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Niveli i parë  
Njësitë ekonomike të cilat raportojnë sipas

Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit

Financiar (SNRF) të plota

Niveli i dytë  Njësitë ekonomike të cilat raportojnë sipas

Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit

Mikronjësitë të cilat raportojnë sipas SKK 15

“Mbi parimet e kontabilitetit dhe të raportimit

financiar nga mikronjësitë”.
Niveli i tretë  
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Rruga e shkelur….

Faza e parë Faza e dytë

Së pari përshtatjen e raportimit

financiar me ekonominë e

tregut.

Kjo u realizua me hartimin dhe

miratimin e ligjit nr.7661, datë

19.01.1993 “Për kontabilitetin” ,

plotësuar me hartimin e Planit

Kontabël të Përgjithshëm,

miratuar me VKM nr.334, datë

09.07.1993.

Së dyti rishikimin e regullimeve

kontabël.

Përditësimi i rregullimeve

kontabël të realizuara deri në atë

moment, duke ia përshtatur

ndryshimeve të ndodhura gjatë

evolimit të ekonomisë tonë dhe

përfshirjen në to të elementeve

të rinj.



Kërkesa të kohës….

www.kkk.gov.al

Termat e Referencës

Përmirësimi i 

aftësive teknike 

kontabël të stafit 

të KKK

Përmirësimi i 

procesit të përkthimit 

dhe konsolidimit të 

SNK/SNRF

Zhvillimi i 

procedurave 

operative për t’i 

mundësuar KKK të 

veprojë si një hartues 

i qëndrueshëm i 

standardeve kontabël
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Rritja e kapaciteteve të stafit

Përmirësimi i procedurave të
përkthimit të SNRF

Përmirësimi i procedurave të
brendshme operative

Përmirësimi i procesit të
zhvillimit të SKK-ve

Linjat e komponentit 2…



A 
(Kapacitetet e stafit)

1 2 3 4

Diagrama e rezultateve

www.kkk.gov.al

Trajnimi për 
software-n

TRADOS

Trajnimi për 
anketimet d.p.t 

dhe on-line

Trajnimi 
për forumet 

on-line

Trajnimi 
për SNRF 
për NjVM



A 
(Kapacitetet e stafit)

B
(Procedurat e përkthimit)

1 2 3 4

Diagrama e rezultateve

www.kkk.gov.al

Trajnimi për 
software-n

TRADOS

Trajnimi për 
anketimet d.p.t 

dhe on-line

Trajnimi 
për forumet 

on-line

Trajnimi 
për SNRF 
për NjVM

Përkthim 
profesional 
me TRADOS

Forume 
online për 
Rishikuesit

Konsolidim 
mbi baza 
vjetore

Përditësim i 
fjalorit të 
termave



A 
(Kapacitetet e stafit)

B
(Procedurat e përkthimit)

1 2 3 4

Diagrama e rezultateve

www.kkk.gov.al

Trajnimi për 
software-n

TRADOS

Trajnimi për 
anketimet d.p.t 

dhe on-line

Trajnimi 
për forumet 

on-line

Trajnimi 
për SNRF 
për NjVM

Përkthim 
profesional 
me TRADOS

Forume 
online për 
Rishikuesit

Konsolidim 
mbi baza 
vjetore

C 
(Manuali i procedurave 

operative)

Transparenca 
dhe aksesi

Konsultimi i 
gjerë

Përgjegjësia dhe 
përgjegjshmëria

Përditësim i 
fjalorit të 
termave

Përgjegjësia dhe 
përgjegjshmëria



Kerkesat e
Biznesit shqiptar

A 
(Kapacitetet e stafit)

B
(Procedurat e përkthimit)

D 
(Manuali i zhvillimit 

të SKK-ve)

1 2 3 4

Diagrama e rezultateve

www.kkk.gov.al

Trajnimi për 
software-n

TRADOS

Trajnimi për 
anketimet d.p.t 

dhe on-line

Trajnimi 
për forumet 

on-line

Trajnimi 
për SNRF 
për NjVM

Përkthim 
profesional 
me TRADOS

Forume 
online për 
Rishikuesit

Konsolidim 
mbi baza 
vjetore

C 
(Manuali i procedurave 

operative)

Transparenca 
dhe aksesi

Konsultimi i 
gjerë

Përgjegjësia dhe 
përgjegjshmëria

Përditësim i 
fjalorit të 
termave

Përgjegjësia dhe 
përgjegjshmëria

Përafrimi i SKK-
ve me 

Direktivat e BE

Harmonizimi i 
SKK-ve me SNRF 

për NjVM

Hartimi i 
SKK-ve në tre 

pjesë



Prurjet e reja në SKK

Kërkesat e SNRF-ve

Kërkesat e Direktivave të BE

Kërkesat e biznesit shqiptar

www.kkk.gov.al
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Përfshirja e palëve të interesit në
diskutime për zhvillimin e SKK-ve;

Udhëzuesi për zbatimin e SKK-ve;

Mbështetje më e madhe për KKK
me burime shtesë materiale,
njerëzore dhe financiare.

Faktorët e suksesit të nesërm…
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 Përkthimi dhe konsolidimi i SNRF-ve mbi baza
vjetore;

 SKK të shoqëruara nga Bazat për Konkluzione dhe
Udhëzuesi për zbatimin e tyre;

 Përdorimi i mediave moderne të komunikimit për
të lehtësuar rritjen e përfshirjes së palëve të
interesuara në diskutime profesionale;

 Pjesëmarrje aktive në hartimin e kurikulave të
kontabilitetit dhe raportimit financiar në arsimin
universitar

Vizioni i KKK
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