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Mesazh nga menaxhmenti i Baker Tilly në Kosovë 
Ky raport paraqet praktikat dhe proceset e zbatuara nga Baker Tilly në Kosovë në pajtueshmëri me 
kërkesat e Ligjit Nr. 06/L- 032 mbi Kontabilitetin, Raportimin Financiar dhe Auditimin në Kosovë.  
 
Në Baker Tilly, ne jemi gati tani për sfidat e së nesërmes. Ne besojmë në fuqinë e marëdhënieve të 
mëdha. Ne udhëheqim dhe dëgjojmë konverzime të mëdha. Në kanalizojmë ndryshimin në progress për 
të ardhme të mëdha.  
Baker Tilly në Kosovë është anëtare e pavarur e Baker Tilly International. Baker Tilly International është 
njëra nga rrjetet kryesore në botë që bënë bashkë kompani të pavarura për të ofruar shërbime 
profesionale të cilësisë së lartë në tregje regjionale dhe ndërkombëtare.  Baker Tilly International 
mbështet anëtarët e rrjetit përmes trajnimit, konferencave dhe projekteve të trajnimit që i ndihmojnë 
njëri tjetrit të ofrojnë shërbime duke përdorur burime dhe ekpspertizë ndërkombëtare.  
Zotimi ynë për ekselencë mund të thjeshtohet përmes vëmnedjes së perzonalizuar që ne ofrojmë ndaj 
klientëve; përdorimit të burimeve profesionale dhe të teknoligjisë së fundit dhe aftësisë tonë të ofrojmë 
shërbime me kohë dhe të përballueshme.  
Baker Tilly zotohet për integritet dhe objektivitet dhe në mënyrë rogoroze ruan vlerat dhe mbi të gjitha 
njerëzit e saj.   
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Për Baker Tilly në Kosovë 
Baker Tilly Kosovo është një firmë e 
kontabilitetit dhe konsultimeve për biznese, që 
ofron shërbime të auditimit, tatimeve, dhe 
shërbime të tjera këshilluese për bizneset. 
Të fokusuar në ofrimin e shërbimeve për 
klientët korporativ, ndërmarrës, biznese 
familjare, jo-fitimprurëse dhe organziata të 
sektorit pubili, ne i ndihmojmë klientët tanë të 
planifikojnë të ardhmen.   
Çdo ditë, profesionistët në Baker Tilly ndajnë 
përvojën e tyre dhe shpejtojnë rritjen tuaj.  
Fillimisht firma u krijua si një biznes individual 
në vitin 2002 nga njëri nga partnerët tanë. Në 
vitin 2008, kompania u rrit me partnerët shtesë 
dhe emri u ndryshua në BU & Partners. Në 
qershor 2012, BU & Partners u bë anëtare e 
pavarur i Baker Tilly International dhe e 
ndryshoi emrin në Baker Tilly Kosovo. Nga 
dhjetori 2018 emri ynë është Baker Tilly. 
Sot, jemi një nga firmat kryesore të kontabilitetit 
dhe auditimit në Kosovë, duke ofruar auditim 
dhe shërbime të kontabilitetit, taksave dhe 
konsulencë biznesi të organizatave në bazë 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë me përvojë, 
duke përfshirë ekspertë të taksave, auditorë të 
licencuar, dhe një ekip mbështetës profesional 
të kualifikuar në administrim biznesi, 
kontabilitetit dhe financa. Firma është licensuar 
nga Këshilli Kosovar i Raportimit Financiar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Mbi 18 vite përvojë  
 

 

Cilësi e lartë e 
shërbimeve që 

përmbushin qëllimet e 
klientëve 

 

Ne kuptojmë biznesin 
tuaj dhe kemi përvojë 

të mjaftueshme në 
industrinë tua 

 

Ofrojmë mbështetje 
profesionale në 

çështje të kontabilitetit 
dhe tatimeve 
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Për Baker Tilly International  
 
Përshkrimi dhe struktura ligjore 

Baker Tilly International është një nga rrjetet 

kryesore në botë të firmave këshilluese, 

kontabilitetit dhe të biznesit në pronësi dhe 

administrim të pavarur të bashkuara nga një 

angazhim për të ofruar shërbime të cilësore për 

klientëve. 

Baker Tilly Kosova LLC është anëtar i pavarur i 

Baker Tilly International Limited, e cila është një 

kompani e kufizuar me garanci e regjistruar në 

Angli dhe Uells. Është në pronësi të anëtarëve 

të saj, të gjithë kanë një interes të barabartë në 

personin juridik. Anëtarët, në Takimin e 

Përgjithshëm Vjetor, janë përgjegjës për 

emërimin e bordit të drejtorëve, aprovimin e 

strategjisë së kompanisë dhe çështje të tjera të 

tilla si ndryshimet në statutin e kompanisë. 

Baker Tilly International në vetvete nuk ofron 

shërbime profesionale, këshilla ose opinione 

për klientët, por vepron si një organizatë e 

shërbimeve për anëtarqë që operon nga Zyra e 

saj Globale në Londër. Shërbimet e klientëve 

ofrohen në mënyrë rajonale dhe kombëtare nga 

një rrjet me mbi 120 anëtarë të pavarur në të 

gjithë botën. 

Secili anëtar është një person juridik i veçantë 

dhe i pavarur. Secili anëtar është në pronësi 

vendore, operohet dhe menaxhohet dhe është 

përgjegjëse për veprimet e veta. Asnjë anëtar i 

vetëm nuk është përgjegjës për shërbimet ose 

veprimet e një tjetri. 

Edhe pse shumë anëtarë veprojnë nën emrin 

Baker Tilly, nuk ka asnjë pronësi të përbashkët 

midis anëtarëve. 

 

Menaxhimi dhe qeverisja 

Baker Tilly International operon me një bord 

drejtorësh të përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv 

(CEO), dhe drejtorë të zgjedhur nga anëtarët e 

pavarur në të gjithë botën. Bordi i drejtorëve 

emëron CEO. Ai gjithashtu formulon strategjinë 

për Baker Tilly International dhe miraton 

politikat dhe procedurat për qeverisjen dhe 

menaxhimin e rrjetit. Me rekomandimin e CEO 

dhe këshillat konsultatliv rajonal, bordi është 

përgjegjës për pranimin e anëtarëve të rinj dhe, 

me raste, ndërprerjen e anëtarësisë. 

Rrjeti operon gjeografikisht përmes katër 

rajoneve - Amerika e Veriut; Amerika Latine; 

Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika; dhe Azia 

Paqësori. Çd rajon ka një kryetar i cili kryeson 

një këshill konsutativ të përbërë nga partnerë 

nga anëtarë në atë rajon. Roli i kryesuesit 

përfshin bashkërendimin dhe zhvillimin e 

biznesit ndërmjet anëtarëve, rekrutimin e 

anëtarëve të rinj sipas nevojës dhe zbatimin e 

strategjisë rajonale. 

Në nivel menaxhimi, rrjeti koordinohet nga CEO. 

Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës para bordit 

dhe përfundimisht anëtarëve për të gjitha 

çështjet që lidhen me menaxhimin dhe 

udhëheqjen e rrjetit. 

CEO mbështetet nga një ekip në Zyrën Globale i 

cili ofron mbështetje dhe burime për anëtarët 

në të gjithë botën. Këto burime janë të 

ndryshme dhe përfshijnë iniciativat e 

marketingut ndërkombëtar dhe zhvillimit të 

biznesit, mbështetje teknike. 

 

Sigurimi i cilësisë 

Anëtarët e Baker Tilly International pritet të 

kryejnë të gjitha aspektet e biznesit të tyre në 

standardet më të larta profesionale, të ruajnë 

integritetin dhe të mbajnë një emër të mirë në 

komunitetin e tyre vendor të biznesit. 

Atyre u kërkohet të respektojnë të gjitha 

standardet kombëtare të zbatueshme për të 

gjitha aspektet e punës së tyre. Këto përfshijnë 

auditimin, pavarësinë dhe çdo standard tjetër të 

lëshuar në një vend anëtar, i cili ndikon në 

punën e tyre. Ata gjithashtu pritet të 

respektojnë Kodin e Etikës për Kontabilistët 

Profesionist të lëshuar nga Federata 

Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) përmes 

Bordit Ndërkombëtar të Standardeve të Etikës 

për Kontabilistët (IESBA) dhe të kryejnë 

auditime ndaj standardeve jo më të ulëta se ato 

që përmbahen në Standardet Ndërkombëtare 

mbi Auditimin (ISA) lëshuar nga IFAC përmes 

Bordit Ndërkombëtar të Standardeve të 

Auditimit dhe Sigurisë (IAASB). 

Anëtarët gjithashtu kërkohet të respektojnë 

Standardin Ndërkombëtar të Kontrollit të 

Cilësisë (ISQC1) të IFAC. Kjo kërkon që secili 

anëtar të krijojë një sistem të kontrollit të 

brendshëm të cilësisë, të dizajnuar për t'i 

siguruar asaj një siguri të arsyeshme që anëtari 

dhe personeli i tij të jenë në përputhje me 

standardet profesionale dhe rregullatore dhe 

kërkesat ligjore, dhe që raportet e lëshuara nga 

anëtari ose partneri i angazhimit janë të 

përshtatshme në rrethana. 

Rishikimet e rregullta të sigurimit të cilësisë për 

të gjithë anëtarët bëhen nga Baker Tilly 

International, me anëtarë që zakonisht i 

nënshtrohen një rishikimi të paktën një herë në 

tre vjet. 
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Pavarësia 

Edhe pse Baker Tilly International është një 

rrjet, i takon secilit anëtar të përcaktojë 

pozicionin e tij sipas kodeve etike që rregullojnë 

punën e tij. Secili anëtar identifikon anëtarët e 

tjerë të rrjetit Baker Tilly International që duhet 

të merren parasysh në lidhje me pavarësinë. 

Secili anëtar është në pajtueshmëri me kodin e 

etikës vendore. Kur nuk ekziston kodi vendor 

ose ku kodi vendor është dukshëm më pak 

gjithëpërfshirës se kodi i Federatës 

Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC), Kodi i 

Etikës për Kontabilistë Profesionistë (Kodi) 

anëtarët pritet të jenë në përputhje me Kodin e 

IFAC. 

Të gjithë anëtarët kërkohet të përfshijnë në 

procesin e tyre të auditimit një procedurë që 

kërkon shqyrtimin nëse ekzistojnë kërcënime 

ndaj pavarësisë që vijnë nga puna e bërë për 

klientin dhe cilëndo kompani të lidhur nga vetë 

ata ose ndonjë anëtar tjetër i Baker Tilly 

International. Kjo përfshin diskutimin me 

klientin e rrethanave ku ndonjë kërcënim i tillë 

mund të shfaqet. 

Baker Tilly International siguron një bazë të 

dhënash të pavarësisë për të ndihmuar 

anëtarët të jenë në përputhje me këtë kërkesë. 

Të gjithë anëtarët kërkohet të mbajnë 

informacione mbi bazën e të dhënave të 

Pavarësisë. Baza e të dhënave të Pavarësisë 

është krijuar për: 

 

• të lejuar anëtarët të kontrollojnë për 

konflikte të mundshme si pjesë e 

procedurave të brendshme të pranimit 

të klientit të tyre 

• të lejuar Baker Tilly International të 

identifikojë të gjithë klientët e listuar të 

auditimit që do të përfshihen në listën e 

entiteteve të kufizuara 

Baza e të dhënave të Pavarësisë përfshin detaje 

të të gjithë klientëve të cilët janë anëtarë të një 

grupi të listuar për të cilin çdo anëtar ofron 

ndonjë shërbim për çdo kompani brenda grupit 

të listuar. 

Detajet regjistrohen për të gjitha rastet kur 

anëtarët ofrojnë shërbime të auditimit për 

entitetet e listuara. Ky informacion përdoret më 

pas për të krijuar Listën e Entiteteve të 

Kufizuara i cili tregon të gjithë klientët e listuar 

të auditimit për të cilët anëtarët veprojnë si 

auditorë. Firmat anëtare nuk duhet të mbajnë 

një interes financiar (për shembull, një investim) 

në ndonjë entitet në Listën e Entiteteve të 

Kufizuara.  

 

Firma e auditimit dhe informacioni mbi tarifat e 

auditimit në lidhje me anëtarët e BE-së 

Me 1 tetor 2019, firmat e mëposhtme anëtare 

të pavarura të rrjetit Baker Tilly International 

ofrojnë shërbime të auditimit ligjor në BE 

 

Austria - TPA Ëirtschaftsprüfung GmbH 

Belgium - Baker Tilly Belgium 

Bulgaria - Baker Tilly Klitou & Partners OOD 

Bulgaria - TPA Group 

Croatia - TPA Audit d.o.o.  

Cyprus - Baker Tilly Klitou & Partners Limited 

Czech Republic - TPA Audit S.R.O. 

Denmark - Baker Tilly Denmark 

Estonia - Baker Tilly Baltics OÜ 

Finland - BTF Tilintarkastus Helsinki Oy; BTF 

Tilintarkastus Seinajoki;  Hellepartners Oy 

France - Strego 

Germany - Baker Tilly GmbH 

Ëirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Greece - Baker Tilly Greece Certified Auditors 

and Accountants A.E 

Hungary - TPA Control Kft 

Ireland - Baker Tilly Hughes Blake 

Italy - Baker Tilly Revisa SpA 

Latvia - Baker Tilly Baltics SIA 

Lithuania - Scandinavian Accounting and 

Consulting UAB 

Luxembourg – Baker Tilly Luxembourg netëork 

Malta - Baker Tilly Sant Partnership 

Netherlands - Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Northern Ireland - Baker Tilly Mooney Moore 

Partnership 

Poland - TPA Sp. zo.o. sp. kom. 

Portugal - Baker Tilly PG & Associadoes, SROC, 

S.A. 

Romania - Baker Tilly Klitou and Partners SRL 

Slovakia - TPA Audit s.r.o 

Spain - Baker Tilly FMAC SLP 

Sëeden - Baker Tilly Sverige netëork 

UK – MHA netëork 

 

Totali i tarifave të auditimit ligjor për anëtarët e 

BE-së që ofrojnë shërbime të auditimit ligjor 

Tarifat totale të auditimit ligjor për anëtarët e 

BE-së për këtë periudhë janë afërsisht €175 

milion.  
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Struktura ligjore, organizative 

dhe struktura ponësore e 

firmës tonë  
 

Baker Tilly është e regjsitruar si kompani me 

përgjegjësi të kufizuar. Aksionarët në Baker Tilly 

Kosovo LLC janë: 

Aksionarët Kapitali në % 

Lulzim Zeka 25% 

Lekë Musa 25% 

Lulzim Berisha 25% 

Petrit Zeka 25% 

 
Struktura qeverisëse 

Bordi menaxhues 
Baker Tilly në Kosovë qeveriset nga bordi 
menaxhues i aksionarëve. Bordi menaxhues 
është përgjegjesë për strategjinë e 
përgjithshme dhe ruajtjen e kompetencave 
kryesore të firmës.  
 

Zyra ekzekutive 
Firma meanxhohet në baza ditore nga drejtori 
meanxhues dhe partnerët përgjegjës.  
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Sistemi i kontrollit të cilësisë 

për angazhimet e sigurisë  
 
Baker Tilly në Kosovë implementon ‘ISQC 1’ dhe 
krijoi manualin e vet për të siguruar që 
shërbimet të kryhen me cilësinë më të lartë dhe 
firma dhe njerëzit e saj janë në përputhje me 
standardet profesionale dhe kërkesat ligjore 
dhe rregullatore. Gjithashtu, një nga qëllimet 
kryesore të manualit tonë "ISQC 1" është të 
sigurohet që auditimi dhe raportet e tjera të 
lëshuara janë të sakta dhe të përshtatshme për 
secilën rrethanë. Fushat që janë të përfshira në 
manualin ‘ISQC 1’ dhe që përbëjnë sistemin e 
kontrollit të brendshëm të firmës tonë janë: 
 
• Përgjegjësitë e lidershipit për cilësinë brenda 
firmës 
• Kërkesat etike, përfshirë pavarësinë 
• Pranimi dhe vazhdimi i marrëdhënieve me 
klientët dhe angazhimet specifike 
• Burimet njerëzore 
• Kryerja e angazhimit, dhe 
• Monitorimi 
 
 
Përgjegjësitë e lidershipit për cilësinë brenda 
firmës 
 

Partnerët pranojnë përgjegjësitë për udhëheqjen 

dhe promovimin e një kulturë e sigurimit të 

cilësisë brenda për brenda firmës dhe për 

ofrimin dhe mirëmbajtjen e këtij manuali dhe të 

gjitha mjetet e tjera të nevojshme praktike dhe 

udhëzimet për të mbështetur cilësinë e 

angazhimit.  

Partnerët e firmës marrin vendime mbi të gjitha 

çështjet kyçe që kanë të bëjnë me firmën dhe 

praktikën e saj profesionale.  

Partnerët pranojnë përgjegjësitë për udhëheqjen 

dhe promovimin e një kulturë e sigurimit të 

cilësisë brenda për brenda firmës dhe për 

ofrimin dhe mirëmbajtjen e këtij manuali dhe të 

gjitha mjetet e tjera të nevojshme praktike dhe 

udhëzimet për të mbështetur cilësinë e 

angazhimit.  
Partnerët përcaktojnë strukturën operacionale 

dhe të raportimit. Përveç kësaj, firma mund të 

caktojë persona të kualifikuar, ose nga partnerët 

ose nga personeli tjetër i saj, një herë në vit ose 

në periudha të tjera, të cilët do të jenë përgjegjës 

për elementët e sistemit të kontrollit të cilësisë. 

Kërkesat etike, përfshirë pavarësinë  

Firma dhe personeli i saj duhet të respektojnë 

kërkesat përkatëse etike, përfshirë, si minimum, 

ato të përcaktuara në Bordin e Standardeve 

Ndërkombëtare të Etikës për Kodin e Etikës së 

Kontabilistëve për Kontabilistët Profesionistë 

(Kodi IESBA) dhe çdo kërkesë rregullatore 

shtesë lokale. 

Firma njeh vlerën dhe autoritetin e Udhëheqësit 

të Etikës (UE) në të gjitha çështjet etike. UE ka 

përgjegjësi për: 

• Mirëmbajtja e politikave etike të firmës; 

• Identifikimi i ndryshimeve të kërkuara të 

politikave për sa i përket etikës (theks i veçantë 

do t'i kushtohet këtij funksioni pas raportit të 

secilit monitor - shiko seksionin 6 të këtij 

manuali); 

• Ofrimi i udhëzimeve dhe konsultimeve për 

çështje që kanë të bëjnë me etikën partnerëve 

dhe stafit (për shembull, pavarësia, konflikti i 

interesave); 

• Mirëmbajtja e një liste të klientëve të të gjitha 

subjekteve të interesit publik (për qëllime 

pavarësie); 

• Monitorimi i pajtueshmërisë me politikën dhe 

procedurat e vendosura për të gjitha çështjet e 

etikës; 

• Raportimi i rasteve të mospërputhjes me 

politikën e fortë për deputetin; dhe 

• Koordinimin e trajnimit me BNJ për të gjitha 

çështjet që kanë të bëjnë me etikën. 

Pavarësia 

Partnerët dhe i gjithë personeli duhet të jenë të 

pavarur si nga mendja ashtu edhe në shfaqjen e 

klientëve dhe angazhimeve të tyre të sigurimit. 

Pavarësia do të mbahet siç përcaktohet në dhe 

nga: 

• Kodi IESBA, veçanërisht Seksioni 290 dhe 

Seksioni 291; 

• ISQC 1; dhe 

• ndonjë kërkesë shtesë vendore 

Nëse kërcënimet ndaj pavarësisë nuk mund të 

eliminohen ose zvogëlohen në një nivel të 

pranueshëm duke zbatuar masa mbrojtëse të 
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përshtatshme, firma do të eliminojë 

veprimtarinë, interesin ose marrëdhënien që po 

krijon kërcënimin, ose të refuzojë të pranojë ose 

vazhdojë angazhimin. 

 

Pranimi dhe vazhdimi i marrëdhënieve me 

klientët dhe angazhimet specifike  

Firma do të pranojë vetëm angazhime të reja 

ose do të vazhdojë angazhimet ekzistuese dhe 

marrëdhëniet me klientët, kur ajo ka aftësi, 

përfshirë kohën dhe burimet, për ta bërë këtë, 

dhe mund të jetë në pajtueshmëri me kërkesat 

etike dhe ka marrë parasysh integritetin e 

klientit (të ardhshëm) dhe nuk ka informacion 

për të konkluduar se klientit (të ardhshëm) i 

mungon integriteti. 

Partneri i angazhimit do të aprovojë pranimin 

ose vazhdimin e angazhimit, në përputhje me 

politikat dhe procedurat e vendosura, dhe do të 

dokumentojë një aprovim të tillë. 

Burimet njerëzore 

Firma njeh vlerën dhe autoritetin e BNJ në të 

gjitha çështjet e burimeve njerëzore. BNJ janë 

përgjegjës për: 

• Mirëmbajtja dhe zbatimi i politikave të 

burimeve njerëzore të krijuara për të siguruar 

siguri të arsyeshme që firma ka personel të 

mjaftueshëm me kompetencën, aftësitë dhe 

angazhimin ndaj parimeve etike të nevojshme 

për: 

• Kryen angazhime në përputhje me standardet 

profesionale dhe kërkesat ligjore dhe 

rregullatore në fuqi; dhe 

• Mundësoni partnerëve të firmës ose të 

angazhimit të lëshojnë raporte që janë të 

përshtatshme në rrethana; 

• Identifikimi i ndryshimeve të kërkuara të 

politikave që vijnë nga ligjet dhe rregulloret e 

punës, dhe të mbetet konkurrues në treg; 

• Sigurimi i udhëzimeve dhe këshillimeve për 

çështje që lidhen me burimet njerëzore; 

• Mirëmbajtja e sistemeve të vlerësimit të 

performancës; 

• Siç kërkohet, duke rekomanduar veprime ose 

procedura specifike të përshtatshme për 

rrethanat (për shembull, disiplinën, rekrutimin); 

• Zhvillimi dhe monitorimi periodik i një plani 

vjetor të trajnimit dhe zhvillimit profesional për 

të gjithë personelin; 

• Zhvillimi dhe shpërndarja e trajnimeve 

orientuese; dhe 

Mirëmbajtja e dosjeve të personelit (përfshirë 

deklaratat vjetore të pavarësisë, njohjen e 

konfidencialitetit, dhe trajnimin dhe raportet e 

zhvillimit të vazhdueshëm profesional). 

 

Kryerja e angazhimit 

Përmes politikave dhe procedurave të 

vendosura dhe sistemit të saj të kontrollit të 

cilësisë, firma kërkon që angazhimet të kryhen 

sipas standardeve profesionale dhe kërkesave 

rregullative dhe ligjore të zbatueshme. 

Sistemet e përgjithshme të firmës janë krijuar 

për të siguruar garanci të arsyeshme që firma 

dhe partnerët dhe stafi i saj planifikojnë në 

mënyrë të duhur dhe të duhur planifikimin, 

mbikëqyrjen dhe rishikimin e angazhimeve dhe 

prodhimin e raporteve të angazhimit që janë të 

përshtatshme në rrethana. 

Për të lehtësuar performancën e partnerit dhe 

stafit në angazhimet në mënyrë të 

vazhdueshme dhe sipas standardeve 

profesionale dhe kërkesave rregullatore dhe 

ligjore, firma siguron shembuj të letrës së 

punës për dokumentimin e procesit të 

angazhimit për klientët. Këto shabllone janë 

azhurnuar siç kërkohet për të pasqyruar çdo 

ndryshim në standardet profesionale. Stafi i 

përdor këto shabllone për të dokumentuar 

faktet kryesore, rreziqet dhe vlerësimet që 

lidhen me pranimin ose vazhdimin e secilit 

angazhim. Stafi inkurajohet të ushtrojë gjykim 

profesional kur modifikon modele të tilla për të 

siguruar që çështje të tilla janë dokumentuar 

dhe vlerësuar siç duhet për secilin angazhim në 

përputhje me standardet profesionale dhe 

politikat e firmës. 

Monitorimi 

Politikat dhe procedurat e kontrollit të cilësisë 

janë një pjesë kryesore e sistemit të kontrollit të 

brendshëm të firmës. Ndërsa partnerët dhe 

stafi në të gjitha nivelet duhet vazhdimisht të 

përpiqen të plotësojnë standardet e cilësisë, 

etikës dhe standardeve profesionale, ata që 

janë në gjendje të marrin vendime ose të 
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mbikëqyrin punën e të tjerëve kanë një nivel më 

të madh të përgjegjësisë për monitorimin dhe 

zbatimin e përditshëm të politikave dhe 

procedurave të kontrollit të cilësisë. 

Mbi të gjitha, monitorimi është një komponent i 

veçantë i sistemit të kontrollit të cilësisë. Ai 

konsiston kryesisht në të kuptuarit e sistemit të 

kontrollit të cilësisë dhe përcaktimin - përmes 

intervistave, testeve të përshkuara, dhe 

inspektimeve të dosjeve të angazhimit dhe 

dokumentacionit tjetër të rëndësishëm për 

funksionimin e sistemit të kontrollit të cilësisë 

(për shembull, trajnime të vazhdueshme të 

zhvillimit profesional dhe konfirmime të 

pavarësisë ) - qoftë dhe deri në çfarë mase, 

sistemi është hartuar dhe funksionon në mënyrë 

efektive. Ai gjithashtu përfshin zhvillimin e 

rekomandimeve për të përmirësuar sistemin, 

veçanërisht nëse zbulohen dobësi ose nëse 

standardet dhe praktikat profesionale kanë 

ndryshuar. 

Rishikimi i jashtëm i sigurimit 

të cilësisë  

Rishikimi i jashtme i fundit i sigurimit të cilësisë 

për firmën u krye nga organizata profesionale e 

kontabilitetit në Kosovë (Shoqata e 

Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të 

Kosovës - ShKÇAK) në shtator 2018 dhe u 

vlerësua me nota të larta. 
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Entitetet me interes publik të audituara gjatë vitit të fundit 

financiar  
Lista e subjekteve të interesit publik (te definuara sipas Ligjit ne Kosove) te audituara gjatë vitit të fundit 
financiar paraqiten në tabelën më poshtë vijon: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entitetet me interes publik 

KRU Gjakova  Kompani regjionale publike 

START Intistucion mikrofinanciar 

Al Petrol Kompani e madhe 

Pro Insurance Brokers Broker 

Premium Broker Broker 

IP Kos  Kompani e madhe 

Carshia Shpk Kompani e madhe 

Lab Oil Kompani e madhe 

LG Construction Group Kompani e madhe 
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Konfirmimi i pavarësisë 
Sistemi ynë i sigurimit të cilësisë kërkon që secili 
partner, senior ose staf të ruajë objektivitetin dhe 
pavarësinë për secilin angazhim. Ne kemi 
procedura të vendosura për të siguruar që çdo 
personel përpara detyrës të shpalosë zyrtarisht 
çdo çështje që mund të kompromentojë 
pavarësinë, qoftë interes personal ose financiar. 
 
Firma pret që të gjithë partnerët dhe stafi të 
ruajnë njohuritë e tanishme për dispozitat e 
përfshira në Kodin IESBA. Kjo do të kërkojë nga 
të gjithë partnerët dhe stafi të marrin 
përgjegjësinë personale për rishikimin periodik 
të përmbajtjeve të Kodit IESBA. 
Të gjithë partnerët dhe stafi kërkohet të jenë të 
vetëdijshëm dhe të kuptojnë Kodin IESBA dhe 
çdo kërkesë shtesë vendore. Politika e 
pavarësisë së firmës kërkon që të gjithë anëtarët 
e ekipit që ofrojnë shërbime të sigurisë t'i 
plotësojnë këto dispozita për të gjitha 
angazhimet dhe raportet e lëshuara. 
Të gjithë partnerët dhe stafi kërkohet që t'i 
ofrojnë firmës çdo vit konfirmim me shkrim që 
ata e kuptojnë dhe se janë në përputhje me 
Kodin IESBA dhe politikat e pavarësisë së 
firmës. 
Të gjithë partnerët dhe stafi janë të detyruar të 
rishikojnë rrethanat e tyre specifike për çdo 
kërcënim të pavarësisë dhe të informojnë 
menjëherë UE për çdo kërcënim të tillë të 
identifikuar. 
 
Secili partner i angazhimit do t'i sigurojë firmës 
informacione të rëndësishme në lidhje me 
angazhimet e klientëve të tyre, përfshirë fushën 
e shërbimeve, për t'i mundësuar firmës të 
vlerësojë ndikimin e përgjithshëm, nëse ka, në 
kërkesat e pavarësisë. Për ta lehtësuar këtë: 

• Secili partner ose anëtar i stafit i caktuar 
në një angazhim sigurie duhet t'i 
konfirmojë partnerit të angazhimit se ai 
ose ajo është i pavarur nga klienti dhe 
angazhimi, ose njoftojë partnerin e 
angazhimit për ndonjë kërcënim ndaj 
pavarësisë në mënyrë që të mund të 
zbatohen masat mbrojtëse të 
përshtatshme. 

• Partnerët dhe stafi duhet të njoftojnë 
partnerin e angazhimit nëse, sipas dijes 
së tyre, ndonjë anëtar i ekipit të sigurisë 
ka dhënë, gjatë periudhës së shpalosjes, 
çdo shërbim që do të ndalohej sipas 
Kodit IESBA ose kërkesës tjetër 

vendore, e cila mund të rezultojë që 
firma të mos jetë në gjendje të kryejë një 
angazhim sigurie. 

Partnerët dhe stafi duhet të ndjekin Seksionin 
290 të Kodit IESBA, dhe çdo kërkesë shtesë 
vendore , në lidhje me rotacionin e detyrueshëm 
të partnerëve të angazhimit, QCR, dhe çdo 
partner tjetër në ekipin e angazhimit që marrin 
vendime ose gjykime kryesore për çështje 
domethënëse në lidhje me të gjithë angazhimet 
e auditimit për entitetet me interes publik. 
 
 

Edukimi i vazhdueshëm 

profesional 
Të gjithë Auditorët e firmës dhe personeli senior 
duhet të azhurnojnë dhe thellojnë njohuritë e tyre 
teknike dhe profesionale nëpërmjet trajnimeve 
të shumta që ofrohen nga vetë firma si dhe nga 
trajnimet që organizohen jashtë firmës nga 
organizata profesionale të akredituara si 
ShKÇAK etj. 

Edukimi i vazhdueshëm është një politikë kyçe e 
firmës, pasi ky është një mjet i rëndësishëm për 
zhvillimin e njohurive, ruajtjen dhe përmirësimin 
e cilësisë së shërbimeve tona. Firma ka burime 
të shumta në shfrytëzim siç janë burimet nga 
Baker Tilly International, përfshirë trajnimet 
teknike (SNRF, SNK, SNA, rregullat profesionale, 
tatime, IT), menaxhimin dhe aftësitë e të 
punuarit me të tjerë, kurse biznesi, ekonomiku 
dhe për industri specifike. 
 
I gjithë stafi kërkohet që të marrë pjesë në kurse 
ose trjanime mbi Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar, legjislacionin fiskal dhe 
rregulloret tregtare të zbatueshme. Trajnimet 
vjetore të përditësimit të njohurive në fushën e 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
dhe Raportimit Financiar janë të detyrueshme 
për të gjithë stafin profesional të auditimit. 

Firma ka një sistem të monitorimit të edukimit të 
vazhdueshëm profesional që duhet të ndjeken 
nga auditorët dhe stafi senior i firmës.  
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Informacioni financiar 
Ndarja e të hyrave vjetore të Baker Tilly në Kosovë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019: 

Të hyrat Në Euro 

Auditim           208,864    

Kontabilitet 187,608    

Shërbime tjera           382,004    

Total           775,476    
 

 

Shpërblimi i partnerëve 
Kompensimi i partnerit të auditimit përcaktohet çdo vit nga Bordi Meanxhues. Të gjithë partnerët 
kompensohen nga fitimet e firmës, të cilat bazohen në rezultatet e firmës në tërësi dhe nuk varen 
drejtpërdrejt nga performanca e ndonjë linje të veçantë biznesi ose funksioni. Kompensimi individual i 
partnerit është caktuar duke marrë parasysh cilësinë e qëndrueshme, performancën, rolet dhe 
përgjegjësitë dhe vlerat dhe sjelljet e udhëheqjes. Politikat tona për përcaktimin e shumave të 
kompensimit nuk lejojnë që partnerët e Auditimit të kompensohen për marrjen e angazhimeve të 
shërbimevejoaudituese për një entitet që ata auditojnë. 
 
 

Licensimi i firmës 
Baker Tilly Kosovo LLC është regjistruar në regjistrin publik të auditorëve pranë Këshillit Kosovar për 
Raportim Financiar (KKRF) me numër license 20

  

Auditim
27%

Kontabilitet
24%

Sherbime 
tjera
49%

Auditim Kontabilitet Sherbime tjera
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About Baker Tilly 

Baker Tilly is a full-service accounting and advisory firm 
that offers industry specialised services in assurance, tax 
and advisory. 

 

Baker Tilly Kosovo trading as Baker Tilly is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English 

company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity 

and each describes itself as such. Baker Tilly Kosovo is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly 

International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Kosovo, nor any of the other member 

firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under 

licence from Baker Tilly International Limited. 

 

Contact us 
Lulzim Zeka 
Partner 
lulzim.zeka@bakertillyks.com 
T: +383 49 122 314 
 
www.bakertillyks.com 
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