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Porosi nga lidershipi1 i Deloitte 
KOSOVA 
 

Ky raport përcakton praktikat dhe proceset që përdoren aktualisht nga Deloitte 
KOSOVA sh.p.k. në përputhje me kërkesat e artikullit nr. 4 të Ligjit nr. 06/L- 032 për 
Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim me datë 30 mars 2018 mbi kërkesat 
specifike në lidhje me auditimin ligjor të subjekteve me interes publik. 

Deloitte ka prioritet kryesorë vendosjen e cilësisë së auditimit, pavarësisht përballjes 
më një mjedis të vështirë biznesi dhe pasiguri të paprecedentë të tregut. Auditimi luan 
një rol thelbësor brenda firmës sonë dhe ne jemi të përkushtuar për të përmirësuar 
cilësinë me investime të vazhdueshme në njerëzit, proceset dhe teknologjitë tona. 
Cilësia është thelbi ynë. Sigurimi i cilësisë dhe rrënjosja e besimit është obligimi kryesor 
i auditimeve tona. Për ne, cilësia nuk ka të bëjë vetëm me kryerjen e vazhdueshme të 
auditimit sipas standardeve më të larta, por me pyetjen se çfarë auditohet dhe pse. 
Mundësuar nga mjete revolucionare, ne synojmë të jemi gjithmonë të guximshëm dhe 
të paepur në zbulimin dhe dhënien e njohurive më të thella dhe më të vlefshme.  

Pa njerëzit tanë, asgjë nga këto nuk do të ishte e mundur. Ne jemi krenarë për 
angazhimin e njerëzve tanë për të ofruar auditime cilësore brenda kufizimeve dhe 
sfidave të vazhdueshme, dhe për mënyrën se si ata kanalizojnë një frymë kaq të madhe 
ekipore. 

Ne po investojmë për ta bërë Auditimin dhe Sigurimin një mundësi karriere afatgjatë 
që tërheq dhe ruan talentin më të ndritur dhe më të mirë. Nxitja e një kulture 
gjithëpërfshirëse ku njerëzit tanë ndihen të fuqizuar për të pyetur dhe sfiduar në 
mënyrë konstruktive, pa paragjykime apo kufizime, është thelbësore për ofrimin e 
cilësisë së auditimit.  

Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që auditimi të mbetet një shërbim                                                            
i çmuar dhe një rrugë tërheqëse për karrierë. 

Sinqerisht, 

Arta Limani, 

 

Drejtoreshë 

Deloitte Kosova sh.p.k  

 
1Përgjatë këtij raporti, termat "Deloitte, ne, ne dhe tanët" i referohen një ose më shumë prej një ose më shumë Deloitte Touche Tohmatsu Limited, rrjetit të saj të firmave 
anëtare dhe subjekteve të lidhura me to. Për më shumë informacion rreth rrjetit Deloitte, ju lutemi shihni faqen 3 ose https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-
deloitte/articles/about-the-network.html . 
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Rrjeti Deloitte  

Deloitte Kosova: struktura ligjore dhe pronësia 
Deloitte KOSOVA sh.p.k.është e lidhur me rrjetin Deloitte përmes Deloitte Central Europe Holdings Limited, një firmë 
anëtare e Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte Central Europe, së bashku me Deloitte France, Deloitte Germany, 
Deloitte Luxemburg, Deloitte Austria, Deloitte Portugal dhe Deloitte Turkey është aksionar në Deloitte DCE GmbH (“DCE”), 
e cila është gjithashtu një firmë anëtare e Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Qëllimi i DCE është nxitja e bashkëpunimit 
midis aksionerëve të saj si anëtarë të rrjetit global Deloitte. DCE as nuk ofron shërbime profesionale dhe as nuk 
angazhohet në aktivitete tregtare. 

Deloitte KOSOVA sh.p.k.është përmendur përgjatë këtij raporti si "Deloitte Kosova". Deloitte Central Europe, si një 
organizatë e subjekteve të organizuara nën ombrellën e Deloitte Central Europe Holdings Limited, në të gjithë këtë raport 
quhet Deloitte Central Europe”. Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të drejta praktike për të ofruar shërbime 
profesionale duke përdorur emrin "Deloitte" të cilin e shtrin për njësitë ekonomike të Deloitte brenda territorit të saj 
(Deloitte Central Europe, duke përfshirë Deloitte KOSOVA). Deloitte KOSOVA është i autorizuar të shërbejë si auditor për 
klientët në Kosovë. 

 
Përshkrimi i rrjetit 
Rrjeti Deloitte 

Rrjeti Deloitte (i njohur gjithashtu si organizata Deloitte) është një rrjet i lidhur globalisht i firmave anëtare dhe subjekteve 
të tyre përkatëse të lidhura që operojnë në më shumë se 150 vende dhe territore në mbarë botën. Këto firma anëtare të 
veçanta dhe të pavarura operojnë nën një markë të përbashkët. 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL ose Deloitte Global)2 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited është një kompani private në Mbretërinë e Bashkuar e kufizuar me garanci e 
inkorporuar në Angli dhe Uells. DTTL shërben një rol koordinues për firmat e saj anëtare dhe entitetet e lidhura me to 
duke kërkuar respektimin e politikave dhe protokolleve me objektivin e promovimit të një niveli të lartë cilësie, sjelljeje 
profesionale dhe shërbimi në të gjithë rrjetin Deloitte. DTTL nuk ofron shërbime profesionale për klientët, ose nuk drejton, 
menaxhon, kontrollon ose zotëron ndonjë interes në ndonjë firmë anëtare ose entitete të lidhura me ndonjë firmë 
anëtare. 

 
2 Me përjashtim të këtij paragrafi, "Deloitte Global" është termi i preferuar për t'iu referuar Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Standarde 
prfesionale 
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kontrollit të 

cilësisë & 
menaxhimit të 

riskut 

Teknologjitë / 
Platformat e 
përbashkëta 
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"Deloitte" është marka nën të cilën rreth 345,000 profesionistë të përkushtuar në firma të pavarura në të gjithë botën 
bashkëpunojnë për të ofruar auditim dhe siguri, konsulencë, këshillim financiar, këshillim për rrezikun, taksa dhe shërbime 
të ngjashme për klientët e përzgjedhur. Këto firma janë anëtarë të DTTL. DTTL, këto firma anëtare dhe secili prej 
subjekteve përkatëse të lidhura me to formojnë organizatën Deloitte. Çdo firmë anëtare e DTTL dhe/ose subjektet e 
lidhura me të ofron shërbime në zona të veçanta gjeografike dhe i nënshtrohet ligjeve dhe rregulloreve profesionale të 
vendit ose vendeve të veçanta në të cilat ajo operon. Çdo firmë anëtare e DTTL është e strukturuar në përputhje me ligjet 
kombëtare, rregulloret, praktikën zakonore dhe faktorë të tjerë dhe mund të sigurojë ofrimin e shërbimeve profesionale 
në territoret e saj përkatëse nëpërmjet subjekteve të lidhura. Jo çdo firmë anëtare e DTTL ose subjektet e lidhura me të 
ofron të gjitha shërbimet dhe disa shërbime mund të mos jenë të disponueshme për të vërtetuar klientët sipas rregullave 
dhe rregulloreve të kontabilitetit publik. DTTL, dhe çdo firmë anëtare e DTTL dhe secila prej subjekteve të lidhura me të, 
janë entitete ligjërisht të ndara dhe të pavarura, të cilat nuk mund të detyrojnë ose detyrojnë njëra-tjetrën në lidhje me 
palët e treta. DTTL dhe çdo firmë anëtare e DTTL, dhe entitetet e tyre përkatëse të lidhura, janë përgjegjës vetëm për 
veprimet dhe mosveprimet e tyre, dhe jo ato të njëra-tjetrës. Organizata Deloitte është një rrjet global firmash të pavarura 
dhe jo një partneritet apo një firmë e vetme. DTTL nuk ofron shërbime për klientët. 
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Deloitte KOSOVA: qeverisja – lidershipi në 
veprim 
Deloitte KOSOVA operon si një  kompani me përgjegjësi të 
kufizuar, e krijuar sipas ligjit në Kosovë, me zyrë të 
regjistruar në Rr. Ukshin Hoti, nr. 120, Kompleksi Ramiz 

Sadiku, H C3/2a, kati V, Prishtinë, Kosovë. 

Bordi i Drejtorëve të Deloitte Kosova është përgjegjës për 
qeverisjen dhe mbikëqyrjen e praktikës së Auditimit dhe 
Sigurisë. Përgjegjësitë specifike përfshijnë miratimin e 
strategjisë së biznesit të auditimit dhe sigurimit, miratimin 
e pranimit të partnerëve dhe drejtuesve, miratimin e 
ndarjes së njësive dhe fitimeve për partnerët dhe 
drejtuesit, miratimin e aspekteve financiare të planeve të 
biznesit . 

Më poshtë janë anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Deloitte 
KOSOVA të cilët u  emëruan nga takimi i aksionarëve: 

Deloitte KOSOVA – Bordi i Partnerëve dhe Drejtorëve 
Menaxhues  

Afrore Rudi, Drejtoreshë Menaxhuese 

Olindo Shehu, Drejtor 

Arta Limani Beqiri, Drejtoreshë 

Albana Shahu, Drejtoreshë 

Në të gjitha aktivitetet e tyre, drejtuesit e lartë të Deloitte 
KOSOVA janë përgjegjës për objektivin kryesor të cilësisë 
së auditimit, duke përfshirë përputhjen me standardet e 
aplikueshme profesionale dhe kërkesat rregullatore. 
Strategjia në Deloitte KOSOVA është zhvilluar në përputhje 
me drejtimin e përgjithshëm strategjik të vendosur për 
rrjetin Deloitte. 

Liderët e Auditimit dhe Sigurisë në Deloitte Kosova marrin 
pjesë në grupet e rrjetit Deloitte që vendosin dhe 
monitorojnë standardet e cilësisë dhe nga të cilat burojnë 
një sërë iniciativash për cilësinë e auditimit. 
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Qëllimi dhe angazhimi ynë: rrënjosja e besimit dhe 
besimit 
Në Deloitte KOSOVA, qëllimi ynë është të japim një ndikim që ka rëndësi. Për 
Auditimin dhe Sigurinë, kjo do të thotë përqendrim në ofrimin e auditimeve 
të pavarura me cilësi të lartë dhe rrënjosjen e sigurisë dhe besimit në tregjet 
e kapitalit përmes shërbimeve që ne ofrojmë. Kjo kërkon që ne të ndërtojmë 
vazhdimisht aftësi për të mbështetur ofrimin e auditimeve me cilësi të lartë 
dhe për të dhënë kontribut kryesor në formësimin e së ardhmes së 
profesionit të auditimit. 
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Çfarë sjell Deloitte Auditimi & 
Sigurimi në tregjet e kapitalit 

Subjektet që Deloitte KOSOVA i auditon 
Si pjesë e angazhimit të Auditimit & Sigurisë të Deloitte 
Kosova për të mbështetur tregjet e kapitalit, Deloitte 
KOSOVA është fokusuar në subjektet audituese që i 
shërbejnë interesit publik dhe ku Deloitte KOSOVA ka 
aftësitë për të kryer një auditim cilësor me objektivitet dhe 
në përputhje me standardet etike dhe profesionale në fuqi. 

Deloitte KOSOVA ka politika dhe procedura të detajuara 
për pranimin e klientëve dhe angazhimeve të mundshme 
dhe vlerësimin e rrezikut të angazhimit. Këto politika dhe 
procedura janë krijuar me objektivin që Deloitte KOSOVA 
të pranojë angazhime vetëm kur: 

 Është në gjendje të kryejë angazhimin dhe ka aftësitë, 
duke përfshirë kohën dhe burimet, për ta bërë këtë. 

 Mund të pajtohet me të gjitha kërkesat përkatëse 
etike dhe standardet profesionale, duke përfshirë 
vlerësimet dhe konsideratat e pavarësisë dhe konfliktit 
të interesit. 

 Konsiderohet integriteti i ekipit të menaxhimit të 
klientit potencial. 

Transformimi i Auditimit dhe Sigurisë 
Të qenit një profesion i rëndësishëm i së ardhmes dhe 
një praktikë e qëndrueshme që zhvillohet me ritmin e 
ndryshimit në teknologji dhe shoqëri është kritike. 
Shtytës i këtij qëllimi është iniciativa në Deloitte 
Transformimi i Auditimit dhe Sigurisë, e cila aktualisht 
është duke u zhvilluar dhe shpërndarë në të gjithë 
rrjetin Deloitte, duke përfshirë Deloitte KOSOVA. 

Transformimi i Auditimit dhe Sigurisë është një 
ndryshim i rëndësishëm në të gjithë rrjetin në mënyrën 
se si punojnë profesionistët e Deloitte dhe përfshin: 

Mënyra e Deloitte: 
standardizimi i 

proceseve të auditimit 
të mbështetur nga 

grupi ynë i teknologjisë 

Monitorimi i cilësisë së 
auditimit në kohë reale 

Modeli i talentit të 
përmirësuar i cili 

përfshin të mësuarit, 
shpërblimet dhe 

njohjen, qendrat e 
përsosmërisë dhe 
qendrat e ofrimit 

Shpërndarja e shpejtë e 
mjeteve dhe 

teknologjive për t'iu 
përgjigjur mjediseve në 

ndryshim 
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Risi e auditimit3 
Me mënyrën e Deloitte, Deloitte KOSOVA po sjell inovacion 
në thelbin e mënyrës se si ekzekutohen auditimet tona: me 
automatizim që përmirëson detyrat rutinore, analitika që 
japin një pamje më të thellë dhe më të detajuar në të 
dhënat dhe inteligjencë artificiale që përmirëson zbulimin 
njerëzor dhe zgjidhjen e problemeve. Si rezultat, klientët 
marrin një përvojë që është më pak e rëndë, me më shumë 
transparencë dhe njohuri më të thellë. 

Inovacioni dhe mundësimi i teknologjisë janë një 
pritshmëri në mjedisin e sotëm të biznesit që ndryshon me 
shpejtësi dhe kjo pritshmëri vlen edhe për profesionin e 
auditimit. Mjedisi kompleks i sotëm i biznesit kërkon që 
auditimi të jetë dinamik, shumëdimensional dhe i thellë. 
Ekziston një kërkesë për informacione relevante në kohë 
reale dhe klientët presin që auditimet të evoluojnë ndërsa 
ata inovojnë bizneset dhe proceset e tyre. Auditorët e 
Deloitte KOSOVA po përmirësojnë procedurat duke 
përdorur më shumë analitikën e drejtuar nga të dhënat, si 
dhe teknologjitë njohëse dhe të bazuara në “cloud” si 
Inteligjenca Artificiale (AI). Kjo është pjesërisht për shkak të 
rritjes së automatizimit dhe efektivitetit që ofrojnë, por 
edhe nevojës që Deloitte KOSOVA të qëndrojë përpara 
përparimeve teknologjike të përdorura nga entitetet që ne 
auditojmë. 

Deloitte KOSOVA është e përkushtuar ndaj investimeve të 
vazhdueshme në teknologjitë në zhvillim dhe larminë e 
mendimit që mundëson ofrimin e cilësisë, njohurive dhe 
vlerës së përmirësuar për klientët tanë dhe tregjet. 
Deloitte KOSOVA ka lançuar Deloitte Omnia, platformën 
tonë të ofrimit të auditimit të bazuar në “cloud” 
kompjuterike të gjeneratës së ardhshme, si dhe Deloitte 
Levvia, një zgjidhje e përshtatur për të mbështetur 
auditimet tona shumë të vogla. Zhvillimi i mëtejshëm, 
përmirësimi dhe vendosja e gjerë e të dyja zgjidhjeve do të 
vazhdojë gjatë disa viteve të ardhshme. Deloitte KOSOVA 
ka gjithashtu një platformë analitike, si dhe një grup të 
integruar mjetesh inovative që mundësojnë të gjitha të 
lidhura në “cloud”. 

  

 
3Për më shumë informacion rreth inovacionit të auditimit të Deloitte, ju lutemi 
referojuni Raportit të Ndikimit Global të Deloitte . 
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Raportimi mjedisor, social dhe qeverisja 
(ESG)4 

Raportimi financiar i sotëm  
Për të vlerësuar më mirë qëndrueshmërinë e strategjive të 
korporatave ndaj çështjeve të lidhura me klimën dhe 
çështjeve të tjera ESG, investitorët dhe palët e interesuara 
po kërkojnë informacion të besueshëm dhe të 
krahasueshëm mbi ndikimet e mundshme të këtyre 
çështjeve. Këto çështje mund të kenë implikime në 
kontabilitetin financiar dhe raportimin e një kompanie, në 
kontekstin e standardeve ekzistuese të kontabilitetit dhe 
auditimit të pasqyrave financiare. Kompanitë ndjekin 
standardet e raportimit financiar siç janë Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) dhe Parimet 
e Kontabilitetit të Pranuara Përgjithësisht të SHBA-së 
(GAAP). Auditorët ndjekin standardet e auditimit si ato të 
vendosura nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të 
Auditimit dhe Sigurisë (IAASB), Standardet Ndërkombëtare 
të Auditimit (ISA) dhe Bordi i Mbikëqyrjes së Kontabilitetit 
të Kompanive Publike (PCAOB) në lidhje me auditimin e 
pasqyrave financiare. Këto standarde kërkojnë që 
auditorët të identifikojnë dhe vlerësojnë rreziqet e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare të kompanive 
që ata auditojnë, dhe të hartojnë dhe kryejnë procedura 
auditimi që i përgjigjen këtyre rreziqeve. Deloitte KOSOVA 
po rrit ndërgjegjësimin për ndikimet e mundshme të 
çështjeve të lidhura me klimën dhe çështjeve të tjera të 
ESG-së në raportimin financiar përmes udhëzimeve, 
mjeteve, modeleve, të mësuarit dhe praktikave drejtuese. 

Raportimi i korporatës në të ardhmen 
Përveç kësaj, pjesëmarrësit e tregut dhe palët më të gjera 
të interesit po bëjnë thirrje për një pasqyrë më të madhe 
në performancën e korporatës, veçanërisht duke kërkuar 
transparencë të shtuar rreth ndikimeve të ESG dhe varësive 
të modelit dhe strategjisë së biznesit të një kompanie. Me 
kalimin e kohës, shumë vendosës standardesh dhe 
organizata të tjera kanë zhvilluar korniza ose standarde për 
raportimin e metrikës dhe informacionit ESG për përdorim 
nga kompanitë. Megjithatë, aktualisht nuk ka asnjë 
mekanizëm të zbatimit global ose kërkesa sigurie për 
aderimin ose miratimin e vazhdueshëm. Deloitte KOSOVA 
mbështet propozimin e Fondacionit Ndërkombëtar të 
Standardeve të Raportimit Financiar (IFRSF) për të krijuar 
një Bord të Standardeve Ndërkombëtare të 
Qëndrueshmërisë (ISSB) që, krahas Bordit të Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe nën qeverisjen dhe 
mbikëqyrjen e IFRSF, do të ofronte një sërë standardesh 
globale. 

Ekziston një interes në rritje për kompanitë që të 
integrojnë elemente të lidhura me klimën dhe të tjera ESG 

 
4Për më shumë informacion në lidhje me përafrimin e Deloitte me ESG, ju lutemi 
referojuni Deloitte Global Impact Report . 

në sistemet e kontrollit të brendshëm, duke rritur 
pjekurinë e sistemeve, proceseve dhe qeverisjes mbi 
informacionin e lidhur me klimën dhe informacione të tjera 
të ESG. Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen (p.sh. 
Komitetet e Auditimit, Bordet) po lëvizin drejtë përfshirjes 
së elementeve të ESG-së në përgjegjësitë e tyre 
mbikëqyrëse të menaxhimit të kompanive - gatishmërinë e 
kompanive, aftësitë e menaxhimit të kompanive dhe 
zbatimin e proceseve dhe kontrolleve për mbledhjen e të 
dhënave. 

Deloitte KOSOVA mbështet përpjekjet për t'i bërë të 
qëndrueshme, të krahasueshme dhe të besueshme 
informacionet ESG të shpalosura publikisht. Siguria ofron 
një besim më të madh në informacionin ESG. Deloitte 
KOSOVA beson se ka një përfitim të sigurimit ESG që 
ofrohet nga një firmë auditimi. Objektiviteti, besueshmëria 
dhe integriteti janë cilësi që vlerësohen më shumë në 
ofruesit e sigurimit. Këto janë përveç pavarësisë, 
skepticizmit profesional, përkushtimit ndaj cilësisë dhe 
trajnimit të duhur që janë po aq kritike. Të gjitha këto 
mbulohen nën infrastrukturën tipike të firmave të 
auditimit dhe do të përforcohen më tej me miratimin e 
ISQM 1, i cili hyn në fuqi në dhjetor 2022. 

Deloitte KOSOVA mbështet bashkëpunimin e 
vazhdueshëm të të gjithë pjesëmarrësve në ekosistemin e 
raportimit financiar, duke punuar së bashku për të zhvilluar 
dhe zbatuar standarde të përbashkëta mbi të cilat mund të 
matet, zbulohet dhe në fund të sigurohet informacioni ESG. 

Më tej, për të ndihmuar botën të arrijë qëllimet e 
Marrëveshjes së Parisit, Deloitte ka lançuar WorldClimate , 
një strategji për të drejtuar zgjedhje të përgjegjshme 
klimatike brenda rrjetit Deloitte dhe më gjerë. 
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Sëmundja Coronavirus 2019 (COVID-19) 
Prioriteti më i lartë i Deloitte KOSOVA është siguria dhe 
mirëqenia e profesionistëve të saj. Në këtë mjedis global 
në ndryshim ndërsa ndikimet e COVID-19 vazhdojnë të 
shpalosen, investitorët dhe palët e interesuara po kërkojnë 
nga auditorët më shumë se kurrë për të dhënë një opinion 
të pavarur mbi pasqyrat financiare të kompanive. Deloitte 
KOSOVA mbetet e përkushtuar ndaj këtij roli kritik dhe 
ofrimit të auditimeve të cilësisë më të lartë. 

Menaxhmenti i njësisë ekonomike dhe auditorët po 
ndikohen nga kufizimet në udhëtim dhe kërkesat për të 
qëndruar në shtëpi. Me kufizimet e udhëtimit që prekin 
personelin dhe auditorët e njësive ekonomike, kompanitë 
mund të marrin informacion në mënyra të reja ose të 
ndryshme. Përveç kësaj, menaxhmenti i njësisë ekonomike 
përballet me pasiguri të konsiderueshme në vendosjen e 
gjykimeve për të projektuar rezultatet e ardhshme të 
funksionimit dhe flukset monetare, parimin e vijimësisë 
dhe zhvillimin e analizës së vlerësimit, etj. Procesi i 
raportimit financiar ka të ngjarë të kërkojë analiza të 
kujdesshme dhe konsiderata të mëtejshme të ndikimit nga 
menaxhmenti dhe auditorët duke pasur parasyshë 
mjedisin akutal. 

Të gjithë palët e interesuara të ekosistemit të raportimit 
financiar duhet të ushtrojnë gjykim të rëndësishëm në këtë 
mjedis të paprecedentë dhe të pasigurt – qeveritë, kur 
projektojnë kohëzgjatjen e mbylljeve; bankierët, kur 
vendosin nëse një kredi mund të shlyhet plotësisht; 
menaxhmenti, kur vlerëson nëse një kompani mund të 
vazhdojë të operojë mbi parimin e vijimësisë dhe komitetet 
e auditimit që ofrojnë mbikëqyrje të menaxhmentit; 
auditorët, kur vlerësojnë këto gjykime; dhe investitorët, 
kur analizojnë informacionin financiar të disponueshëm në 
dritën e këtyre pasigurive të paprecedentë. 

Megjithëse kornizat ekzistuese të kontabilitetit kanë 
provizione për pasiguri, është e rëndësishme që 
përdoruesit dhe rregullatorët e pasqyrave financiare të 
presin një shkallë më të lartë të luhatshmërisë së tregut 
dhe ekonomik në të ardhmen e afërt. 

Deloitte KOSOVA mirëpret deklaratat publike dhe 
udhëzimet e lëshuara nga rregullatorët që njohin 
pasiguritë aktuale dhe theksojnë rëndësinë e deklarimeve 
të korporatave me cilësi të lartë dhe largpamëse. E 
rëndësishmja, disa rregullatorë kanë përcjellë se përpjekjet 
me mirëbesim për t'u ofruar investitorëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë të tregut informacione të 
përparuara të përshtatura nuk do të hamendësohen. Ka 
përfitim për publikun për transparencë më të madhe nga 
aktorë të ndryshëm të ekosistemit të raportimit financiar 
duke rritur ndërgjegjësimin për këto çështje. Kjo përfshin 
sigurimin e më shumë qartësisë mbi përgjegjësitë e 

menaxhmentit, komiteteve të auditimit, kompanive, 
auditorëve, rregullatorëve dhe palëve të tjera të 
interesuara. 

Objetktivat strategjike të Deloitte KOSOVA bazohen në 
parime dhe mbeten të pandryshuara (p.sh., investimet në 
cilësi, njerëz dhe teknologji), megjithatë, disa procese të 
lidhura janë modifikuar ose prioritizuar për të faktorizuar 
ndryshime të paparashikuara për shkak të pandemisë. 
Firmave Deloitte iu kërkua të zbatonin proceset e 
monitorimit dhe konsultimit për të ruajtur standarde të 
larta të cilësisë dhe për të përforcuar fushat kryesore të 
fokusit të ndikuar nga implikimet e COVID-19. 

Deloitte KOSOVA është fokusuar në vendosjen e cilësisë së 
nevojshëm për periudhën historike sfiduese që pasoi. Nga 
perspektiva e rrezikut të auditimit, mjediset e rrjedhshme 
ekonomike dhe shëndetësore globalisht vazhdojnë të 
ushtrojnë presion mbi rrezikun e mashtrimit, zhvlerësimit 
të aseteve dhe vazhdimësisë në industri të caktuara. Sfidat 
operacionale në disa industri mund të shfaqen në sfida të 
raportimit financiar, ndërsa industri të tjera mund të 
përfitojnë nga mjedisi aktual. 

Standardet profesionale, politikat dhe udhëzimet e 
Deloitte Kosova, rrjetet e forta të konsultimit dhe 
specialistëve, si dhe kujdesi i palëkundur vazhdojnë të jenë 
baza për ekzekutimin e auditimeve me cilësi të lartë nga 
Deloitte. Teknologjia dhe infrastruktura e Deloitte KOSOVA 
lejuan një përgjigje të shkathët dhe të shpejtë ndaj 
ndikimeve të ndryshme të pandemisë COVID-19. Deloitte 
KOSOVA u përgatit për raste të ndryshme të 
paparashikuara për të mbështetur nevojat në ndryshim 
dhe për të mbështetur profesionistët gjatë periudhave kur 
atyre u është kërkuar të punojnë nga distanca. Deloitte 
KOSOVA ka vazhduar të përdorë Qendrën e Burimeve 
Teknike të Ofrimit të Auditimit dhe Sigurisë së Deloitte – 
një vend qendror për të gjithë profesionistët e Deloitte 
KOSOVA që të kenë qasje në burimet dhe udhëzimet e 
auditimit të lidhura me COVID-19 në nivel global dhe të 
adaptueshëm në nivel lokal. Këto përgjigje na kanë lejuar 
të vazhdojmë të përforcojmë zbatimin e qasjes së auditimit 
të Deloitte KOSOVA gjatë gjithë pandemisë. 

Deloitte ka udhëhequr gjithashtu iniciativat globale për të 
kuptuar implikimet e punës virtualisht për profesionistët, 
për t'u ofruar atyre mbështetje për të përmirësuar 
bashkëpunimin në ekip dhe për të shqyrtuar mënyra të reja 
të punës në një mjedis të largët. Pavarësisht mjedisit virtual 
të punës, mësimi iu dorëzua me sukses profesionistëve të 
Deloitte KOSOVA përmes programeve virtuale dhe ne po e 
përdorim këtë përvojë për të nxitur përmirësimin e 
vazhdueshëm. 
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Transformimi i ekzekutimit të auditimit në një mjedis pune 
gjithnjë e më dinamik ka bërë që Deloitte KOSOVA t'i 
përgjigjet nevojave dhe kërkesave të talenteve që 
ndryshojnë me shpejtësi. Ndërsa Deloitte KOSOVA po 
organizon kthimin në vendin e punës në disa vende, ajo po 
sfidon metodat e saj historike të punës dhe po shqyrton një 
mjedis pune hibrid. 

Më tej, Deloitte KOSOVA do të vazhdojë të përqendrojë 
përpjekjet e saj dhe të ofrojë një përvojë të qëndrueshme 
auditimi në një mënyrë që përqafon pritshmëritë në 
zhvillim të klientëve dhe profesionistëve. 

Modeli multidisiplinar (MDM) 
MDM është një kontribues i rëndësishëm për auditimet me cilësi të lartë. Auditorët përdorin gjithnjë e më shumë 
punën e specialistëve në një sërë fushash, duke përfshirë ndihmën në vlerësimin e vlerësimeve kontabël dhe matjeve 
të vlerës së drejtë. Kjo ka qenë më e rëndësishme se kurrë pasi pasqyrat financiare të kompanive u kërkuan të 
pasqyronin pasiguritë e paraqitura nga COVID-19. Pasqyrat financiare mund të vazhdojnë të ndërlikohen për shkak të 
elementeve të reja ESG dhe fushave të tjera të fokusit. Më tej, ndërsa përdorimi i të dhënave të mëdha bëhet më i 
përhapur në përputhje me përparimet e tjera digjitale, kërkesa për analistë të të dhënave dhe specialistë të TI-së do të 
rritet në përputhje me rrethanat. Ndër përfitimet e MDM janë: 

 Mundësia për të zhvilluar njohuritë e industrisë përmes lenteve të shumta, gjë që përmirëson të kuptuarit e 
auditorëve për rreziqet e biznesit që lidhen me kryerjen e auditimeve. 

 Qasje e menjëhershme për praktikën e auditimit në burime të specializuara në linja të tjera biznesi. Kjo promovon 
cilësinë e auditimit sepse auditorët mund të shfrytëzojnë njohuritë dhe përvojën e profesionistëve këshillues të 
cilët janë të aftë në tema përtej auditimit dhe sigurisë. 

 Një organizatë e larmishme ndihmon në tërheqjen dhe mbajtjen e talenteve kryesore. 
 Disponueshmëria e kapitalit intelektual brenda rrjetit për të inovuar proceset e auditimit, teknologjitë, etj. 
 Pjesë të biznesit rriten me ritme të ndryshme gjatë periudhave të ndryshme kohore nëpër tregje. MDM e Deloitte 

KOSOVA ofron një mbrojtje kundër paqëndrueshmërisë së tregut që është e rëndësishme për qëndrueshmërinë 
afatgjatë të rrjetit dhe bën të mundshme investime të rëndësishme në cilësinë e auditimit dhe inovacionin, edhe 
në kohë presionesh financiare mbi biznesin e auditimit. 

Përgjigja e Deloitte KOSOVA ndaj COVID-19 demonstron elasticitet në vendosjen e cilësisë së auditimit dhe interesit 
publik në radhë të parë, gjë që mbështetet më tej nga përfitimet e rëndësishme të MDM. Çdo biznes jo-auditues nga 
Deloitte KOSOVA ka një interes të përbashkët dhe të veçantë për të mbështetur iniciativat e cilësisë së auditimit dhe 
strategjinë e Deloitte KOSOVA për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë dhe të qëndrueshme globalisht për klientët. 
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Zhvillimi profesional dhe 
menaxhimi i performancës 
Kultura e Deloitte KOSOVA dhe hartimi i 
programeve të të mësuarit i vendosin 
njerëzit në rend të parë. Profesionistët e 
Deloitte KOSOVA janë teknikisht të aftë me 
nivele të larta të etikës, integritetit, 
skepticizmit profesional dhe objektivitetit, 
dhe po rrisin vazhdimisht aftësitë dhe 
përvojën e tyre. 

Deloitte KOSOVA është e përkushtuar të 
ofrojë një përvojë të pakrahasueshme 
talentesh, të zhvillojë profesionistë dhe të 
çojë më tej karrierën e tyre duke krijuar një 
mjedis të të mësuarit gjatë gjithë jetës - 
duke avancuar edukimin e auditimit, 
aftësitë dhe mundësitë fleksibile të 
karrierës që tërheqin auditorët e 
ardhshëm. 

Profesionistët e Deloitte KOSOVA sjellin 
kualifikim, njohuri dhe aftësi të ndryshme 
që rrisin aftësitë si organizatë në kryerjen 
e auditimeve të cilësisë më të lartë. 

Për më tepër, diciplina operacionale, 
menaxhimi efektiv i biznesit dhe zhvillimi i 
një qasjeje të veçantë për kryerjen e 
auditimeve të njohur si Mënyra e Deloitte, 
ofrojnë themelin për angazhimin e 
Deloitte KOSOVA për të sjellë konsistencë 
në auditimet tona. 

Deloitte KOSOVA po drejton një biznes të 
qëndrueshëm auditimi dhe sigurie që njeh 
dhe shpërblen njerëzit e tij dhe investimet 
e vazhdueshme në të ardhmen e tyre. 
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Iniciativat e të mësuarit dhe zhvillimit 
Deloitte KOSOVA për ofrimin e auditimit po ndryshon 
përvojën e auditimit për profesionistët. Ekipet e auditimit 
fuqizohen nga mjetet dhe teknologjitë e avancuara dhe 
përdorimi më i gjerë i analitikës së të dhënave brenda një 
fluksi pune të udhëhequr për të ekzekutuar ciklin e 
auditimit nga fundi në fund. Për profesionistët e Deloitte 
KOSOVA, kjo do të thotë të përqendrohen në mënyrën se 
si angazhimi planifikohet, ekzekutohet dhe menaxhohet 
vazhdimisht në të gjithë globin duke përdorur teknika dhe 
aftësi të ardhshme. Ai gjithashtu ofron mundësi për të 
përmirësuar aftësitë dhe kompetencat e tyre teknike dhe 
profesionale. Për shembull, aftësitë e mëposhtme bëhen 
më të rëndësishme—analitika e përmirësuar e të dhënave, 
menaxhimi i projektit, mendimi kritik, komunikimi, gjykimi 
i përmirësuar profesional dhe aplikimi i parimeve të 
kontabilitetit dhe auditimit për të punuar në mënyrë më 
efektive dhe për të ofruar angazhime me cilësi më të lartë. 

Jo vetëm që Deloitte KOSOVA jep vlerë në më shumë fusha, 
por me rritjen e aftësive dhe shkathtësive, ne ndërtojmë 
besim më të madh dhe bëhemi vlerësues gjithnjë e më të 
mirë të rrezikut. 

Deloitte KOSOVA ka bërë investime të konsiderueshme në 
strategjitë e talenteve dhe të të mësuarit dhe ka 
transformuar kurrikulën e auditimit teknik për të ndërtuar 
aftësitë e rifreskuara dhe aftësitë e kërkuara sipas nivelit: 

 Në thelb, Deloitte KOSOVA ka një kurrikulë të vetme të 
detyrueshme të të mësuarit teknik të auditimit për 
auditorët, duke synuar nxënësit sipas nivelit, duke 
përdorur një përzierje dinamike të kurseve digjitale 
sipas kërkesës, të udhëhequra nga instruktorët e 
drejtpërdrejtë dhe aktiviteteve në punë. 

 Të gjithë profesionistëve të shërbimit ndaj klientit u 
kërkohet të kryejnë të paktën 20 orë arsimim 
profesional të vazhdueshëm (CPE) çdo vit dhe të 
paktën 120 orë çdo tre vjet, përmes programeve të të 
mësuarit të strukturuar, formal, si kurse të brendshme 
ose të jashtme, seminare ose mbulim të mësimit 
elektronik. të gjitha fushat e modelit të kompetencave 
(p.sh., kompetencat e përbashkëta, kompetencat 
teknike specifike të funksionit dhe kompetencat në 
fushat e specializimit). 

 Të gjithë profesionistët e shërbimit ndaj klientit kanë 
pritshmëri të përcaktuara qartë për rolin dhe 
Standardet e Talentit përshkruajnë aftësitë që 
kërkohen nga praktikuesit në çdo nivel. 

Deloitte KOSOVA ka krijuar gjithashtu mundësi specifike të 
të mësuarit për specialistët që punojnë në angazhimet e 
auditimit për të mbështetur njohuritë dhe të kuptuarit e 
tyre për procesin e auditimit. Menaxhimi i përmirësuar i 
projektit, një aftësi kyçe për ekzekutimin e angazhimeve të 
auditimit, është përfshirë në programet vjetore të 
zhvillimit të cilat ofrojnë një përzierje të zhvillimit të të 
mësuarit teknik dhe të butë. Objektivi i programit të 
zhvillimit profesional në Deloitte KOSOVA është të 
ndihmojë partnerët dhe praktikuesit të ruajnë dhe rrisin 
kompetencën e tyre profesionale dhe të sigurojnë 
konsistencën e ekzekutimit të auditimit. Për të plotësuar 
zhvillimin në vendin e punës, Deloitte KOSOVA ofron 
programe formale të zhvillimit profesional të vazhdueshëm 
në fushat përkatëse lëndore në përputhje me kurrikulën e 
Auditmit & Sigurisë në Deloitte KOSOVA. 
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Universiteti Deloitte 
Deloitte kultivon në mënyrë aktive njohuritë dhe aftësitë 
kolektive të profesionistëve të Deloitte globalisht përmes 
investimeve të vazhdueshme në Universitetet Deloitte 
(DU). Këto janë qendra më të avancuara të të mësuarit dhe 
zhvillimit të fokusuara në kulturën Deloitte dhe të 
rrënjosura në parimet e lidhjes dhe udhëheqjes në një 
mjedis mësimi shumë përfshirës [2] . 

 

 
[2] Për më shumë informacion rreth Universiteteve Deloitte, ju lutemi referojuni 
Deloitte Global Impact Report . 

Shpërblimi i partnerit 
Ekzekutimi i auditimeve me cilësi të lartë pritet nga të 
gjithë profesionistët dhe është i integruar në të gjithë 
rrjetin Deloitte. Cilësia e auditimit njihet përmes 
programeve të shpërblimit dhe njohjes dhe është ndërtuar 
në standardet e performancës në çdo nivel, kundrejt të 
cilave maten vlerësimet e përgjithshme të profesionistëve. 

Partnerët e Deloitte KOSOVA vlerësohen në baza vjetore 
dhe në varësi të rezultatit të vlerësimit, shpërblimi i 
partnerëve mund të rritet ose ulet. Konkretisht, vlerësimet 
e partnerëve marrin parasysh faktorët e mëposhtëm: 
cilësinë, ekspertizën, integritetin, profesionalizmin, 
sipërmarrjen, pavarësinë dhe pajtueshmërinë. 
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Fokusi parësor i Deloitte KOSOVA në cilësinë e 
auditimit 
Angazhimi i Deloitte KOSOVA për cilësinë e auditimit është thelbësor për 
gjithçka që bëjmë, nga futja e një kulture cilësie dhe përsosmërie në të gjithë 
rrjetin, te prioritetet biznesore dhe financiare, si dhe proceset, mjetet dhe 
teknologjitë e aplikuara në ekzekutimin e auditimeve. Sigurimi që cilësia e 
auditimit të ecë në ritmin me kushtet e reja ekonomike, biznesore dhe 
rregullatore, si dhe me përparimet teknologjike, është thelbësore për rritjen 
e vazhdueshme të rolit të Deloitte KOSOVA në mbrojtjen e interesit publik 
dhe mbështetjen e funksionimit efektiv të ekosistemit financiar. Marka e 
Deloitte KOSOVA përcaktohet nga auditimet me cilësi të lartë të kryera dhe 
nga angazhimi i palëkundur për përmirësim të vazhdueshëm. 
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Angazhimi dhe cilësia e lidershipit në krye 
Kultura e cilësisë dhe ekselencës së Deloitte KOSOVA fillon 
me ton të fortë nga lart, duke filluar nga lidershipi i lartë e 
deri te drejtuesit në të gjitha zyrat tona dhe angazhimet e 
auditimit. Përqendrimi i Deloitte KOSOVA në cilësinë e 
auditimit është i dukshëm nëpërmjet përfshirjes së 
drejtpërdrejtë të drejtuesve në të gjithë nivelet e aktivitetit 
dhe porosive të vazhdueshme që përforcon rëndësinë që i 
kushtohet cilësisë së auditimit. Kërkimi i pandalshëm i 
Deloitte KOSOVA mbi cilësinë përcakton jo vetëm atë që 
bëjmë, por edhe kush jemi. 

Pavarësia, objektiviteti dhe skepticizmi 
profesional 
Ekzekutimi i auditimeve me cilësi të lartë kërkon pavarësi, 
objektivitet dhe skepticizëm profesional. Kjo do të thotë 
një fokus i vazhdueshëm dhe i prekshëm në rolin kritik të 
Deloitte KOSOVA në mbrojtjen e interesit publik, duke 
përfshirë krijimin e një kulture të cilësisë ku të bësh gjënë 
e duhur është me rëndësi parësore. Si vlerësues, Deloitte 
KOSOVA vazhdimisht përforcon rolin e rëndësishëm se 
kush duhet të mbajë një mendësi të skepticizmit 
profesional gjatë gjithë kryerjes së punës sonë. Kjo qasje 
ndaj auditimit reflektohet në shumë aspekte të politikave, 
metodave, procedurave dhe mësimit të Deloitte KOSOVA 
dhe përforcohet nëpërmjet kontrollit të cilësisë dhe 
masave të llogaridhënies. 

Qasja e auditimit 
Deloitte KOSOVA ndaj një auditimi me cilësi të lartë 
përfshin një metodologji auditimi, të zakonshme në të 
gjithë rrjetin Deloitte, të plotësuar nga mjete auditimi për 
t'u përdorur nga profesionistët tanë për të planifikuar, 
kryer, mbikëqyrur, rishikuar, dokumentuar, konkluduar 
dhe komunikuar rezultatet e çdo auditimi. Qasja e 
auditimit në Deloitte KOSOVA mbështetet nga standardet 
profesionale. 

Kjo metodologji auditimi është dinamike - ajo evoluon 
vazhdimisht për të mbajtur ritmin me kërkesat në ndryshim 
të investitorëve, kompanive dhe palëve të tjera të 
interesuara. Ai pranon se përparimet në disponueshmërinë 
dhe menaxhimin e grupeve të mëdha të të dhënave dhe në 
shkencën statistikore janë të rëndësishme për vazhdimin e 
përmirësimit të cilësisë së auditimeve të Deloitte KOSOVA. 

Metodologjia e Deloitte KOSOVA bazohet në rrezik, duke u 
fokusuar në bilancet e llogarisë së pasqyrave financiare, 
dhënien e informacioneve shpjeguese dhe pohimet 
themelore që kanë një mundësi të arsyeshme për t'u 
deklaruar gabim. 

Proceset për të mbështetur profesionistët e 
Deloitte [KOSOVA] në ekzekutimin e 
auditimeve me cilësi të lartë 
Burimet e përdorura nga profesionistët e Deloitte KOSOVA 
në kryerjen e auditimeve të tyre përfshijnë vegla të 
patentuara, udhëzime, materiale dhe mjete praktike të 
përdorura në kryerjen e auditimeve, të cilat janë të 
disponueshme për të gjithë profesionistët tanë në 
Bibliotekën Teknike të Deloitte, një bibliotekë e gjerë 
online. Deloitte KOSOVA lëshon rregullisht udhëzime 
kontabël dhe auditimi për profesionistët tanë dhe 
komunikon zhvillimet që mund të ndikojnë në cilësinë e 
auditimit. 

Konsultimi 
Konsideratat e cilësisë dhe menaxhimit të rrezikut janë 
pjesë përbërëse e biznesit të auditimit të Deloitte KOSOVA. 
Kjo është arsyeja pse Deloitte KOSOVA e sheh konsultimin 
si një proces thelbësor, bashkëpunues - një proces që 
ndihmon në përcaktimin e përgjigjeve më të përshtatshme 
për pyetjet komplekse. Politikat e konsultimit të Deloitte 
KOSOVA kërkojnë që përfundimet të dokumentohen, 
kuptohen dhe zbatohen. Përveç konsultimeve formale, sa 
herë që partnerët dhe ekipet e angazhimit kanë nevojë për 
informacione ose perspektiva shtesë, ata inkurajohen të 
kërkojnë ndihmë nga ekipi i Cilësisë së Auditimit, ose të 
tjerë në organizatë me njohuri të specializuara. 

Sistemi i kontrollit të cilësisë 
Deloitte KOSOVA beson se një sistem efektiv i kontrollit të 
cilësisë është thelbësor për performancën konsistente të 
angazhimeve të auditimit me cilësi të lartë dhe ne 
vazhdojmë të bëjmë investime të rëndësishme në njerëzit, 
proceset dhe teknologjitë që qëndrojnë në themel të 
proceseve të kontrollit të cilësisë së Deloitte KOSOVA. 

Rregullatorët dhe vendosësit e standardeve në Deloitte 
KOSOVA dhe globalisht janë gjithashtu të fokusuar në 
nxitjen e përmirësimeve të mëtejshme në sistemet e 
kontrollit të cilësisë së firmave. Në dhjetor 2020, IAASB 
publikoi paketën e re, të rishikuar të standardeve të 
menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë Standardin 
Ndërkombëtar për Menaxhimin e Cilësisë 1 ("ISQM 1"). 
Efektiv më 15 dhjetor 2022, ISQM 1 fokusohet në 
menaxhimin e cilësisë në nivel firme. 

Aktivitetet e zbatimit të ISQM 1 të Deloitte KOSOVA janë 
duke u zhvilluar mirë, duke punuar me liderët në të gjithë 
Deloitte KOSOVA, si dhe me rrjetin më të gjerë, për të 
përmirësuar më tej qasjen tonë proaktive për menaxhimin 
e cilësisë së angazhimeve të kryera - identifikimin dhe 
adresimin e rreziqeve për cilësinë e auditimit dhe nxitjen e 
avancimeve të vazhdueshme në proceset e kontrollit të 
cilësisë. 
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Në përputhje me kulturën e përmirësimit dhe inovacionit 
të vazhdueshëm të Deloitte KOSOVA, këto aktivitete të 
përcaktimit të standardeve ofrojnë mundësinë për të 
sfiduar veten - duke shqyrtuar ato fusha ku ne mund të 
mbështesim dhe transformojmë më tej sistemin e 

kontrollit të cilësisë. Cilësia e auditimit është gjithmonë 
primar dhe në qendër, dhe monitorimi dhe proceset e 
matjes së cilësisë së auditimit luajnë një rol integral në 
aftësinë tonë për t'u përmirësuar vazhdimisht. 
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Monitorimi i cilësisë së auditimit 
të jashtëm dhe të brendshëm  
Monitorimi dhe Matja e Cilësisë së 
Auditimit 
Fokusi i vazhdueshëm në cilësinë e auditimit është i një 
rëndësie të madhe për markën Deloitte. Është thelbësore 
që një auditim i Deloitte KOSOVA të kryhet vazhdimisht 
dhe me cilësi të lartë, kudo në botë që kryhet. 

Objektivat e programit të Monitorimit dhe Matjes së 
Cilësisë së Auditimit të Deloitte (AQMM) janë: 

 Të transformojë mënyrën e monitorimit dhe matjes së 
cilësisë së auditimit dhe zgjidhjen e mangësive të 
auditimit; dhe 

 Përmirësojmë sistemin e brendshëm të kontrollit të 
cilësisë që ndjekin të gjitha firmat e rrjetit Deloitte 

Programi AQMM është i fokusuar në: 

 Monitorimin e vazhdueshëm, qëndrueshëm dhe të 
fuqishëm të angazhimeve të përfunduara dhe të atyre 
në proces. 

 Kuptimi themelor i mangësive dhe ekzekutimi në kohë 
i veprimeve korrigjuese nga të gjitha firmat anëtare në 
mënyrë të vazhdueshme 

 Transparencë dhe konsistencë më e madhe në 
raportimin e masave kryesore të cilësisë së auditimit 
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Monitorimi & Matja e Cilësisë së Auditmit 

Rishikimet e angazhimit 

Monitorim i vazhdueshëm Sistemi i kontrollit të cilësisë 

Inspektim i jashtëm Rehabilitim 

Analiza e faktorëve të shkakut 



Raporti i Transparencës 2021| Monitorimi i cilësisë së auditimit të jashtëm dhe të brendshëm 

19 

 Monitorimi gjatë procesit 
Monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së auditimit nga 
Deloitte KOSOVA sjell një përgjigje më të shpejtë ndaj 
çështjeve të auditimit për angazhimet "në fluturim", 
identifikimin e drejtimit, zgjidhjet në kohë dhe veprimet 
korrigjuese në kohë reale të arritura nga: 

 Vendosja dhe monitorimi i një sërë diagnostikimesh 
thelbësore, duke u mundësuar partnerëve dhe 
ekipeve të angazhimit, si dhe drejtuesve të cilësisë së 
auditimit të Deloitte KOSOVA, të monitorojnë 
vazhdimisht cilësinë e auditimit dhe të ndërmarrin 
veprime të menjëhershme. 

 Një program i "kontrollit shëndetësor" specifik të një 
lënde për të ndihmuar drejtuesit(ët) e cilësisë së 
auditimit të Deloitte KOSOVA në vlerësimin e progresit 
dhe identifikimin e çështjeve të mundshme në 
angazhimet gjatë fluturimit. 

 Rishikimet e performancës së angazhimeve të 
drejtpërdrejta që i mundëson Deloitte KOSOVA të 
identifikojë dhe korrigjojë në mënyrë proaktive çdo 
çështje të cilësisë gjatë auditimit. 

 Rezultatet e monitorimit gjatë procesit vlerësohen në 
përgjithësi për të përcaktuar nëse nevojitet 
komunikim dhe mbështetje shtesë për ekipet e 
angazhimit të auditimit në lidhje me respektimin e 
metodologjisë së auditimit ose përditësimet e saj. 

Rishikimet e angazhimeve 
Komponentët kryesorë të rishikimeve të angazhimit 
(rishikimet e praktikës së brendshme) përfshijnë: 

 Zgjedhja e angazhimit të bazuara në rrezik dhe 
shqyrtimi i të gjitha industrive kryesore të shërbyera 
nga Deloitte KOSOVA. 

 Paneli i detyrueshëm i moderimit për të nxitur 
qëndrueshmërinë në gjetjet dhe vlerësimet e 
angazhimit. 

 Partnerët dhe zëvendësuesit e jashtëm që mbikëqyrin 
rishikimet e praktikave për të nxitur qëndrueshmërinë. 

 Identifikimi i burimeve të përshtatshme (nga brenda 
Deloitte KOSOVA si dhe nga vendet e tjera të Deloitte) 
me përvojën e duhur dhe njohuritë e industrisë, duke 
përfshirë krijimin e ekipeve qendrore të shqyrtimit. 

Rishikimi i Sistemit të kontrollit të cilësisë 
(SQC). 
Rishikimi i SQC përfshin elementë të shumtë si 
dokumentimi i fushave kryesore të proceseve dhe 
kontrolleve të SQC dhe kryerja e procedurave për testimin 
e efektivitetit operativ të SQC, duke përfshirë ekzekutimin 
e një programi gjithëpërfshirës të rishikimit të SQC. 
Deloitte KOSOVA po përgatitet edhe për të ardhmen duke 
u fokusuar në aktivitetet e gatishmërisë për monitorim 
lidhur me zbatimin e ISQM1. Këto përgatitje po avancojnë 
më tej proceset e kontrollit të cilësisë dhe qasjen ndaj 

monitorimit, dhe po forcojnë vazhdimisht kulturën tonë të 
përmirësimit të vazhdueshëm. 

Treguesit e cilësisë së auditimit (AQI), të përdorur së 
bashku me metrikë të tjerë, ndihmojnë më tej Deloitte 
KOSOVA në zhvillimin dhe monitorimin e planeve të 
veprimit të cilësisë së auditimit dhe raportimin mbi 
progresin në rrugëtimin e saj të cilësisë së auditimit. AQI-
të janë të integruara me aktivitetet e vazhdueshme të 
AQMM. 

Për më tepër, koha e duhur dhe sekuenca e aktiviteteve të 
auditimit, duke përfshirë rishikimet në kohë të punës së 
kryer dhe zgjidhjen e çështjeve të identifikuara, janë të 
lidhura ngushtë me auditimet me cilësi të lartë. Pikat 
kryesore të cilësisë së auditimit synojnë të nxisin 
qëndrueshmërinë e ekipeve të angazhimit në menaxhimin 
e projektit, kohën e kryerjes së punës dhe fokusin e 
nevojshëm në personelin e angazhimit, duke përfshirë 
mjaftueshmërinë dhe aftësitë, njohuritë ose përvojën e 
burimeve të caktuara. 

Analiza dhe korrigjimi i faktorëve të 
shkakut 
Përmirësimi i vazhdueshëm është thelbësor për kulturën e 
cilësisë dhe përsosmërisë së Deloitte KOSOVA. Të kuptuarit 
pse ndodhin mangësitë e auditimit është kritike për 
hartimin e veprimeve efektive për të korrigjuar gjetjet. Më 
tej, veprimet ndërmerren kur identifikohen mangësi 
auditimi gjatë kryerjes së një angazhimi auditimi. Riparimi i 
nivelit të angazhimit është i domosdoshëm për të nxitur 
përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së auditimit dhe 
për të shmangur gjetjet e ngjashme në të ardhmen. Një 
plan i cilësisë së auditimit përgatitet nga Deloitte KOSOVA 
dhe siguron zbatimin dhe monitorimin efektiv të 
prioriteteve kyçe të cilësisë së auditimit. 

 Inspektimet e jashtme 
Përveç monitorimit të vetë Deloitte KOSOVA të cilësisë së 
auditimit, ne jemi subjekt i rishikimeve të jashtme nga 
Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar– KKRF.  

 

Deklaratë mbi efektivitetin e funksionimit të 
sistemit të kontrollit të brendshëm të 
cilësisë 
Deloitte KOSOVA konfirmon se jemi të kënaqur që 
kontrollet dhe sistemet tona të brendshme të cilësisë janë 
të fuqishme, funksionojnë në mënyrë efektive dhe na 
lejojnë të identifikojmë lehtësisht çdo fushë të 
përmirësimit të mundshëm. Ne kërkojmë vazhdimisht të 
përsosim të gjitha aspektet e biznesit tonë dhe përdorim 
gjetjet e rishikimit të praktikës, rishikimet e tjera të 
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brendshme dhe rishikimet e jashtme rregullatore për të 
përmirësuar sistemin tonë të kontrollit të cilësisë. 



Raporti i Transparencës 2021| Pavarësia, etika dhe zbulimet shtesë 

21 

Pavarësia, etika dhe zbulimet 
shtesë 

Pavarësia e Deloitte KOSOVA 

 

Përcakton politikat dhe procedurat e pavarësisë bazuar në Kodin e Etikës për Kontabilistët Profesionistë të nxjerrë 
nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Etikës për Kontabilistët dhe Standardet e Pavarësisë së Komisionit të 
Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA-së dhe Bordit Mbikëqyrës të Kontabilitetit të Kompanive Publike. Kryen 
rishikime të plota të kontrolleve të cilësisë së pavarësisë në një cikël tre vjeçar; ofron një program vjetor të fokusuar 
të rishikimit që do të kryhet nga firmat anëtare si pjesë e rishikimit të praktikës së tyre të auditimit për vitet jashtë 
ciklit; dhe kryen rishikime të thelluara pasuese sipas nevojës. 

 
Kryen aktivitete monitoruese të vazhdueshme të firmave—duke mundësuar përmirësime të vazhdueshme të 
politikave, kontrolleve të cilësisë, mjeteve dhe aktiviteteve mbështetëse praktike. 

 

Ofron sisteme për t'u ofruar profesionistëve informacion mbi entitetin për të mbështetur përputhjen me kërkesat e 
pavarësisë personale dhe profesionale, duke përfshirë interesat financiare dhe fushëveprimin e miratimeve të 
shërbimit. 

 

Mbështet ndërgjegjësimin për pavarësinë në të gjithë rrjetin Deloitte përmes angazhimit aktiv me pavarësinë dhe 
grupet e lidershipit të biznesit, komunikimet dhe sinjalizimet periodike dhe zhvillimin e udhëzimeve, mësimit dhe 
udhëzimeve. 

 

Pavarësia e Deloitte KOSOVA 

 

Deloitte KOSOVA ka politika dhe procedura të dizajnuara 
për të adresuar pajtueshmërinë me standardet 
profesionale të aplikueshme që kanë të bëjnë me 
pavarësinë. Këto politika dhe procedura bazohen në 
politikën e pavarësisë së Deloitte dhe plotësohen, sipas 
rastit, për të pasqyruar kërkesa shtesë kombëtare ose 
rajonale që mund të jenë më kufizuese se politikat e 
Deloitte. Udhëheqja e Deloitte KOSOVA përforcon 
rëndësinë e përputhshmërisë me pavarësinë dhe 
standardet përkatëse të kontrollit të cilësisë, duke 
vendosur kështu 

cilësinë e duhur në krye dhe duke futur rëndësinë e tij në 
vlerat dhe kulturën profesionale të Deloitte KOSOVA. Janë 
miratuar strategji dhe procedura për të komunikuar 
rëndësinë e pavarësisë tek partnerët, profesionistët e tjerë 
dhe stafi mbështetës, duke theksuar përgjegjësinë e secilit 
individ për të kuptuar dhe përmbushur kërkesat e 
pavarësisë. Drejtori i Pavarësisë është përgjegjës për 
mbikëqyrjen e çështjeve të pavarësisë brenda firmës 
anëtare, duke përfshirë projektimin, zbatimin, 
funksionimin, monitorimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të 
kontrollit të cilësisë në lidhje me pavarësinë. 
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Elementet kryesore të sistemit të kontrollit të cilësisë që 
Deloitte KOSOVA zbatoi në përputhje me politikat globale 
të pavarësisë përfshijnë si më poshtë: 

 Pranimi dhe monitorimi i angazhimit 
 Monitorimi i lidhjeve të gjata të partnerëve dhe 

profesionistëve me subjektet e audituara 
 Vlerësimet dhe monitorimi i marrëdhënieve të biznesit 
 Përdorimi i mjeteve të procesit të biznesit të pavarur, 

duke përfshirë sistemin Deloitte Entity Search and 
Compliance (DESC), aplikacionin e Monitorimit të 
Kërkesave të Shërbimit (SRM) dhe Deloitte 
Independence Monitoring System (GIMS). 

 Një program Inspektimi dhe Testimi, dhe konfirmimet 
vjetore dhe të veçanta të pavarësisë, për të 
monitoruar përputhjen e individëve me kërkesat e 
pavarësisë 

 Proceset e konsultimit duke përfshirë identifikimin e 
individëve që do të kontaktohen për çështjet e 
pavarësisë 

 Procedurat për identifikimin dhe analizimin e 
mospërputhjes me kërkesat e pavarësisë dhe zbatimin 
e masave dhe veprimeve disiplinore përkatëse 

 Mësimi dhe komunikimi lidhur me pavarësinë 
 Një rishikim i brendshëm i pajtueshmërisë së 

pavarësisë është kryer gjatë vitit dhe raporti është 
lëshuar më 15 dhjetor 2021 

 

 DESC  
Deloitte Entity Search and Compliance 

Baza e të dhënave e kërkueshme e të gjitha vendeve, që 
përmban informacione specifike të entitetit të rëndësishëm 
në përcaktimin e kufizimeve të pavarësisë personale dhe 
profesionale 

 
SRM 
Monitorimi i Kërkesave të Shërbimit 

Aplikim i integruar me DESC që ofron një rrjedhë standarde 
pune të procesit të biznesit për paraqitjen dhe rishikimin e 
kërkesave për miratim paraprak për të ofruar shërbime për 
klientët 

 GIMS  
Sistemi i Monitorimit të Pavarësisë Deoitte 

Aplikim që përmban të dhëna për marrëdhëniet financiare 
me treguesit përkatës të pajtueshmërisë së pavarësisë 

 

 

Kërkesat e gjata të shoqërimit të partnerëve 
dhe profesionistëve të auditimit 
Deloitte KOSOVA mban politika dhe procedura që kërkojnë 
rotacion të partnerëve dhe stafit kyç të auditimit. Individët 
përgjegjës për kryerjen e një auditimi ligjor nuk duhet t'i 
shërbejnë klientit për më shumë se shtatë vite radhazi në 
pozicionin e një partneri kryesor të auditimit. Ata nuk do të 
marrin pjesë përsëri në auditimin ligjor të subjektit të 
audituar para se të kenë kaluar dy vjet nga ndërprerja e 
këtij shërbimi. Gjatë periudhës së ftohjes prej dy vitesh, 
partneri kryesor i auditimit nuk duhet të marrë pjesë në 
auditimin e subjektit të audituar, të kryejë rishikimin e 
kontrollit të cilësisë së angazhimit, të konsultohet me 
ekipin e angazhimit ose subjektin e audituar në lidhje me 
çështjet, transaksionet teknike ose specifike të industrisë. 
ose ngjarje ose ndryshe ndikojnë drejtpërdrejt në 
rezultatin e auditimit ligjor. 

Firmat e auditimit përgjegjëse për kryerjen e auditimit tonë 
ligjor për subjektet që i nënshtrohen Ligjit Nr. 06/L-032 për 
Kontabilitetin, Raportimin Financiar dhe Auditimin, dhe për 
subjektet që i nënshtrohen nenit 5, paragrafët 5, 10 dhe 11 
të këtij ligji, nuk duhet t'i shërbejnë angazhimit të audituar 
për më shumë se 10 vjet dhe ata nuk do të marrin pjesë 
përsëri në auditimin ligjor të subjektit të audituar përpara 
se të kenë kaluar katër vjet pas ndërprerjes së këtij 
shërbimi 

Ndërkohë është përgjegjësia kryesore e individëve që 
shërbejnë si partnerë kryesorë të auditimit të sigurojnë se 
ata janë në përputhje me kërkesat e rotacionit, Deloitte 
KOSOVA zbatoi një proces monitorimi që përfshin, ndër të 
tjera, analiza të portofoleve të klientëve dhe individëve të 
caktuar në role të ndryshme për auditimet ligjore dhe duke 
marrë parasysh kompetencën e duhur, aftësia, ngarkesa e 
punës dhe disponueshmëria e auditorëve ligjorë në 
mënyrë që t'u mundësojë këtyre individëve të përmbushin 
në mënyrë adekuate përgjegjësitë e tyre si partnerë 
kryesorë të auditimit. 
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Etika 
Të gjithë profesionistët e Deloitte KOSOVA pritet të 
veprojnë me integritet në përputhje me standardet e larta 
etike siç përshkruhet në Kodin e Sjelljes së Deloitte  
KOSOVA (“Kodi”) dhe përcakton angazhimet që bëjnë të 
gjithë profesionistët e Deloitte KOSOVA në lidhje me 
standardet etike, si dhe duke u shpjeguar çdo individi 
përgjegjësitë ndaj klientëve, kolegëve dhe shoqërisë. 

Përveç Kodit, elementë të tjerë themelorë të programit të 
etikës së Deloitte KOSOVA përfshijnë një program trajnimi 
dhe komunikimi, dhe kanale raportimi të vendosura të 
mbështetura nga protokolle të përcaktuara të menaxhimit 
të incidenteve. Për përmirësim të vazhdueshëm, kryhen 
vlerësime dhe rishikime të rregullta të programit dhe 
mblidhen komente nga profesionistët e Deloitte KOSOVA 
përmes një sondazhi vjetor të etikës. 

Deloitte KOSOVA mban politika dhe procedura që janë 
krijuar për të ofruar siguri të arsyeshme që profesionistët e 
saj janë në përputhje me kërkesat përkatëse etike. 

Kërkesat etike për auditimin dhe shërbimet përkatëse të 
sigurimit të ofruara nga Deloitte KOSOVA janë në përputhje 
me kërkesat kombëtare profesionale, të cilat përputhen 
me kërkesat dhe udhëzimet e përcaktuara në Kodin 
Ndërkombëtar të Etikës për Kontabilistët Profesionistë të 
nxjerrë nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Etikës 
për Kontabilistët, një organ për vendosjen e standardeve 
të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC). Kur 
kërkesat kombëtare profesionale janë më kufizuese se 
politikat dhe procedurat e Deloitte KOSOVA, Deloitte 
KOSOVA ndjek kërkesat kombëtare të zbatueshme. 

Deloitte KOSOVA përforcon angazhimin e saj ndaj etikës 
dhe integritetit përmes mjeteve të komunikimit, 
programeve të të mësuarit, proceseve të pajtueshmërisë 
dhe sistemeve të matjes. Për më tepër, Deloitte KOSOVA 
kërkon që të gjithë partnerët, profesionistët e tjerë dhe 
stafi mbështetës të konfirmojnë çdo vit se kanë lexuar dhe 
kuptuar Kodin e Sjelljes së Deloitte KOSOVA dhe të 
kuptojnë se është përgjegjësia e tyre që ta respektojnë atë. 
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Etika ne Deloitte  
 
Deloitte është e përkushtuar për të kryer biznes me ndershmëri, cilësi të veçantë dhe standarde të larta të sjelljes profesionale. 

Parimet e sjelljes së biznesit të Deloitte përvijojnë angazhimet dhe pritshmëritë etike të Deloitte, duke dhënë një bazë të fortë dhe 
parimore. Bazat e programit të etikës së rrjetit përbëhen nga elementët e mëposhtëm: 

Principet e Sjelles Biznesore 

Politikat e etikës duke përfshirë 
politikat për mos hakmarrje dhe 
kundër diskriminimit dhe kundër 
ngacmimit 

Kanalet e raportimit dhe protokolli i 
menaxhimit të incidenteve 

Matja e programit përmes një 
ankete vjetore të etikës 

Vlerësimi vjetor dhe programi i 
përsëritur i rishikimit të praktikës 

Programet dhe komunikimet e të 
mësuarit të etikës 
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Formimi i së ardhmes së profesionit të auditimit 
Deloitte KOSOVA po angazhohet në mënyrë proaktive me një sërë palësh të 
interesuara – duke përfshirë politikëbërësit, rregullatorët, investitorët, 
drejtorët e kompanive, kryetarët e komitetit të auditimit dhe organet e 
industrisë – për të ndihmuar në sigurimin e auditimit dhe regjimit të 
qeverisjes së korporatës dhe raportimit të vazhdojë të zhvillohet për të 
përmbushur nevojat e shoqërisë dhe për t'i shërbyer qëllimit të saj në 
promovimin e besimit dhe besimit në tregjet e kapitalit. Të gjithë këta aktorë 
luajnë një rol kritik në mbështetjen e ofrimit të informacionit përkatës në 
interes të publikut. Përpjekja për të sjellë risi në auditim pasqyron angazhimin 
e Deloitte KOSOVA për të përmirësuar auditimin e sotëm si dhe për të krijuar 
një vizion afatgjatë për të ardhmen e auditimit. 
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Ne lit.  

Shtesa 
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Shtojcë A| Informacion financiar 
Dhënia e informacioneve shpjeguese në përputhje me nenin 10, paragrafi 5.10 i ligjit nr. 06/L –032 për Kontabilitetin, 
Raportimin Financiar dhe Auditimin, datë 30 mars 2018 dhe në fuqi nga 1 janari 2019. 

Ndarja e qarkullimit Deloitte Kosova’s 2021: 

Qarkullimi [EUR] 

Auditimi ligjor (SIP ose filialet e SIP) 312,370 

Auditimi ligjor (jo SIP ose degë që nuk janë SIP) 178,535 

Shërbimet jo audituese (SIP të audituara ose filialet e SIP) 9,850 

Shërbimet jo audituese (SIP të audituara ose jo-SIP të audituara) 180,156 

Shërbime jo audituese (entitete të tjera) 2,164,323 

Total 2,845,234 
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Shtojcë B| Subjektet me interes 
publik 
Dhënia e informacioneve shpjeguese në përputhje me nenin 10, paragrafi 5.6 i ligjit nr. 06/L –032 për Kontabilitetin, 
Raportimin Financiar dhe Auditimin, datë 30 mars 2018 dhe në fuqi nga 1 janari 2019. 

Subjektet me interes publik të audituara për qëllime ligjore nga Deloitte Kosova sh.p.k. në vitin financiar 2021: 

Emri FYE 

ProCredit Bank Sh.a 31 December 2020 

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.s. – Kosova Branch                          31 December 2020 

Kep Trust 31 December 2020 

Limak Kosovo International Airport JSC                                                    31 December 2020 

British American Tobacco LLC                                                                 31 December 2020 

Elkos sh.p.k.                                                                                         31 December 2020 

Kujtesa Net sh.p.k.                                                                                31 December 2020 

Proex sh.p.k.                                                                                        31 December 2020 

Viva Fresh sh.p.k.                                                                                 31 December 2020 

Kosovo Grammen Missione Microcredit Fund                                            31 December 2020 
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