RAPORTIMI VJETOR I SHOQATAVE PROFESIONALE TË LICENCUARA
Shoqata profesionale e licencuar (më tej “shoqata e licencuar”), KKRF-së, respektivisht
Komisionit për Standarde Profesionale të Kualitetit dhe Cilësisë (më tej “Komisioni”),
duhet t’i paraqes 1:
1. Raportin vjetor për punën e Shoqatës (afati 30 ditë nga dita e miratimit në Kuvendin e
Shoqatës);
2. Raportin vjetor për mbikqyrjen dhe kontrollin e cilësisë së punës së antarsisë;
3. Raportin vjetor për numrin e antarsisë: kontabilist të çertifikuar, auditor të çertifikuar dhe
auditor ligjor;
4. Raportin vjetor për numrin e kandidatve të regjistruar për titullin kontabilist i çertifikuar
dhe auditor i çertifikuar si dhe arritshëmrrinë e këtyre titujve gjatë periudhës raportuese;
5. Raportin vjetor për stafin e ligjëruesve, haruesve dhe kontrolluesve të testeve me një CV
të shkurtër për secilin;
6. Raportin vjetor për nivelin e kontributeve të antarsisë, nivelin e kompnezimeve për
realizimin e aftësimit profesional dhe dhënjen e provimeve si dhe kompenzimet për
edukimin e vazhdueshëm profesional 2;
7. Raportin për ndryshimet statutare (gjatë vitit raportues);
8. Planin dhe raportin vjetor për mbikqyrje dhe kontrollin e cilësisë së punës së auditoreve ;
9. Raportin e punës së hetimeve dhe procedurave disciplinore (gjatë periudhës raportuese);
10. Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e dokumentacionit të punës së auditorve;
11. Programet sipas të cilave arrihen titujt: kontabilist dhe auditor i çertifikuar;
12. Programin e verifikimit të njohjeve të ligjeve komerciale të Republikës së Kosovës;
13. Kodin e Etikës (me ndryshime e plotësime, në qoftë se ato kanë ndodhur gjatë vitit)
14. Raportin se si programi për kualitetin e shoqatës profesionale i plotëson kërkesat e
direktivave të auditmit të Bashkimit Evropian;
15. Deklaratën se anëtarsia e shoqatës profesionale vepron në pajtueshmëri me kodin e sjelljes
profesionale dhe me kodin e etikës së FNK-së.
16. Pasqyrat financiare dhe auditimit e tyre. 3
KKRF-ja bashkëpunon me Shoqatat e licencuara në kuptimin e këmbimit të informacioneve
relevante reciproke dhe punëve të mbikëqyrjes dhe kontrollit të cilsisë, në fushën e hetimeve dhe
disciplinës dhe fushat tjera në përputhje me dispozitat e ligjit, udhëzimeve adimistrative dhe
rregulloreve.
KKRF-ja, respektivisht Komisoni, me qëllim të zbatimit të mbikëqyrjes dhe kontrollit të cilsisë
mundet që sipas nevojës të kërkoj informata dhe të dhëna të veçanta nga aktiviteti i shoqatave të
licencuara..
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Periudha raportuese 01.01 deri me 31.12.2015;
Të paraqitet lista e atyre që kanë marrë pjesë në EVP.
3
Të paraqitet dokumentacioni për procedurat e përzgjedhjes dhe kontrata për auditim.
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Në qoftë se gjatë analizës së raporteve apo mbikëqyrjes së kontrollit të punës së Shoqatave të
licencuara, konstatohet se ekziston dyshimi i bazuar për parregullësi dhe paligjshmëri, atëherë
KKRF-ja, respektivisht Komisoni, do të :


Kërkoj informacione dhe të dhëna tjera lidhur me këto dyshime;



Propozoj masa me qëllim të tejkalimit të parregullësive e paligjshmërive (nëse ato
konstatohen);
Kërkoj ngritjen e procedures për përcaktimin e përgjegjësisë së përgjegjësve në shoqatën
profesionale; për çka paraprakisht njoftohet KKRF-ja;




Njofton me shkrim organet e shoqatës profesionale;



Njofton me shkrim KKRF-në;



Njofton me shkrim Ministrin e Financave përmes Kryesuesit të KKRF-së;



Ndërmerr masat ndëshkuese në përputhje me këtë rregullore dhe me dispozitat ligjore.
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