
Përditësim nga IAASB

Sue Almond, anëtare e IAASB

Punëtoria e Zyrtarëve të Lartë të Bankës Botërore
29 nëntor 2022

Faqe1



Standardet e Menaxhimit të Cilësisë



Standardet e Menaxhimit të Cilësisë
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Nxitja e besimit më të madh në 
ekonomi dhe funksionimin e 
tregjeve duke:

• Duke iu përgjigjur një mjedisi në 
ndryshim

• Përmirësuar qëndrueshmërinë 
dhe efektivitetit e standardeve 
të menaxhimit të cilësisë

• Adresuar nevojat në rritje të 
pjesëmarrësve të tregut

ISQM 1:
Menaxhimi i 
cilësisë në 
nivel firme

ISA 220 
(Rishikuar):
Menaxhimi i 
cilësisë në 

nivel 
angazhimi

ISQM 2:
Vlerësime të 
cilësisë së 
angazhimit

(pjesë e 
menaxhimit të 

cilësisë në nivel 
firme)



Afati kohor i Standardeve të Menaxhimit të Cilësisë
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Standardet e 
datës janë 
efektive

Standardet e 
menaxhimit të 
cilësisë janë 
lëshuar zyrtarisht

IAASB miratoi 
standardet e 
menaxhimit të 
cilësisë

dhjeto
r 2022

shtator 
2020

dhjeto
r

2020

Zhvillimi 
materialeve të 
zbatimit nga
IAASB 



ISQM 1: Sistemi dhe komponentët e tij
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• Fokus i ri në menaxhimin e cilësisë, përmes 
një qasjeje të bazuar në rrezik

• Evoluar nga një sistem linear dhe i izoluar, 
në një sistem që funksionon në një mënyrë 
përsëritëse dhe të integruar

• Qasje proaktive, me një rrjedhë të 
vazhdueshme riparimi dhe përmirësimi

• Sistem i përshtatur, i shkallëzuar sipas 
natyrës dhe rrethanave të firmës dhe 
angazhimeve që ajo kryen



ISQM 1: Procesi i vlerësimit të riskut të firmës
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• Objektivat e cilësisë 
që kërkohen nga 
ISQM 1

• Objektivat shtesë të 
cilësisë kur është e 
nevojshme për të 
arritur objektivin e 
standardit

• Rreziqet me një 
mundësi të 
arsyeshme për të 
ndodhur dhe që 
ndikojnë në arritjen e 
një objektivi cilësor

• Kuptoni kushtet, 
ngjarjet, rrethanat, 
veprimet ose 
mosveprimet

• Dizenjoni dhe 
zbatoni përgjigjet e 
firmës dhe përfshini 
përgjigje të 
caktuara të 
specifikuara në 
standard

• Identifikoni 
informacionin që 
tregon nevojën 
për shtesa / 
modifikime në 
objektivat e 
cilësisë, rreziqet 
e cilësisë ose 
përgjigjet



Sigurimi i qëndrueshmërisë



Ndryshimet klimatike: Rreziqet e lidhura me klimën në një auditim të pasqyrave 
financiare
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Cili është objektivi i auditorit?

Objektivi i auditorit është të marrë 
siguri të arsyeshme nëse pasqyrat 
financiare në tërësi janë të lira nga 

anomalitë materiale për t'i 
mundësuar auditorit të raportojë 

nëse pasqyrat financiare janë 
përgatitur, në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me 
kornizën e zbatueshme të 

raportimit financiar.



Ndryshimet klimatike: Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalive 
materiale
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Kuadrin e
zbatueshëm 
të raportimit 

financiar

Sistemin e kontrollit 
të brendshëm të 

njësisë

Entitetin dhe 
mjedisin e tijKuptoni….



Sigurimi i qëndrueshmërisë: Veprim i përqendruar në kohë për vendosjen e 
standardeve

• Kryerja e një angazhimi të sigurimit në 
tërësinë e tij - do të adresojë të gjithë 
elementët e angazhimit

• Më shumë specifike se ISAE 3000 (rishikuar) 
dhe ISAE 3410 për fusha të caktuara prioritare

Projektet e mundshme në të 
ardhmen:

Siguroni më shumë specifika sesa 
standarde gjithëpërfshirëse

• Përgjigjuni çështjeve të reja
• Ndiqeni pjekurinë e raportimit dhe të 

sigurisë

Projekti aktual:
Standardi gjithëpërfshirës për sigurinë 

në raportimin e qëndrueshmërisë



TË GJITHA 
Informacioni i 
shpalosur në 

lidhje me 
temat

TË GJITHA 
Mekanizmat 
për raportim

TE GJITHA
Përdoruesit / 

Palët e 
Interesit

TË GJITHA 
Temat e 

Qëndrueshmë
risë

TË GJITHA 
standardet e 

raportimit

Adresoni të gjitha fushat e raportimit të qëndrueshmërisë:

Trajton sigurinë e kufizuar 
dhe të arsyeshme

E ndarë nga ISAE 3000 
(Rishikuar)*

* dmth, nuk do të kërkohet të zbatohet ISAE 3000 
(Rishikuar) dhe standardi i ri
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Sigurimi i Qëndrueshmërisë: Objekti i Standardit të propozuar



Sigurimi i Qëndrueshmërisë: Afati kohor i pritshëm

H2 2022 deri 
në H2 2023

• Zhvilloni draftin e ekspozimit
• Komunikimi me palët kryesore të interesit
• Shtator 2023: Miratimi i draftit të ekspozimit (ED) nga IAASB

H2 2023 deri 
në H1 2024

• Publikoni ED
• Kontakti me palët e interesuara
• Shkurt 2024: Periudha e komenteve për ED mbyllet

H1 2024 deri 
në H2 2024/ 

H1 2025

• Merrni parasysh dhe adresoni përgjigjet ndaj ED
• Dhjetor 2024 / Mars 2025: miratimi i deklaratës 

përfundimtare (takimi tjetër i PIOB miraton procesin e 
rregullt)

• Publikoni deklaratën përfundimtare dhe bazën për 
përfundime

• Përhapja për të promovuar standarde dhe për të edukuar 
palët kryesore të interesuara
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Subjektet më pak komplekse 
(LCE)



ISA për LCE: Ndryshime të propozuara për Autoritetin (Post-ED)

Ndalesat

• U hoq ndalimi i 
përgjithshëm 
për auditimet 
në grup

• Ndalim i ri kur 
përfshihen 
auditorët e 
komponentëve

Karakteristikat 
cilësore

• Përshkruan 
"më pak 
komplekse"

• Ndryshime të 
karakteristikave 
individuale 
duke përfshirë 
vlerësimet 
kontabël

Pragjet 
sasiore

• Pritshmëria që 
juridiksionet të 
përcaktojnë 
pragjet e veta 
sasiore

Të tjera

• Përshkruan 
temat kryesore 
që nuk 
përfshihen 
(p.sh., 
përdorimi i 
auditimit të 
brendshëm)
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ISA për LCE: Tema të tjera të Diskutuara (Past-ED)
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Inkorporimi i Auditimeve të 
Grupit

Zhvillimi i kërkesave 
proporcionale

Autoriteti
Karakteristikat cilësore 
përveç atyre të një LCE

Kërkesat
• Zhvillimi i pjesës së 

veçantë (Pjesa 10)
• Rishikimi i ISA 600 (i 

rishikuar) për lidhjen 
me një grup më pak 
kompleks

• Rishikime të synuara për t'iu 
përgjigjur komenteve nga 
drafti i ekspozimit

• Vlerësimi nëse kërkesat 
janë relevante dhe 
proporcionale me një LCE 
tipike



ISA për LCE: Rruga përpara

 Vazhdoni të analizoni përgjigjet ndaj 
draftit të ekspozimit

 Vazhdimi i hartimit në fushat 
prioritare

 Ekspozimi i pjesës që përmban 
kërkesa për auditimet e grupit

 Diskutimi tjetër i Bordit: Dhjetor 2022 
Mbledhja e IAASB
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Entiteti i listuar dhe entiteti me 
interes publik (PIE)
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Entiteti i listuar dhe PIE

Koordinim dhe bashkëpunim i vazhdueshëm me IESBA

Pista 2
• Bashkoni konceptet në Kodin IESBA dhe 

ISQM/ISA
• Zhvilloni objektiva dhe udhëzime për të 

mbështetur gjykimet në lidhje me kërkesat 
diferenciale

• Merrni parasysh kërkesat ekzistuese diferenciale 
për entitetet e listuara në ISQM dhe ISA

• T3 2022 – T2 2023: Zhvillimi i DE
• Shtator 2023: Miratimi i pritshëm i DE
• Në shtator 2024 : Miratimi i pritshëm i shpalljes 

përfundimtare

Përcaktoni nëse raporti i auditorit është një 
mekanizëm i përshtatshëm për të rritur 

transparencën në lidhje me kërkesat përkatëse 
etike për pavarësi të aplikuara për njësi të 
caktuara gjatë kryerjes së një auditimi të 

pasqyrave financiare

FAZA 1

• Korrik 2022: Publikimi i DE
• Qershor 2023: Miratimi i pritshëm i 

shpalljes përfundimtare



Entiteti i listuar dhe entiteti me interes publik (PIE): Track 1 ED

• Qershor 2022: IAASB miratoi draftin e 
ekspozimit (DE) për amendamentet me shtrirje 
të ngushtë në:
o ISA 700 (Rishikuar), Formimi i një Opinioni dhe 

Raportimi mbi Pasqyrat Financiare
o ISA 260 (Rishikuar), Komunikimi me të ngarkuarit me 

qeverisje

• Ndryshimet e propozuara në DE i përgjigjen 
rishikimit të Kodit IESBA që kërkon që një firmë 
të zbulojë publikisht kur një firmë ka zbatuar 
kërkesat e pavarësisë për PIE
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Mashtrim



Mashtrimi: Temat e diskutuara deri më sot dhe publikimi i udhëzimeve jo-
autoritative
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Prezantimi Aftësi të specializuara

Identifikimi dhe vlerësimi 
i rreziqeve të anomalive 
materiale për shkak të 

mashtrimit

Rreziqet e mashtrimit në 
njohjen e të ardhurave Regjistrimet në ditar

Transparenca në Raportin 
e Auditorit dhe në 

Komunikimin me GTPP

Udhëzimi jo-autoritativ i 
lëshuar në maj 2022



Mashtrimi: Transparenca në Raportin e Auditorit

Nevojitet më shumë 
transparencë në raportin e 

auditorit

Përfshini një seksion të 
veçantë në raportin e 

auditorit

Zbatohet vetëm për 
subjektet e listuara (ose me 

interes publik).

Propozimi për rrugën përpara

• Përshkrim i zgjeruar i përgjegjësive të auditorit në lidhje me mashtrimin
• Përshkrimi i rreziqeve të mashtrimit të identifikuara dhe të vlerësuara dhe përgjigja e auditorit

o Përdorimi i një mekanizmi të ngjashëm me çështjet kryesore të auditimit
o Përfshirja e një filtri për të komunikuar vetëm rreziqet më të rëndësishme të mashtrimit

• Eksploroni se si të komunikoni mangësitë e rëndësishme të identifikuara në kontrollin e brendshëm që 
janë të rëndësishme për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit
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Faqe23

dhjetor 2022

Diskutimet me Bordin mbi seksionet e 
zgjedhura të ISA 240 të propozuar 
(Rishikuar)

Mars 2023 dhe qershor 2023

Diskutimet me Bordin mbi ISA 240 të 
propozuar (Rishikuar)

shtator 2023

Miratimi i pritshëm i draftit të ekspozimit

Mars 2025

Pritet miratimi i standardit përfundimtar të 
rishikuar

Mashtrimi: Rruga përpara



Vijimësia



Vijimësia: Vështrim i përgjithshëm i propozimeve dhe publikimi i udhëzimeve jo-
autoritative

Afati kohor mbi të 
cilin është bërë 

vlerësimi i 
vijimësise

Transparenca në 
lidhje me 

vijimësinë në 
raportin e 
auditorit

Komunikimi me 
palët e jashtme 

përkatëse

Komunikimi me 
të ngarkuarit me 

qeverisje 
(TCWG)

Faqe25

Terminologjia
Vlerësimi dhe 
Identifikimi i 

Riskut

Vlerësimi i 
Menaxhmentit 

Skepticizmi
profesional

Temat e diskutuara në 
qershor 2022

Temat e diskutuara në 
shtator 2022

Udhëzime jo-autoritative –
FAQ të lëshuara në gusht 

2022



Baza e kontabilitetit është e përshtatshme

Të gjitha
subjektet

Subjektet e 
listuara

Zbatueshmëria
Seksioni i shqetësimit në vazhdim

(Nuk ka pasiguri materiale)

Deklarata të qarta:
► Përdorimi i bazës së kontabilitetit në 

vazhdimësi nga drejtimi është i 
përshtatshëm

► Nuk janë identifikuar pasiguri materiale 
në lidhje me ngjarjet ose kushtet

Seksioni MURGC
(Ekziston pasiguria materiale)

Përveç kërkesave ekzistuese, një 
deklaratë e qartë:
► Përdorimi i bazës së kontabilitetit në 

vazhdimësi nga drejtimi është i 
përshtatshëm

► Përshkrimi i mënyrës se si auditori i 
trajtoi ngjarjet ose kushtet

► Përshkrimi i mënyrës se si auditori i 
trajtoi ngjarjet ose kushtet

Vijimësia: Transparenca në Raportin e Auditorit
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TM4 2022

Zhvillimi i draftit të ekspozimit 
(DE)

TM1 2023

Miratimi i pritshëm i DE (mars 
2023)

T2–TM3 2023

Publikoni DE dhe kërkoni të 
dhëna nga palët e interesuara; 
Periudha e komenteve të DE 
mbyllet

T4 2023–TM1 2024

Diskutimet e IAASB dhe 
zhvillimi i prononcimit 
përfundimtar

TM2 2024

Miratimi i pritshëm i ISA 570 i 
propozuar (i rishikuar) (qershor 
2024)

Vijimësia: Rruga përpara
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Dëshmia e auditimit



Evidenca e auditimit: Çështjet e interesit publik

Ndryshimet në informacionin 
që përdoret nga audituesit, 
duke përfshirë natyrën dhe 

burimin e informacionit

• Rritja e përdorimit të 
informacionit të 
dixhitalizuar

• Evolucioni në mënyrën 
se si entitetet marrin, 
përpunojnë, 
menaxhojnë, përdorin, 
komunikojnë dhe 
raportojnë informacionin

Modernizoni standardet
dhe adresoni teknologjinë

• Mjetet dhe teknikat e 
automatizuara (ATT)

Nxitja e skepticizmit 
profesional
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Dëshmia e auditimit: Drafti i ekspozimit i ISA 500 i propozuar (i rishikuar)
dhe i miratuar

Qëllimi dhe 
fushëveprimi

• Një kornizë referimi e bazuar në parime kur bëhen gjykime rreth evidencës së auditimit
• Merret me përgjegjësitë e auditorit në lidhje me evidencën e auditimit gjatë hartimit dhe kryerjes 

së procedurave të auditimit

• Vlerësoni rëndësinë dhe besueshmërinë e informacionit që synohet të përdoret si dëshmi auditimi 
për të gjitha burimet e informacionit të përdorur në kryerjen e procedurave të auditimit

• Kërkesa e veçantë e kushtëzuar për të marrë dëshmi auditimi për saktësinë dhe plotësinë

• Dizenjoni procedurat e auditimit në një mënyrë që nuk është e njëanshme
• Qëndroni prapa – vlerësoni nëse dëshmitë e marra të auditimit përmbushin qëllimin e synuar të 

procedurave të auditimit

• Udhëzimet e bazuara në parime për përdorimin e teknologjisë nga njësia ekonomike ose auditori

Propozimet kryesore për të adresuar objektivat e projektit
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Rëndësia dhe 
besueshmëria e 

informacionit

Skepticizëm 
profesional

Teknologjia
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shtator 2022

Miratimi i draftit të ekspozimit

prill 2023

Periudha e komenteve mbyllet

qershor 2024

Miratimi i synuar i standardit përfundimtar

Dëshmia e auditimit: Rruga përpara



Teknologjia, strategjia dhe plani i 
punës



Teknologjia:Fokusi në IAASB

Aktivitetet aktuale dhe të 
ardhshme të planit të 

punës
Eksploroni se si IAASB mund t'i 

përgjigjet në mënyrë më 
efektive teknologjisë nëpërmjet 

standardeve të reja ose të 
rishikuara ndërkombëtare ose 

udhëzimeve jo-autoritative

Hetoni tendencat e teknologjisë
Eksploroni efektin e teknologjisë në auditim dhe siguri -

si në mjedisin aktual ashtu edhe në të ardhmen - në 
mënyrë që të jeni të përgatitur për ndërprerjen e 

teknologjisë dhe të jeni në gjendje të përgjigjeni siç 
duhet për të mbështetur cilësinë e auditimit dhe 

sigurimit

Faqe33

Ndërtoni Ruani Shpërndani



Strategjia dhe Plani i Punës për 2024-2027: Qëllimet dhe Përcaktuesit Strategjik
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Zhvilloni standardet e auditimit, sigurimit dhe shërbimeve të lidhura 
dhe të pranuara globalisht dhe standardet e shërbimeve përkatëse që 
rrisin besimin në tregje dhe evoluojnë në kohën e duhur për të 
përmbushur kërkesat e interesit publik që ndryshojnë me shpejtësi

Kërkesa e rritur dhe 
e larmishme

Përballja me 'erërat 
e forta' ndaj 
adoptimit global

Ndryshimi i kërkesave 
në mënyrat tona të 
punës

Qëllimi ynë i propozuar

Temat e drejtuesve strategjik



Strategjia dhe Plani i Punës për 2024-2027: Objektivat Strategjike dhe Plani i Punës
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Objektivat tona strategjike të propozuara
• Rritni performancën e angazhimeve të auditimit duke forcuar standardet tona të auditimit në fushat ku ka 

kërkesë më të madhe për interes publik

• Krijoni standarde të pranuara globalisht për sigurimin e raportimit të qëndrueshmërisë

• Forcimi i Koordinimit me përcaktuesit udhëheqës të Standardeve dhe Rregullatorët për të përfituar veprime më 
të mira kolektive në interes publik

• Krijoni mënyra më të shkathëta dhe inovative të punës në përputhje me reformën e Grupit të Monitorimit

Plani i Punës

• Plani ynë i punës është i fokusuar në identifikimin e vazhdueshëm, në kohë të çështjeve të reja që mund të ndikojnë 
në standardet tona globale, dhe analizën dhe zgjidhjen në kohë të këtyre çështjeve të identifikuara.

o Balancimi ndërmjet auditimeve dhe rishikimeve, dhe qëndrueshmërisë dhe angazhimeve të tjera të sigurimit

o Ecuria dhe përfundimi i projekteve në vazhdim në fillim të vitit 2024

o Zgjedhja e projekteve tona të ardhshme



tetor 2022

Takimi i Komiteteve 
të Planifikimit 

dhjetor 2022

Pritet miratimi i 
Dokumentit 
Konsultativ

janar 2023

Publikimi i pritshëm 
i Dokumentit 
Konsultativ

dhjetor 2023

Pritet miratimi i 
Strategjisë dhe 
Planit të Punës 

2023-2027

Strategjia dhe Plani i Punës për 2024-2027: Rruga përpara

Faqe36



Pyetje
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Si të na ndiqni

Regjistrohuni në faqen tonë të internetit dhe abonohuni në eNews
www.iaasb.org

Shkoni në faqen tonë të Menaxhimit të Cilësisë:
www.iaasb.org/quality-management

Na ndiqni në rrjetet sociale

@IAASB_News

@Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Auditimit dhe Sigurisë

@Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë
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www.iaasb.org

For copyright, trademark, and permissions information, please go to permissions or contact permissions@ifac.org.

IAPN. ISA. ISAE. ISQC. ISRE. ISRS.

International Auditing 
and Assurance 
Standards Board®

http://www.iaasb.org/
http://www.ifac.org/about-ifac/translations-permissions
mailto:permissions@ifac.org
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