrijuara: 

 Të kuptojnë komponentët kryesorë të një metodike efektive të sigurimit të 

cilësisë; 

 Të krijojnë një sistem efektiv mbikëqyrjeje; dhe 

 Të hartojnë programe që përmbushin kërkesat e tyre kombëtare. 



Kjo seancë do të prezantojë edhe Metodikën e Përbashkët për Inspektimin e 

Auditimit (MPIA) të Komitetit të Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit 

(KOEMA), një paketë materialesh të përgatitura për të nxitur procedura cilësore 

dhe të njëjta inspektimi. Në fund të prezantimit do të ketë një seancë me pyetje 

dhe përgjigje. 

Mark MainwaringKontrolli teknik dhe i cilësisë, UK FRC – Dega e Kontrollit të 

Cilësisë së Auditimit dhe anëtar i grupit të punës për MPIA-në 

Drejtues: 

Ranjan GanguliKonsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

14:30 Pushim për kafe 

 

15:00 Ngritja e një sistemi të sigurimit të cilësisë: hapat në vijim 

 

Gjatë kësaj seance interaktive, pjesëmarrësit do të punojnë në grupe, sipas 

vendeve, për të bërë një përmbledhje të konstatimeve të këtij seminari dyditor 

dhe do të reflektojnë për hapat e ardhshëm. Stafi i CFRR-së dhe ekspertë të tjerë 

do të drejtojnë diskutimet dhe do të japin komente dhe informacione përkatëse 

në mënyrë që t’i ndihmojnë delegacionet të bëjnë një skicim të parë të planit për 

sistemin e sigurimit të cilësisë në vendet e tyre përkatëse. Delegacioni i secilit vend 

do të prezantojë shkurtimisht planin e tij dhe/ose konstatimet kryesore në fund të 

seancës. Do të merren edhe mendimet dhe sugjerimet lidhur me seminarin, duke 

bërë krahasimin me objektivat e parashikuara, për të ndihmuar në hartimin e 

programeve të seminareve të ardhshme. 

Drejtues: 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

16:50 Fjala mbyllëse 

 Jarett DeckerDrejtor, CFRR, Banka Botërore 

  

17:00 Fundi i seminarit 

 

  



BIOGRAFITË E FOLËSVE 

 

JARETT DECKER 

Drejtor, Qendra për Reformën e Raportimit Financiar, Banka Botërore 

Jerry është CPA i kualifikuar në SHBA dhe avokat, i cili i është bashkuar 

Bankës Botërore në maj 2014.  Në Bankë, Jerry ka këshilluar zyrtarë 

ministrorë, anëtarë të komiteteve të auditimit, borde të mbikëqyrjes 

publike dhe organizata të profesioneve kontabël për reformën e 

raportimit financiar të shoqërive tregtare, me theks të veçantë te 

rregullimi i auditimit, kontrolli i cilësisë së auditimit dhe mbikëqyrja e pavarur. Kohët e fundit 

ai ka hartuar një program të asistencës teknike për Serbinë, ka dhënë këshilla teknike për 

klientë në Poloni dhe në mbarë Evropën Lindore dhe ka punuar me kolegë të Bankës në 

rajonin e Azisë Lindore dhe Paqësorit për të zhvilluar asistencë teknike për entet rregullatore 

të auditimit në Azinë Juglindore. 

Nga viti 2006 deri në fund të vitit 2014, Jerry ka qenë zëvendësdrejtor dhe kryeavokat për 

Bordin e Mbikëqyrjes së Kontabilitetit të Shoqërive Tregtare të Tregtuara Publikisht (PCAOB), 

organi i krijuar me Ligjin “Sarbanes-Oxley” për të rregulluar audituesit e shoqërive të tregtuara 

në tregjet e SHBA-së. Si personi i parë që e ka luajtur këtë rol, ai ka qenë përgjegjës për krijimin 

dhe drejtimin e programit të PCAOB-së për ndërgjygjësinë disiplinore, kryesisht për auditimin 

me mangësi. Jerry ka drejtuar paditë e para disiplinore të suksesshme kundër audituesve nga 

4 firmat e mëdha të auditimit dhe firmave nga rrjete të tjera ndërkombëtare. Ai ka ndihmuar 

edhe në organizimin e grupit të punës për zbatimin me forcë të Forumit Ndërkombëtar të 

Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit (IFIAR). Përpara se të fillonte punë  në PCAOB, Jerry ka 

punuar si avokat i lartë për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe të Bursave të SHBA-së (SEC) në 

Çikago, ku ka proceduar çështje gjyqësore të mashtrimit në kontabilitet, auditim dhe letra me 

vlerë. 

 

 
PASCAL FRÈREJACQUE 

Nëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

Pascal Frèrejacque këshillon disa vende në Evropë dhe Azinë Qendrore 

për përmirësimin e raportimit financiar, drejtimit të brendshëm të 

shoqërive tregtare dhe praktikave të auditimit, duke e bashkërenduar 

këtë agjendë për sektorin financiar në të gjitha programet rajonale të 

CFRR-së, EU-REPARIS dhe STAREP. Ai ka drejtuar realizimin e 



programeve kombëtare për reformën e kontabilitetit dhe auditimit dhe monitorimin e NSH-

ve në Kroaci, Republikën Çeke dhe Serbi. 

Në CFRR, Pascal ka udhëhequr publikimin e disa raporteve ROSC dhe të produkteve të tjera 

të dijeve: Kontabiliteti dhe auditimi i shoqërive tregtare në BE (2015), mbikëqyrësit dhe 

audituesit e sektorit bankar: Lidhja e një marrëdhënieje konstruktive (2016), Udhëzues për 

shqyrtimin e pasqyrave financiare për mbikëqyrësit (2017), Anëtarësimi i Kroacisë në BE: raste 

studimore për reformën e kontabilitetit dhe auditimit (2017). 

I është bashkuar Bankës Botërore në vitin 2007, duke sjellë me vete 20 vjet përvojë 

ndërkombëtare në auditim dhe këshillim, ku përfshihet puna pranë FMN-së, përvoja si 

menaxher auditimi për grupe bankare ndërkombëtare të regjistruara në bursë dhe 

administrimi i detyrave në financat e shoqërisë tregtare pranë Arthur Andersen dhe Ernst & 

Young. 

 

 
ANDREI BUSUIOC 

Specialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Andrei Busuioc ka mbi 20 vjet përvojë në fushën e kontabilitetit dhe 

auditimit në sektorët privatë dhe publikë si edhe në fushën e 

mësimdhënies në universitet në të njëjtat fusha. Ai iu bashkua Qendrës 

së Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) në 

Vjenë, Austri, në vitin 2008, ku ka qenë përgjegjës për agjendën e 

reformës së raportimit financiar në një sërë vendesh. Ka kontribuar ndjeshëm në disa raporte 

për respektimin e standardeve dhe kodeve (ROSC) për kontabilitetin dhe auditimin dhe ka 

njohuri prej eksperti në fushat tematike të rregullimit të auditimit dhe drejtimit të brendshëm 

të ndërmarrjeve shtetërore (NSH). 

Përpara se të fillonte punë për CFRR-në në vitin 2008, Andrei ka punuar në Zyrën e Bankës 

Botërore në Moldavi si specialist i drejtimit financiar, ku ka mbuluar aktivitete të funksioneve 

të besuara, zhvillimin e drejtimit të financave publike dhe zhvillimin e raportimit financiar për 

bizneset. Është arsimuar për kontabilitet dhe është anëtar i Shoqatës së Kontabilistëve të 

Autorizuar dhe Miratuar të Mbretërisë së Bashkuar (ACCA). Andrei ka diplomë universitare 

ekonomike nga Universiteti Bujqësor Shtetëror i Moldavisë, dhe doktoraturë në shkencat 

ekonomike nga Akademia e Studimeve Ekonomike e Moldavisë. Ai ka edhe diplomë 

pasuniversitare për drejtimin e financave publike, nga Qendra e Studimeve Financiare dhe 

Menaxheriale, pranë universitetit “University of London”. Flet rumanisht, rusisht, anglisht, si 

edhe pak bullgarisht dhe gjermanisht. 



 

DIABATÉ DIEYNABA 

Zëvendësdrejtore e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Autoriteti 

Federal për Mbikëqyrjen e Auditimit (FAOA), Zvicër 

Dieynaba Diabaté iu bashkua Drejtorisë Juridike dhe të Marrëdhënieve 

me Jashtë të FAOA-së në 2016. Në këtë rol, ajo administron 

bashkëpunimin ndërkombëtar siç është asistenca administrative me 

rregullatorët e huaj të auditimit. Është gjithashtu anëtare e Grupit të Punës për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar të IFIAR-it. Krahas kësaj, mbështet Nënkryetarin e IFIAR-it për bashkërendimin 

e grupeve të punës të IFIAR-it, si edhe për çështjet e Këshillit të IFIAR-it. Përpara se të fillonte 

punë pranë FAOA-së, Dieynaba ka punuar për një sërë studiosh ligjore ndërkombëtare, si 

Greenberg Traurig, LLP dhe Littler Mendelson P.C. në Atlanta, Xhorxhia (SHBA). 

Ka diplomë të ciklit të parë në juridik nga Universiteti i Friburgut (Zvicër), diplomë të ciklit të 

dytë në të drejtën ndërkombëtare dhe evropiane nga Universiteti i Gjenevës (Zvicër) dhe 

diplomë LL.M. nga Fakulteti Juridik i Universitetit Emory (SHBA). Është licencuar gjithashtu në 

ushtrimin e profesionit të së drejtës në Shtetin e Tenesit (SHBA). 

 

MARTIN SCHMIDT 

Drejtues i Ekipi për Auditimin Financiar, Autoriteti Federal për 

Mbikëqyrjen e Auditimit (FAOA), Zvicër 

Martin Schmidt i është bashkuar sektorit të inspektimi në FAOA në 2012 

si drejtues ekipi me fokusin te inspektimi i auditimit të bankave. Përpara 

kësaj, e ka kryer këtë detyrë pranë Komisionit të Mbikëqyrjes së 

Audituesve (AOC) të Gjermanisë për një periudhë trevjeçare. E ka 

përfaqësuar FAOA-në në grupin e punës për bashkërendimin e standardeve të IFIAR-it dhe 

KOEMA-s. Në nivel të KOEMA-s është ende anëtar i Task Forcës së Shërbimeve Financiare. Në 

seminaret e inspektimit të IFIAR-it ka paraqitur për disa vjet së bashku me vende të tjera 

seancat me zgjedhje “bankë e avancuar” dhe “bankë elementare”. 

Gjatë 14 vjetëve punë në auditimin bankar të PricewaterhouseCoopers në Gjermani, Serbi 

dhe Zvicër ka audituar pasqyrat financiare të bankave të hartuara në përputhje me SNRF-të, 

PPPK-të amerikane, PPPK-të zvicerane dhe PPPK-të gjermane. Për dy vjet ka pasur detyrën e 

auditimit të bankave në Serbi, Republika Srpska, Malin e Zi dhe bankat kombëtare të 

Sllovenisë dhe Malit të Zi. Martini është avokat gjerman dhe kontabilist publik gjerman i 

regjistruar pranë Wirtschaftsprüferkammer në Gjermani dhe FAOA-së. Është kualifikuar edhe 

për CPA në SHBA. 



MARTIN MANUZI 

Drejtor Rajonal për Evropën, Instituti i Kontabilistëve të Autorizuar në 

Angli dhe Uells (ICAEW) 

Martin Manuzi është Drejtor Rajonal për Evropën në Institutin e 

Kontabilistëve të Autorizuar në Angli dhe Uells. ICAEW është instituti më 

i madh profesional në fushën e kontabilitetit në Evropë dhe, siç e kërkon 

Karta Mbretërore, punën në interesin publik. Aktivitetet e ICAEW-së në 

rajonin e Evropës përfshijnë ndërveprimin me institucionet evropiane dhe palët kryesore të 

interesit për çështjet rregullatore dhe publike të BE-së, rritjen e së drejtës për të hyrë në 

portofolin e kualifikimeve dhe shërbimeve të ICAEW-së dhe mbështetjen e anëtarëve të 

ICAEW-së. 

Martini kryeson Forumin Strategjik të Profesionit Kontabël (APSF), një nismë e ICAEW-së e 

filluar në 2012 për të promovuar strategji parapritëse nga organizatat profesionale kontabël 

në Evropë për të rritur rolin e tyre në zhvillimin e tregut dhe interesin publik. Martini mbikëqyr 

Rrjetin e Sigurimit të Cilësisë për auditimin, të krijuar nëpërmjet APSF-së, për të mundësuar 

përhapjen e praktikave më të mira në monitorimin e sigurimit të cilësisë. 

I lindur dhe i arsimuar në Britaninë e Madhe, Martini ka diplomë doktorature në historinë e 

sektorit industrial shtetëror italian. 

 

CIPRIAN TEODOR MIHAILESCU 

Kryetar i Dhomës së Audituesve Financiarë të Rumanisë (CAFR) 

Ciprian Mihailescu është Kryetar i Dhomës së Audituesve Financiarë të 

Rumanisë (CAFR) që prej muajit shtator 2017, ndërsa më parë ka qenë 

Nënkryetar i Parë i saj (2014-2017). Zoti Mihailescu ka përfaqësuar 

CAFR-në në Grupin e Punës për Auditimin dhe Sigurimin të organizatës 

Accountancy Europe. Merr pjesë në projektin e ICAEW-së për rrjetet e 

sigurimit të cilësisë që prej fillimit (2015), ku është koordinator në emër të CAFR-së. 

Ciprian është auditues financiar prej vitit 2008, ndërsa diplomën e doktoraturës e ka marrë 

në fushën e auditimit të brendshëm në sektorin bankar në 2012. Gjatë studimeve të 

doktoraturës ka kaluar tre muaj në London Business School në kuadër të një burse të 

lëvizshme për qëllime kërkimore. Ka mbi 18 vjet përvojë në auditimin e bankave dhe 

sigurimeve, përfshirë 8 vjet në auditimin financiar si praktikë e vogël dhe e mesme. 



Në dhjetor 2015, zoti Mihailescu e ka prezantuar përvojën e tij në seminarin e BE TAIEX5 në 

Kiev të Ukrainës lidhur me zbatimin e kërkesave të Acqui-së së BE-së për auditimet ligjore. 

Cipriani është diplomuar në Fakultetin e Administrimit të Akademisë së Studimeve Ekonomike 

të Bukureshtit. 

 
 

 
BRANKA STOJANOVSKA 

Shqyrtuese e cilësisë, Instituti i Audituesve të Autorizuar i Republikës 

së Maqedonisë (ICARM) 

Në mars 2009 Branka i është bashkuar Institutit të Audituesve të 

Autorizuar i Republikës së Maqedonisë (ICARM) Në këtë pozicion është 

marrë me zhvillimin dhe mbajtjen e sistemit të sigurimit të cilësisë në 

Maqedoni. Ka marrë mbështetje teknike dhe ndihmë praktike nga 

Instituti Francez (CNCC dhe CSOEC) gjatë ciklit të parë të inspektimeve të sigurimit të cilësisë. 

Aktualisht punon ende për inspektimet e sigurimit të cilësisë si anëtare ekipi. Përpara se të 

hynte në ICARM, në vitin 2002 Branka filloi punë në Makedonski Telecom si shefe e auditimit 

të brendshëm, ku ka zhvilluar dhe mbajtur funksionin e auditimit të brendshëm në përputhje 

me strukturën e grupit.     

Në periudhën 1998-2002 ka punuar për dy projekte të USAID-it për zhvillimin e kontabilitetit 

dhe auditimit në Maqedoni, të realizuara nga International Business & Technical Consultants, 

Inc dhe KPMG Consulting. Puna për projektet, si fazë e parë, përfshinte trajnim nëpërmjet 

programit trajnim i trajnuesve i cili përfshinte edhe qëndrimin gjashtë muaj në SHBA për të 

frekuentuar programin e trajnimit të shqyrtimit të CPA-së në Universitetin e Ilinoisit Verior, 

DeKalb, Ilinois, dhe për të bërë provimin e CPA-së, dhe në një fazë të mëvonshme për të 

përgatitur dhe zhvilluar trajnime të posaçme për standardet ndërkombëtare të auditimit dhe 

më pas për standardet ndërkombëtare të kontabilitetit për raportim financiar. Deri në vitin 

1998 Branka ka punuar për tre vjet në një firmë private kontabiliteti dhe konsulence. 
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RANJAN GANGULI 

Konsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Ranjan Ganguli punon me CFRR-në prej vitit 2009 për programe të 

ndryshme të raportimit financiar të sektorit tregtar, përfshirë raportet 

ROSC për Kontabilitetin dhe Auditimin, REPARIS, EU-REPARIS dhe 

komunitetet e praktikës, vlerësimin e organizatave të profesioneve 

kontabël dhe organizimin e mbikëqyrjes publike dhe përditësimin e publikimeve të kësaj 

qendre. 

Ranjan është anëtar i Institutit të Kontabilistëve të Autorizuar në Angli dhe Uells me përvojë 

në sektorët privatë dhe publikë në Mbretërinë e Bashkuar dhe jashtë saj, sidomos në Evropë 

dhe Azinë Qendrore si edhe në Afrikën Subsahariane. Ka punuar pranë KPMG-së nga 1987 

deri në 1998, ku ka kaluar pesë vjet në Londër dhe nga dy vjet në zyrat përkatëse të KPMG-së 

në Hungari, Rusi dhe Republikën Çeke, ku ka ndihmuar në ngritjen e praktikave audituese dhe 

këshillimore. Nga vitit 1998 deri në vitin 2001 Ranjan ka punuar në Uashington si Specialist i 

Lartë për Drejtimin Financiar pranë Bankës Botërore. Prej vitit 2001, Ranjan punon si 

konsulent i pavarur i drejtimit financiar, kryesisht për Bankën Botërore por edhe për 

Departamentin e Mbretërisë së Bashkuar për Zhvillim Ndërkombëtar (DFID), Komisionin 

Evropian dhe agjenci të ndryshme të OKB-së. Ranjan është diplomuar në Universitetin 

“Manchester University” për shkencat kompjuterike dhe kontabilitet. 

 

 
KALINA SHUKAROVA SAVOVSKA 

Specialiste e lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Kalina Shukarova Savovska iu bashkua Qendrës së Bankës Botërore për 

Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) në qershor 2013. Në CFRR, ajo 

mbështet aktivitetet që kanë të bëjnë me edukimin kontabël, ngritjen e 

kapaciteteve, dhënien e këshillave për politikat për reformën e 

raportimit financiar të shoqërive tregtare dhe zhvillimin e profesionin të kontabilitetit dhe 

auditimit, me fokus parësor te standardet e auditimit. Është autore dhe kontribuuese e disa 

raporteve për respektimin e standardeve dhe kodeve të kontabilitetit dhe auditimit dhe e 

publikimeve kontabël dhe ka marrë pjesë në misionin e Programit të Vlerësimit të Sektorit 

Financiar. Përpara punës në CFRR, ka qenë Drejtoreshë e Ernst & Young ku është specializuar 

në sigurim, duke sjellë me vete mbi 15 vjet përvojë praktike në kontabilitet dhe auditim. 

 

 

 



 
MARK MAINWARING 

Kontrolli teknik dhe i cilësisë, UK FRC – Dega e Kontrollit të Cilësisë së 

Auditimit dhe anëtar i grupit të punës për MPIA-në 

Mark Mainwaring është anëtar i ekipit të kontrollit teknik dhe të cilësisë 

të AQR-së prej 5 vjetësh, ku ka shqyrtuar më shumë se 300 inspektime 

të 350 auditimeve FTSE. Më parë ka punuar në pozicione teknike dhe 

pozicione të punës me klientë në profesionin e auditimit, përfshirë edhe 12 vjet si Shef i 

Metodikës së Auditimit në BDO dhe 5 vjet si Shef i Auditimit dhe Sigurimit të Pensioneve në 

Grant Thornton. Marku është diplomuar për gjuhë moderne dhe mesjetare në Universitetin 

e Oksfordit dhe është kontabilist i autorizuar. 

 

 

 

BOŠKO VIDAKOVIĆ 

Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Audituesve të Autorizuar të Serbisë 

Boško Vidakovic është Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës së Audituesve 

të Autorizuar prej vitit 2008. Në këtë rol, ai punon për organizimin e 

profesionit të auditimit në Republikën e Serbisë dhe miratimin në 

legjislacionin serb të direktivave të BE-së. Ai mban lidhje të ngushta me 

organizata vendase dhe të huaja për ta çuar përpara profesionin e auditimit në Republikën e 

Serbisë. Boško është diplomuar nga Fakulteti i së Drejtës në Beograd. 

 

  



 

 

 


