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Statusi i tabelave të transpozimit dhe pikat e forta kryesore të reformës së 
fundit të auditimit

 Tabela e transpozimit është përgatitur dhe janë identifikuar fushat
ku duhet harmonizuar ligji me Direktivën 2014/56/KE dhe
Rregulloren 537/2014/KE

 Shtesat dhe ndryshimet e fundit të ligjit të auditimit

- rregullohet në mënyrë precize objekti dhe procedura e
kontrollit të cilësisë të firmës së auditimit nga ICARM

- rritet përgjegjësia dhe transparenca në funksionimin e
audituesve të certifikuar, firmave të auditimit dhe audituesve të
certifikuar me praktikë individuale

- përcaktohen rastet për të cilat parashikohet marrja e
masave disiplinore nga ICARM dhe CAOARM.
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Sfidat ...

1) Kontrolli i cilësisë së NJEIP-ve në mënyrë të pavarur nga 

profesioni:
Ngritja e kapacitetit të CAOARM për të kryer mbikëqyrje të pavarur publike të 

angazhimeve të auditimit të NJEIP-ve;

Metodika e mbikëqyrjes së pavarur publike të angazhimeve të auditimit të NJEIP-

ve dhe trajnimi i punonjësve të CAOARM;

Ngritja e një sistemi financimi të qëndrueshëm të CAOARM;

2) Përditësimi i vazhdueshëm i përkthimit të SNK-ve, SNRF-ve dhe

SNRF-së për NJEMV-të;

3) Sistemi i duhur i akreditimit për programet e studimit dhe ato

pasuniversitare.
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Mbështetja nga ana e CFRR-së për zgjidhjen e vështirësive

 Ngritja e kapacitetit të CAOARM për të kryer mbikëqyrje të pavarur publike të 

angazhimeve të auditimit të NJEIP-ve

 Hartimi i metodikës dhe softuerit të mbikëqyrjes së pavarur publike të angazhimeve 

të auditimit të NJEIP-ve


