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Përmbledhje e statusit të harmonizimit

Janë përgatitur

tabelat e 

transpozimit

Janë hartuar

aktet ligjore

Konsultime

publike

Janë miratuar 

aktet ligjore 

Direktiva e 

Auditimit 

Po Po Nga 23 dhjetor 

2016 deri 22 

mars 2017

Planifikuar për 

6-mujorin e dytë 

2017

Rregullorja e 

Auditimit 

Po Po Nga 23 dhjetor 

2016 deri 22 

mars 2017

Planifikuar për

6-mujorin e dytë

2017
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Tri pikat e forta kryesore të reformës së fundit të auditimit

1. Shoqata e Kontabilistëve, Audituesve dhe Punonjësve Financiarë e FBH-së ka publikuar
një version të përditësuar të SNRF-së, përfshirë SNA, në shkurt 2017 (me kornizën dhe
udhëzuesin për zbatim)

» Përkthim i përditësuar i SNRF dhe SNK i gatshëm

» Përkthim i përditësuar i SNA i gatshëm (do të zbatohet në të gjithë FBH-në për vitin
ushtrimor 2017)

» SNRF-në për NJVM-të (versioni i vitit 2015) i gatshëm

2. Janë kryer 15 kontrolle për sigurimin e cilësisë në firmat e auditimit dhe janë raportuar në
2016 nga Komisioni te Bordi i Mbikëqyrjes Publike. Janë 15 kontrolle për sigurimin e
cilësisë për t’u kryer në 2017.

3. Pragjet për njësitë ekonomike (shumë të vogla, të vogla, të mesme dhe të mëdha) janë
rritur por janë ende sa një e dyta e atyre që parashikohen në Direktivën 2013/34/BE
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Problemet dhe vështirësitë

» Parlamenti nuk e ka miratuar ende Ligjin për Kontabilitetin dhe

Auditimin

» Fuqizimi i funksioneve të Dhomës së Audituesve, sidomos

fuqizimi i kapacitetit të Komisionit për Inspektimin dhe Kontrollin e

Cilësisë të Firmave të Auditimit dhe Audituesve.

» Fuqizimi i bashkëpunimit midis Bordit të Mbikëqyrjes Publike,

Dhomës së Audituesve dhe Shoqatës së Kontabilistëve,

Audituesve dhe Punonjësve Financiarë të FBH-së, si edhe

fuqizimi i bashkëpunimit me homologët në vendet e rajonit
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Plani i veprimit për 2018

» Miratimi i akteve nënligjore

» Krijimi i një regjistri publik të subjekteve ofrues të shërbimeve të llogari-

mbajtjes dhe kontabilitetit dhe i një regjistri publik të individëve ofrues të

shërbimeve të llogari-mbajtjes dhe kontabilitetit

» Krijimi i një regjistri publik të kontabilistëve të miratuar nga Shoqata e

Kontabilistëve, Audituesve dhe Punonjësve Financiarë të FBH-së

» Përmirësimi i sistemit të kontrollit të cilësisë



6

Veprimtaritë ndjekëse të nevojshme

Kemi nevojë për mbështetje në procesin e zbatimit të ligjit në 

formë trajnimi, në mënyrë që të fitojmë njohuri dhe shprehi të reja 

në fushën e profesionit të auditimit, kontrollit të cilësisë dhe 

mbikëqyrjes publike, si edhe për shkëmbimin e përvojave të 

ndërsjellta


