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SLLOVENIA
tregues të përafërt

• Popullsia:   2 milionë

• Shoqëritë e audituara në mënyrë të detyrueshme:   2 mijë

(pragjet sipas direktivës së BE-së)

• Auditues të Licensuar:   180

• Auditues të Licensuar që ushtrojnë profesionin:   130

• Vlerësues Biznesi të Çertifikuar: 69

• Vlerësues të Çertifikuar Makinerish dhe Pajisjesh: 16

• Vlerësues të Çertifikuar Pasurish të Patundshme:   84

• Aksione të Shoqërive Tregtare të Listuara:   60
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Mjedisi Ligjor

• Themelimi i Institutit:  9 shtator 1993

• Forma ligjore: Institut, udhëhequr nga dispozitat e Statutit të

Institutit

• Akti Slloven i Auditimit

http://www.si-revizija.si/o_siru/dokumenti/ZRev_2-

EN.pdf
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Detyrat dhe

Kompetencat
• Instituti i kryen detyrat

dhe zbaton kompetencat e tij në fushën e

– auditimit, dhe

– fushat e tjera profesionale të lidhura me auditimin

• Fushat profesionale të lidhura me auditimin

– kontabilitet

– biznes dhe financë

– auditim i brendshëm

– auditim i sistemeve të informacionit

– analizë dhe konsulencë tatimore

– vlerësim i biznesit, pasurive të patundshme, makinerive dhe pajisjeve
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BORDI

Struktura e Organizatës

KONSULENTË SENIOR (2) KONSULENT LIGJOR

ADMINISTRATORË(2)

Drejtor

KËSHILLI I AUDITIMIT

SEKSIONI I AUDITIMIT

KËSHILLI I EKSPERTËVE

SEKSIONI 

I KONSULENCËS

TATIMORE

SEKSIONI I

BIZNESIT DHE

FINANCËS

SEKSIONI I 

KONTABILITETIT

SEKSIONI I

VLERËSIMIT

SEKSIONI I AUDITIMIT TË

SISTEMEVE TË

INFORMACIONIT

SEKSIONI I 

AUDITIMIT 

TË BRENDSHËM
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Standarde Profesionale

• Sipas Aktit të Auditimit, Instituti është i autorizuar

të miratojë dhe publikojë rregullat e mëposhtme

profesionale:

– rregullat e auditimit

– rregullat e auditimit të brendshëm

– rregullat e auditimit te sistemeve të informacionit

– standardet e kontabilitetit

– standardet e biznesit dhe financës

– standardet në fushën e vlerësimit të biznesit, pasurive të

patundshme, makinerive dhe pajisjeve

2013.05.16



Meta Duhovnik, Ph.D.

Të miratuara dhe publikuara 

tashmë

• rregullat e auditimit

• rregullat e auditimit të brendshëm

• standardet e kontabilitetit

• standardet e biznesit dhe financës (3)

• parimet e biznesit dhe financës
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Përgjegjësi të rëndësishme në

fushën e kontabilitetit

• Sipas Aktit të Shoqërive, Instituti

është i autorizuar për të vendosur

dhe përgatitur Standardet e 

Kontabilitetit, të cilat duhet të

miratohen nga Ministria e 

Financave dhe Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik dhe e 

Teknologjisë.

• Standardet e reja kontabël sllovene

(SKS) kanë hyrë në fuqi më 1 janar

2006 dhe janë rinovuar për herë të

fundit në vitin 2012
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Zbatimi i standardeve profesionale

• standardet kontabël

– bazuar në Aktin e Shoqërive dhe akte të tjera të veçanta (të 

cilat i referohen bankave, shoqërive të sigurimit, fondeve të

përbashkëta, etj)

• standardet e auditimit

– Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) dhe rregulla të

tjera të auditimit të cilat bazohen në Aktin e Auditimit

• Standarde të tjera

– bazuar në rregulla profesionale
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Kërkesat Kombëtare – Akti i Shoqërive

Kuadri i zbatueshëm i raportimit

financiar:

Standardet Kontabël Sllovene (SKS)

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit

Financiar të pranuara në BE (SNRF)

Meta Duhovnik, Ph.D.2013.05.16



Përdorimi i detyrueshëm i SNRF-ve

• Pasqyrat e konsoliduara financiare të 

shoqërive, letrat me vlerë të të cilave tregtohen 

në çdo treg të organizuar brenda BE-së

• Pasqyrat financiare të bankave

• Pasqyrat financiare të shoqërive të sigurimit

• Pasqyrat financiare të çdo shoqërie tjetër, nëse 

vendoset nga asambleja e saj - në këtë rast 

SNRF-të duhet të përdoren së paku për pesë 

vite radhazi
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SNRF - SKS

• Akti i Shoqërive

• SKS-të nuk duhet të jenë në kundërshti 

me SNRF-të. 

• SKS

• SNRF “të vogla”.  

• Për çështje kontabël më të ndërlikuara, SKS-të i 

referohen drejtpërsëdrejti  SNRF-ve

• për shembull në rastin e kontabilitetit mbrojtës
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Vlerësim i drejtë në një mjedis 

joaktiv të tregut të kapitalit

• Vlera e drejtë - përkufizimi:

Çmimi që do të merret për shitjen e një

aktivi ose që do të paguhet për të

transferuar një detyrim në një transaksion

të rregullt ndërmjet pjesëmarrësve të

tregut në datën e matjes.

Përkufizimi në vetvete kërkon një treg aktiv.
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Bazat për një vlerësim të

drejtë

• Çmimi i kuotuar në një treg aktiv

• Çmimi i kuotuar në një treg aktiv

për zëra të njëjtë

• Teknika e vlerësimit:
• metoda e të ardhurave

• metoda e tregut
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Teknika të vlerësimit

• Metoda e të ardhurave

– një teknikë e vlerës aktuale që merr parasysh flukset e 

ardhshme monetare që një pjesëmarrës në treg pret të

marrë nga mbajtja si aktiv e një detyrimi apo

instrumenti kapitali

• Metoda e tregut

– përdorimi i çmimeve të kuotuara për detyrime apo

instrumenta kapitali të ngjashme të mbajtura si aktive

nga palët e tjera
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Metoda e të ardhurave

Teknikat jane zhvilluar në mjedisin e një 

tregu aktiv

Kërkon më shumë njohuri në një mjedis të

një tregu joaktiv

Është e pamundur të mësosh “më shumë se 

aq” nga ekspertët që punojnë në mjedisin e 

një tregu aktiv.  
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Probleme Praktike

• Vlerësimi me një metodë të vetme është

gjithmonë subjektiv në lidhje me

– flukset e vlerësuara të ardhshme

monetare

– norma e vlerësuar e skontimit

– realizimi i flukseve monetare në

periudha të ardhshme

• Sa më shumë vlerësues të keni

aq më shumë vlera të drejta do të

merrni për të njëjtin aktiv.
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Çështje të auditimit

• Kërkohen rregulla më të hollësishme për

procedurën e mbikëqyrjes së vlerësuesve -

duke pasur parasysh SNA 620 (Përdorimi i

Punës së një Eksperti).
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Përkufizime

• Kujdes:

– Ekziston një dallim ndërmjet shumës së

rikuperueshme që shërben për matjen e 

zhvlerësimit, dhe vlerës së drejtë.

– Shuma e rikuperueshme - më e lartë se:

• vlera e drejtë minues kostot e nxjerrjes

jashtë përdorimit

dhe

• vlera në përdorim
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Rekomandime

• Mbajeni kontabilitetin sa më të thjeshtë që 

të jetë e mundur - thjeshtësia e bën atë më 

pak të rrezikshëm.

• Përveç nëse kërkohet nga bashkimi 

ndërkombëtar të cilit ju i përkisni, mos e 

përdorni vlerën e drejtë, sidomos nëse 

tregu i kapitalit është larg të qenurit 

efikas.
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Pyetje


