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PARATHËNIE 

Organet e mbikëqyrjes publike të auditimit kanë rol të rëndësishëm në rregullimin, 
mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së audituesve ligjorë. Vlerësimet e jashtme që kryejnë 
ata kontribuojnë në rritjen e cilësisë së auditimit, duke rritur kështu besimin e investitorëve 
në informacionet financiare të publikuara nga shoqëritë tregtare. Në mbarë botën përdoren 
modele të ndryshme të mbikëqyrjes por të gjitha synojnë të përmirësojnë cilësinë e auditimit, 
përfshirë nëpërmjet zbatimit më mirë të standardeve të auditimit. 

Sistemet efektive të mbikëqyrjes shpesh bashkëpunojnë me autoritetet e tjera mbikëqyrëse, 
duke ndarë informacione me interes të përbashkët dhe duke u dhënë mundësi të gjithave të 
kontribuojnë në cilësinë e raportimit financiar nëpërmjet praktikave më të mira të 
kontabilitetit dhe auditimit. Rritja e transparencës që vjen nga këto praktika të përmirësuara 
nxit besimin mes aktorëve ekonomikë dhe kontribuon në ecurinë dhe rimëkëmbjen e 
shoqërive tregtare, si në aspektin financiar ashtu edhe në atë jo financiar. Raportet vjetore 
janë një mjet i rëndësishëm përmes të cilit shoqëritë tregtare u japin informacion palëve të 
jashtme të interesit lidhur me ecurinë, strategjitë, risqet dhe mundësitë për rritje. Përmes 
këtyre raporteve, shoqëritë tregtare lipset të japin edhe një pamje të vërtetë dhe të drejtë të 
operacioneve të tyre për vitin ushtrimor dhe për pozicionin financiar në fund të vitit. 

Numri i kërkesave transparente lidhur me “raportimin jofinanciar” po rritet, kryesisht për 
njësitë ekonomike me interes publik. Në BE, këto njësi ekonomike kanë detyrimin të 
përgatisin dhe publikojnë raporte dhe pasqyra të ndryshme, përfshirë një raport të 
administratorëve, pasqyrën jofinanciare, pasqyrën për drejtimin e brendshëm të shoqërisë, 
raportin për pagesat që u bëhen qeverive. Mund të zbatohen edhe detyrime të tjera ligjore 
shtesë të vendosura nga vende të veçanta. Raportimi jofinanciar shton informacion të vyer 
për çështje më të gjera si pavarësia, standardet etike, ecuria dhe perspektiva, duke ndihmuar 
në dhënien e një pamjeje më të plotë për shoqërinë tregtare, e kështu duke kontribuar në një 
transparencë më të mirë. 



Objektivat e këtij seminari janë çuarja përpara e dijeve të pjesëmarrësve për rolin dhe 
praktikat e sistemeve të mbikëqyrjes publike dhe kontrollit të cilësisë së auditimit, përfshirë 
edhe raportimin e tyre. Në seminar do të shqyrtohen edhe elementet e raportimit jofinanciar 
të përgatitur nga shoqëritë tregtare në Bashkimin Evropian. Diskutimet do të mbështeten në 
shembujt e vendeve të ndryshme të botës dhe do të evidentojnë kërkesat përkatëse ligjore 
të acquis communautaire të BE-së. 

Gjatë seminarit, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë me njëri-tjetrin dhe të mësojnë 
nga njëri-tjetri dhe të ndërveprojnë me ekspertët ndërkombëtarë, duke ofruar dijet dhe 
përvojën e tyre për reformat për fuqizimin e sistemeve të mbikëqyrjes publike dhe kontrollit 
të cilësisë të auditimit në pjesë të ndryshme të botës. 

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). 

 

 
  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684%7EmenuPK:9341783%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23650584%7EmenuPK:9755227%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23650584%7EmenuPK:9755227%7EpagePK:64168445%7EpiPK:64168309%7EtheSitePK:4152118,00.html


PROGRAMI  DITA 1  E MARTË, 24 TETOR 2017 

SEANCAT E PËRBASHKËTA TË KOMUNITETEVE TË PRAKTIKËS TË 
PROGRAMEVE STAREP DHE EU-REPARIS 

08:30 Regjistrimi dhe kafeja e mirëseardhjes 

 

08:45 Fjalët e mirëseardhjes 

 Jarett DeckerQendra për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR), Banka Botërore 
 

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

 
Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 
Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

  

09:00 
Përmbushja e kërkesave dhe pritjeve për mbikëqyrjen e auditimit: krahasim i 
praktikave të raportimit 

 

Në këtë seancë do të jepet një pamje e përgjithshme e kërkesave legjislative dhe 
treguesve ndërkombëtarë të krahasimit për raportimin nga organet e mbikëqyrjes së 
auditimit. Në të do të përdoren shembuj ilustrues nga vende të ndryshme nga e 
gjithë bota dhe do të prezantohen rezultatet e një ankete të fokusuar në të gjitha 
vendet që marrin pjesë në programet e qendrës CFRR. Në këtë seancë pjesëmarrësit 
do të informohen për përvojën e Organit të Mbikëqyrjes së Auditimit të Gjermanisë 
në lidhje me raportimin e publikut të përgjithshëm. Prezantimi do të pasohet nga 
diskutime dhe reflektime për modele të ndryshme dhe si mund të përshtaten këto 
me rrethanat kombëtare të vendeve të pjesëmarrësve. 

Abbas KizilbashSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 
Julia RendschmidtShefe sektori në detyrë, Marrëdhëniet me BE-në dhe me Jashtë, 
Organi i Mbikëqyrjes së Audituesve i Gjermanisë 
Drejtues i diskutimit: 
Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

  

10:30 Pushim për kafe 

  



11:00 
Dhënia e ndihmës për konvergjencën mbikëqyrëse: zbatimi efektiv dhe i njëjtë i 
legjislacionit të ri të BE-së për auditimin 

 

Komiteti i Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit (KOEMA) është një kuadër 
i ri për bashkëpunimin midis organeve kombëtare të mbikëqyrjes së auditimit në 
nivel të BE-së. Roli i tij është të fuqizojë mbikëqyrjen e auditimit në mbarë BE-në, i cili 
është një objektiv kyç i legjislacionit të ri të BE-së për auditimin ligjor që ka hyrë në 
fuqi më 17 qershor 2016. Kjo seancë do t’i njohë pjesëmarrësit dhe funksionet dhe 
përgjegjësitë kryesore të KOEMA-s, përfshirë raportimin te publiku i përgjithshëm, 
bashkëpunimin mes bordeve të mbikëqyrjes publike dhe punën afruese me vendet 
që nuk bëjnë pjesë në BE. Në prezantim do të evidentohen edhe sfidat në zbatim për 
Rregulloren nr. 537/2014 me fokus te kontrolli i cilësisë. Në fund të prezantimit do të 
ketë një seancë me pyetje dhe përgjigje. 

Ralf BoseKryetar, Komiteti i Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit; 
Drejtor i Përgjithshëm, Organi i Mbikëqyrjes së Auditimit i Gjermanisë 
Drejtues i diskutimit: 
Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

12:30 Dreka 

  

13:30 Shtimi i vlerës përmes raportimit jofinanciar 

 

Raportimi financiar është i domosdoshëm. Megjithatë, një qasje rregullatore që 
përqendrohet vetëm te dhënia e informacionit për ecurinë financiare nuk 
funksionon. Nuk është për t’u habitur, pra, përse entet rregullatore e vënë theksin te 
rëndësia e raportimit “jofinanciar”. Megjithatë, vetëm të shtosh kërkesa të reja për 
raportimin dhe dhënien e informacioneve shpjeguese nuk funksionon, duke qenë se 
kjo thjesht sa prodhon “lodhje nga raportimi”. Në këtë seancë, ligjëruesi do të flasë 
se si kërkesat e raportimit “financiar” ofrojnë mundësi për ta shtuar vlerën. Seanca 
do të përqendrohet në tri temat e mëposhtme: i) kapitulli i komitetit të auditimit në 
raportimin e administratorëve; ii) raporti për pagesat që u bëhen qeverive; dhe iii) 
pasqyra për drejtimin e brendshëm të shoqërisë tregtare. 

Erik P.M. VermeulenProfesor i së drejtës tregtare dhe financiare, Universiteti 
Tilburg dhe Qendra Tillburg për Shkenca Juridike dhe Ekonomike 
Drejtues i diskutimit: 
Natalie ManuilovaSpecialiste e lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

15:00 Pushim për kafe 

  



15:30 
Ndërveprim midis mbikëqyrësve të sektorit financiar, audituesve dhe autoriteteve 
të tjera mbikëqyrëse 

 

Në këtë seancë do të shqyrtohet se si ndërveprimi midis mbikëqyrësve të sektorit 
financiar, audituesve dhe autoriteteve të tjera mbikëqyrëse, përfshirë edhe organet e 
mbikëqyrjes publike, mund ta fuqizojë raportimin financiar si edhe makroraportimin 
dhe t’i zvogëlojë asimetritë në informim. Shkëmbimet e rregullta të informacionit 
midis mbikëqyrësve të sektorit financiar, audituesve dhe organeve të mbikëqyrjes 
publike mund t’u jepnin mundësi palëve t’i kryenin detyrat e tyre me efektivitet. Pas 
prezantimit do të ketë një diskutim në grup. 

Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 
Drejtues i diskutimit: 
Natalie ManuilovaSpecialiste e lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

17:00 Mbyllja e ditës 1 

  

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

 

 
PROGRAMI  DITA 2  E MËRKURË, 25 TETOR 2017 

 
08:30 Kafeja e mëngjesit 

 

09:00 Në rrugën drejt fuqizimit të mbikëqyrjes publike 

 

Gjatë kësaj seance ndërvepruese, secili vend do të piketojë se ku ndodhet në rrugën 
drejt një sistemi të fuqizuar të mbikëqyrjes publike. Përfaqësuesit do të flasin për 
statusin e tabelave të transpozimit dhe përmirësimeve legjislative në fushën e 
auditimit dhe të mbikëqyrjes publike. Ata do të evidentojnë tri pikat e forta kryesore 
të reformës së fundit të auditimit, si edhe tri problemet dhe sfidat kryesore që e 
vështirësojnë miratimin për zbatim të legjislacionit të përmirësuar dhe zbatimin në 
praktikë të parimeve të mbikëqyrjes së auditimit, përfshirë edhe planin e tyre të 
veprimit për përputhshmëri brenda vitit 2018. Stafi i CFRR-së dhe ekspertët e tjerë do 
të ndihmojnë diskutimet pas prezantimit të secilit vend dhe do të japin komente dhe 
informacione. 

Prezantues: Përfaqësues nga secili prej vendeve pjesëmarrëse (Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia) 
Drejtues i diskutimit: 
Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 
Ranjan Gangulikonsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 



  

10:30 Pushim për kafe 

  

11:00 Në rrugën drejt fuqizimit të mbikëqyrjes publike - VIJON 

  

12:00 Dreka 

  

13:00 
Paraqitja e rezultateve të programeve të inspektimit të kontrollit të cilësisë: 
nxjerrja e mësimeve nga kolegët 

 

Në fokus të kësaj seance do të jenë çështje të lidhura me inspektimin e kontrollit të 
cilësisë, të kryer nga organet e mbikëqyrjes publike ose shoqatat e profesionit 
kontabël. Folës nga Maqedonia, Serbia, Shqipëria dhe Kosova do të përmendin 
aspektet e ndryshme të inspektimeve të kontrollit të cilësisë, duke përdorur shembuj 
ilustrues nga programet e tyre të inspektimit, duke evidentuar konstatimet më tipike 
dhe duke treguar sfidat kryesore dhe rezultatet e arritura. Në fund të prezantimeve do 
të ketë një seancë me pyetje dhe përgjigje dhe diskutim me pjesëmarrësit për zgjidhjet 
e përshtatshme për vendet e tyre (delegacioni i secilit vend do të japë mendime dhe 
sugjerime). 

Marjonka Nikolovskashqyrtuese e cilësisë, Instituti i Audituesve të Autorizuar i 
Republikës së Maqedonisë (IORRM) 
Boško VidakovićSekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Audituesve të Autorizuar të 
Serbisë 
Hysen ÇelaKryetar i Këshillit Drejtues, Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar 
(IEKA) 
Dritan FinoDrejtor, Drejtoria e Harmonizimit për Drejtimin dhe Kontrollin Financiar, 
Ministria e Financave, Republika e Shqipërisë 
Arbër HotiDrejtoria e Shërbimeve për Anëtarët, Shoqata e Kontabilistëve dhe 
Audituesve e Kosovës (SCAAK) 
 
Drejtues të diskutimeve: 
Ralf BoseKryetar, Komiteti i Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit; 
Drejtor i Përgjithshëm, Organi i Mbikëqyrjes së Auditimit i Gjermanisë 
Ranjan Gangulikonsulent për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

  

15:00 Pushim për kafe 



  

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

  

15:30 Përmbledhje e seminarit dhe hapat në vijim 

 

Në këtë seancë do të paraqiten gjetjet më kryesore për dy komunitetet dhe ekipet. 
Do të merren edhe mendimet dhe sugjerimet lidhur me seminarin, duke bërë 
krahasimin me objektivat e deklaruara, për të ndihmuar në hartimin e programeve të 
seminareve të ardhshme. 

Drejtues të diskutimeve: 
Andrei BusuiocSpecialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 
Pascal FrerejacqueNëpunës i lartë për operacionet, CFRR, Banka Botërore 

  

16:45 Fjala mbyllëse 

 Jarett DeckerDrejtues, CFRR, Banka Botërore 

  

17:00 Fundi i seminarit 

 
  



BIOGRAFITË E FOLËSVE 

 

 
JARETT DECKER  
Drejtues, Qendra për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR), 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. 

 
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. Ai 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 mirëbesuara, 
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. 

 
 

 
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). 

 Ai i është bashkuar Bankës Botërore në vitin 2007, duke sjellë me vete 20 vjet përvojë 
ndërkombëtar 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.  

 



 

ABBAS KIZILBASH 
Specialist i lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Abbas Kizilbash specializohet në raportimin financiar, drejtimin e 
brendshëm të shoqërive tregtare dhe auditimin e brendshëm. Ai i është 
bashkuar CFRR-së në vitin 2017 ku punon në fushat tematike të 
rregullimit të auditimit dhe kontabilitetit dhe raportimit të sektorit 
publik. Ai është kontabilist i autorizuar dhe auditues i brendshëm i 

certifikuar me mbi 20 vjet përvojë të larmishme të fituar në auditim, sigurim, drejtim financiar 
dhe drejtim të brendshëm të shoqërive, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. 

Përpara se të fillonte punë për Bankën, Abbas ka punuar në Bankën Aziatike për Zhvillim në 
Filipine ku ka qenë përgjegjës për të siguruar soliditetin e verifikimit të korrektësisë financiare 
të kryer për projekte në shumë vende të Azisë dhe Paqësorit. Krahas kësaj, ai ka administruar 
aktivitete të asistencës teknike për përmirësimin e sistemeve të kontrollit të cilësisë së 
auditimit, zhvillimin e zgjidhjeve të mësimit elektronik për Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit të Sektorit Publik, si edhe për zhvillimin e raporteve diagnostikuese për sistemet 
e drejtimit financiar publik në vende të ndryshme. 

Abbas ka punuar edhe për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Bursave të Pakistanit, Ernst & 
Young dhe PricewaterhouseCoopers në poste të ndryshme. 

 
 

 
JULIA RENDSCHMIDT 
Shefe sektori në detyrë, Marrëdhëniet me BE-në dhe me Jashtë, Organi 
i Mbikëqyrjes së Audituesve, Zyra Federale për Çështje Ekonomike dhe 
Kontrollin e Eksporteve, Gjermani 

Julia Rendschmidt është shefe sektori në detyrë e Marrëdhënieve me 
BE-në dhe me Jashtë, Organi i Mbikëqyrjes së Audituesve i Gjermanisë 
(AOB). Fusha e dijeve të saj është bashkëpunimi ndërkombëtar. Karriera 

e Julias në mbikëqyrjen e audituesve zë fill në vitin 2007, kur iu bashkua pararendësit të AOB-
së. Ajo nisi dhe për disa vjet drejtoi projektin për punë afruese brenda Forumit Ndërkombëtar 
të Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit (IFIAR), qëllimi i të cilit ishte dhënia e asistencës dhe 
orientimeve subjekteve jo anëtare për ngritjen e sistemeve të mbikëqyrjes së pavarur të 
audituesve. Ajo ka qenë përgjegjëse edhe për vlerësimet ligjore të sistemeve të mbikëqyrjes 
së audituesve në një sërë vendesh kandidate për anëtarësim në IFIAR. Julia mbështet edhe 
zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të AOB-së, Ralf Bose, në cilësinë e tij si kryetar i Komitetit 
të Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit (KOEMA) dhe anëtar i Bordit të IFIAR. Ajo 
është anëtare në detyrë edhe e nëngrupit të KOEMA-s për mjaftueshmërinë dhe 



ekuivalencën. Julia ka diplomë në juridik nga Universiteti i Lirë në Berlin, Gjermani. Nga viti 
2003 deri në vitin 2006 ajo ka punuar si juriste në Berlin dhe në Visbaden. Më pas ajo është 
anëtarësuar në Dhomën e Psikoterapistëve në një prej shteteve federale të Gjermanisë, ku ka 
qenë këshilltare e administratorit dhe ka qenë përgjegjëse për sistemin e hetimeve dhe 
sanksioneve. 

 
RALF BOSE 
Drejtor i Përgjithshëm, Organi i Mbikëqyrjes së Audituesve, Zyra 
Federale për Çështje Ekonomike dhe Kontrollin e Eksporteve, Gjermani 

Ralf Bose e mori përsipër rolin e drejtorit të përgjithshme me krijimin e 
autoritetit të ri kompetent për mbikëqyrjen e audituesve në Gjermani 
(AOB) më 17 qershor 2016. Më parë, prej vitit 2012, ai ka qenë shef i 
sektorit të inspektimit pranë pararendësit të AOB-së, komisioni gjerman 

i mbikëqyrjes së audituesve, përgjegjës për inspektimin e audituesve të njësive ekonomike 
me interes publik. Ralf e ka nisur karrierën e tij me firmën KPMG në Frankfurt në vitin 1991 
në departamentin e shërbimeve financiare. Kur ka punuar pranë KPMG-së, ai ka marrë edhe 
provimin për t’u kualifikuar si auditues i kualifikuar gjerman dhe u ngrit në detyrë si partner 
në vitin 2001. Si partner ai ka qenë përgjegjës për auditimin e shumë institucioneve kreditimi 
me aktivitet ndërkombëtar në fushën e investimeve dhe të shërbimeve bankare 
konsumatore. Ai u ka shërbyer klientëve të regjistruar ose jo në bursë, nga sektorët e 
shërbimeve bankare për shoqëritë tregtare dhe veprimet bankare dhe në bizneset e kapitalit 
privat/kapitalit të rrezikut. Më pas Ralf ka qenë partner administrator (bashkëdrejtor) i 
departamentit të auditimit të shërbimeve financiare në KPMG Gjermani, përgjegjës për 
funksionet e financave, organizimit, cilësisë dhe burimeve njerëzore. 

Në korrik 2016 Ralf u zgjodh kryetari i parë i strukturës së sapokrijuar Komiteti i Organeve 
Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit (KOEMA). Në prill 2017 ai është propozuar si kandidat 
për anëtar bordi i Forumit Ndërkombëtar të Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit (IFIAR). 

  

ERIK P.M. VERMEULEN 
Profesor i së drejtës tregtare dhe financiare, Universiteti Tilburg dhe 
Qendra Tilburg për Shkenca Juridike dhe Ekonomike (TILEC), Vendet e 
Ulëta 

Puna kërkimore e Erik Vermeulen përqendrohet në drejtimin e 
brendshëm të organizatave nesër. Objektivi madhor i drejtimit të 

brendshëm të organizatave nesër është të kuptohet se çfarë lloj mjedisi i maksimizon 
mundësitë për sukses në botën digjitale. Kjo ka lidhje me mediat sociale, platformat kolegjiale, 



internetin e sendeve, teknologjinë e zinxhirit me blloqe, metadatat, robotikën dhe 
inteligjencën artificiale. Drejtimi i së nesërmes ka të bëjë me identifikimin e elementeve 
përbërëse dhe arkitekturën rregullatore që mund të rrisë produktivitetin e bizneseve dhe 
kreativitetin dhe përmbushjen e të gjitha palëve të interesit. 

Erik është gjithashtu përgjegjës i drejtimit të brendshëm pranë shoqërisë “Philips Lighting” 
(shoqëri teknologjike) në Vendet e Ulëta. Mendimet novatore dhe diskutim-nxitëse të Erikut 
në lidhje me biznesin dhe drejtimin e brendshëm kanë tërhequr vëmendje ndërkombëtare. 
Ai punon rregullisht si ekspertë këshilltar për organizata ndërkombëtare. Ai ka marrë pjesë në 
konferenca të shumta si folës kryesor ose si prezantues. 

Ai përdor Medium, Twitter dhe LinkedIn për të ndarë me të tjerët mendimet e tij se si bota 
digjitale po na e ndryshon mënyrën me të cilën jetojmë, punojmë dhe luajmë. 

 
 

 
NATALIE MANUILOVA 
Specialiste e lartë për drejtimin financiar, CFRR, Banka Botërore 

Natalie Manuilova është specialiste e lartë për drejtimin financiar pranë 
CFRR-së së Bankës Botërore. Ajo përqendrohet në reformat e raportimit 
financiar dhe auditimit të shoqërive tregtare në vendet që mbulon 
departamenti i saj, përfshirë Bjellorusinë, Gjeorgjinë, Ukrainën dhe 
Republikën Kirkize. Natalie është angazhuar në çuarjen përpara të 

reformave që synojnë rritjen e llogaridhënies dhe transparencës financiare të ndërmarrjeve 
shtetërore në të gjithë rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore (EAQ). 

Natalie ka 16 vjet përvojë punë në tregjet financiare në të gjithë rajonin e EAQ-së dhe Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. Përpara se t’i bashkohej ekipit të CFRR-së, Natalie ka punuar për 
Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC) në Ukrainë, ku është marrë me përpunimin e 
investimeve me institucionet financiare të sektorit privat në mbarë EAQ-në dhe mbikëqyrjen 
e portofolit të EAQ-së në Ukrainë dhe Gjeorgji. Përpara IFC-së, Natalie ka punuar për Deloitte 
në Kiev, Ukrainë dhe Nju Jork, SHBA, si menaxher auditimi duke u shërbyer klientëve në grupin 
e shërbimeve financiare. Është diplomuar nga Universiteti Kombëtar i Shkencave Ekonomike 
i Kievit në vitin 2000, për kontabilitet dhe auditim. Natalie është CPA (kontabiliste 
profesionale e certifikuar) dhe është anëtare e Institutit Amerikan të Kontabilistëve Publikë 
të Certifikuar prej vitit 2001. 

 



 
MARJONKA NIKOLOVSKA 
Shqyrtuese e cilësisë, Instituti i Audituesve të Autorizuar i Republikës 
së Maqedonisë 

Marjonka Nikolovska ka filluar të punojë pranë Institutit të Audituesve 
të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë (ICARM) në shkurt 2013 si 
shqyrtuese e cilësisë. Në punën e saj përqendrohet në fuqizimin e 
funksionit të kontrollit të cilësisë së auditimit të ICARM-së. Kjo përfshin 

zhvillimin e mëtejshëm të metodikës së kontrollit të cilësisë së auditimit të ICARM-së, 
bashkërendimin e procesit të planifikimit të programit të inspektimit të kontrollit të cilësisë, 
kryerjen e punës në terren për inspektimet e kontrollit të cilësisë, finalizimin e raporteve të 
inspektimit të kontrollit të cilësisë dhe komunikimin me firmat e auditimit. 

Përpara kësaj, Marjonka ka punuar 13 vjet pranë firmës Ernst & Young, Maqedoni. Ajo e ka 
nisur karrierën në mars 2001 në departamentin e kontabilitetit, ku më pas është ngritur në 
detyrën e menaxherit të auditimit. Ka qenë përgjegjëse për shërbimet e ofruara shumë 
klientëve me aktivitet në vend dhe jashtë tij, në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Nga viti 
2009 deri në vitin 2013 Marjonka ka qenë edhe kryetare e Komitetit të Standardeve të 
Auditimit të ICARM-së dhe ka qenë edhe korrigjuese e provimeve të certifikimit të audituesve. 

Marjonka është audituese e certifikuar dhe kontabiliste e certifikuar në Maqedoni, me mbi 
18 vjet përvojë në kontrollin e cilësisë së auditimit, auditim, raportim financiar dhe 
kontabilitet. Është diplomuar në Universitetin “Ciril dhe Metod”, Fakulteti i Shkencave 
Ekonomike, në fushën e drejtimit të kontabilitetit financiar. 

 

 
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. 

 
 



 

HYSEN CELA 
Kryetar i Bordit, Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) 

Prof. Dr. Hysen Çela është Kryetar i Këshillit Drejtues të Institutit të 
Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) të Shqipërisë. Ai është 
zgjedhur kryetar pasi ka shërbyer për disa vjet si Drejtor Ekzekutiv i IEKA-
s. Ai është edhe anëtar i Grupit të Zbatimit të Reformës Kombëtare të 
Raportimit Financiar në Shqipëri. Hyseni është i përfshirë aktivisht në 

jetën akademike, duke qenë se punon si lektor pranë Fakultetit Ekonomit të Universitetit të 
Tiranës, në universitete të tjera publike dhe private në Shqipëri dhe jashtë saj dhe me organet 
e profesioneve kontabël në Shqipëri dhe Kosovë, fusha të ndryshme si auditimi dhe sigurimi, 
përfshirë SNA-të, raportimin financiar, etikën tregtare dhe profesionale, SNRF etj. 

 Për përfundimit të studimeve universitare për shkenca ekonomike në vitin 1983, Hyseni ka 
punuar në një sërë subjektesh tregtare, shtetërore dhe private, përfshirë edhe subjekte që 
ushtrojnë aktivitet në fushat e prodhimit, shpërndarjes dhe shërbimeve. Ai ka marrë titullin 
doktor në ekonomik në vitin 2002 dhe titullin profesor në vitin 2015.  Hyseni mban titujt 
profesionalë të kontabilist i miratuar dhe auditues ligjor, duke punuar në praktikën publike si 
partner administrator në firmën e auditimit Crowe Horwath AL, Anëtare e Crowe Horwath 
International. Ai është anëtar i ExCom i Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens 
(FCM); Kryetar i Komitetit të Auditimit të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT); Anëtar i Këshillit 
Mbikëqyrës të Agjencisë së Auditimit të Projekteve IPA të BE-së; dhe Anëtar i Komisionit 
Kombëtar për Përzgjedhjen dhe Vlerësimin e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë (TND). 

 
 
DRITAN FINO 
Drejtor, Drejtoria e Harmonizimit për Drejtimin dhe Kontrollin 
Financiar, Ministria e Financave, dhe Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes 
Publike të Ekspertëve Kontabël, Republika e Shqipërisë 

Dritan Fino është Drejtor i Drejtorisë së Harmonizimit për Drejtimin dhe 
Kontrollin Financiar. Përgjegjësitë e tij kryesore lidhen me çështje të 

auditimit, kontabilitetit dhe drejtimit dhe kontrollit financiar. Ai është Kryetar i Bordit të 
Mbikëqyrjes Publike të ekspertëve kontabël në Shqipëri, ku është emëruar më 24 mars 2017 
me mandat katërvjeçar. Më parë Dritani ka dhënë mësim dhe ka bërë punë kërkimore në 
fusha të lidhura me kontabilitetin financiar dhe kontabilitetin e drejtimit, standardet 
kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, financat publike etj. Prej vitit 2007 ka 
mbajtur leksione në institucione të ndryshme në Japoni, Slloveni, Zvicër, Shqipëri, si 
Universiteti Kyushu Sangyo, Qendra e Përqendrimit të Njohurive në Financë, Shkolla 
Zvicerane Ekonomike, Universiteti i Tiranës etj. NË kuadër të angazhimit të tij akademik ai ka 
publikuar disa kumtesa. 



Përvoja të tjera profesionale përfshijnë angazhime si kryetar i Komisionit të Kualifikimit dhe 
Certifikimit të Audituesve të Brendshëm Publikë, anëtar i Autoritetit të Regjistrimit pranë 
Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të Shqipërisë, anëtar i Komitetit të Rekrutimit 
të Nëpunësve Civilë etj. Në vitin 2002, Dritani është diplomuar për financë dhe kontabilitet 
në Universitetin e Tiranës. Prej vitit 2004 ndoqi studimet pasuniversitare në programin 
prestigjioz Monbukagakusho, ku fitoi diplomën master në vitin 2007 dhe titullin doktor në 
financë dhe kontabilitet në vitin 2010. 

 
 
ARBËR HOTI 
Drejtoria e Shërbimeve për Anëtarët, Shoqata e Kontabilistëve dhe 
Audituesve e Kosovës 

Arbër Hoti ka detyrën e zhvillimit dhe zbatimit të sistemit të kontrollit të 
cilësisë për anëtarët e Shoqatës së Kontabilistëve dhe Audituesve e 
Kosovës (SCAAK). Ai ka kontribuar në zhvillimin dhe zbatimin e 

certifikimeve të ofruara nga SCAAK në fushat e auditimit të brendshëm, auditimit të jashtëm 
dhe auditimit të sektorit publik. Ai shërben si anëtar bordi i Këshillit të Kosovës për Raportimin 
Financiar dhe është në krye të Komitetit të Standardeve të Kontabilitetit dhe Auditimit. Prej 
vitit 2010 Arbri bën pjesë në stafin akademik të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të 
Prishtinës. Arbri ka përvojë praktike publike pranë KPMG-së si edhe përvojë akademike në 
mësimdhënien e kontabilitetit financiar, kontabilitetit të kostos, drejtimit financiar dhe 
kurseve të financave të shoqërive tregtare. Është auditues i certifikuar, anëtar i SCAAK-ut dhe 
mban diplomën master në kontabilitet nga universiteti Arizona State University. Ai ka 
mbështetur Bankën Botërore në kryerjen e studimit krahasues të edukimit të profesioneve 
kontabël në Kosovë.  

 
 
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. 

 

 



  



 
 
 
 
 
 


