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PËRPUTHSHMËRIA E PËRGJITHSHME ME KUADRIN E BE-SË
Përkufizimi i NJVM-ve i harmonizuar me direktivën E RE të kontabilitetit: Po
Standardet e kontabilitetit përdoren për NJVM-të: SNK/SNRF (me kërkesa të thjeshtuara të raportimit financiar)
Formati i pasqyrave financiare i harmonizuar me direktivën e kontabilitetit të BE-së: Në proces
Përdorimi i një regjimi për njësitë shumë të vogla: Po
Standardet e auditimit përdoren: Po (SNA)
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Kërkesa ligjore

Sistemi i ngritur

Kapaciteti i ngritur?

Institucioni efektiv?

Mbikëqyrja Publike
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Në proces
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Deri në fund të vitit 2017

Kontrolli i Cilësisë

Po

Nga BMP2/MF

Në proces

Deri në fund të vitit 2017

SNK/SNRF janë futur në përdorim që në 2004.
BMP është krijuar në qershor 2017.
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Përmbledhje e statusit të harmonizimit

» Qeveria e Malit të Zi ka emëruar anëtarët e BMP-së në qershor
2017.
» Anëtarët e BMP-së:
-

dy përfaqësues nga Ministria e Financave,
një përfaqësues nga Banka Qendrore e Malit të Zi,
një përfaqësues nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave i Malit të Zi,
një përfaqësues nga 4 të mëdhatë (auditues/partner auditimi).

» Drejtoria në Ministrinë e Financave që do të merret me
kontrollin e cilësisë do të krijohet pas miratimit të rregullores së
re për organizimin e brendshëm dhe organikën e Ministrisë së
Financave.
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Sfida

» Sfida kryesore afatmesme do të ishte ngritja e kapacitetit të
drejtorisë pranë Ministrisë.
» Si deri më tani, në të ardhmen presim bashkëpunim dhe
mbështetje të mëtejshme nga SFRR/Banka Botërore.
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Faleminderit.

