
 

 

 

 

 

 

 

 

Raporti për Transparencën 2019 

 

 
Crowe AL  
 

 

 

 

Angazhimi Ynë për 
Cilësinë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audit / Tax / Advisory Smart decisions. Lasting value. 



 

The Changing 
Landscape 
of the Profession 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabela e përmbajtjes 
 
 

1. Mesazh nga Partneri Drejtues ……………………………………………………………….1 

2. Struktura ligjore dhe pronësia ……………………………………………….……….………3 

3. Rrjeti Crowe Global …………………………………………………………………....….…..4 

4. Sistemi i brendshëm i kontrollit të cilësisë …………………………………….…..……..…8 

5. Monitorimi i jashtëm …………………………………………….………………………...…10 

6. Praktikat e pavarësisë dhe rotacioni ………………………………………………...…….11 

7. Njerëzit tanë dhe edukimi i vazhdueshëm profesional i tyre ……………..………….….12 

8. Informacion financiar ………………………………………………………………..…….…15 

9. EIP klientë auditimi ……………………………………………………………….….…...….16  

 

Shtojcë: Firmat anëtare të rrjetit me shërbime auditimi …………………….………………….…….…18 

Kontakt ………………………………………………………………………….…………………………....20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nexhmije Çela 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nexhmije Çela 

Partner Angazhmi & 

Auditues Ligjor 

 

M: +355692026191 

E: nexhi.cela@crowe.al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1. Mesazh nga Partneri Drejtues  
Që prej vitit 2017, Crowe AL është një anëtare e pavarur e Crowe Global. 

Drejtimi i Crowe AL, anëtare e rrjetit Crowe Global, në kohën kur ambienti 

i auditimit po ndryshon, është me të vërtetë një sfidë. Ndryshimet e 

shpejta në teknologji, standardet e reja dhe të përmirësuara në 

kontabilitet dhe auditim, si dhe roli në rritje i ndërhyrjes së rregullatorëve, 

janë disa nga çështjet që ndikojnë në peizazhin e auditimit të ditëve të 

sotme. Ky përcaktim i ri vjen me një ndryshim në perceptimin publik të 

profesionit tonë dhe një kontroll të shtuar në auditim nga palët e 

interesuara. Përshtatja ndaj këtij ndryshimi është thelbësore dhe ne po 

punojmë shumë, për ta arritur këtë si profesionistë të besuar. Ne jemi të 

përkushtuar për të rritur vlerën përmes transformimit, udhëheqjes dhe 

rritjes, për të mirën e klientëve tanë, njerëzve tanë dhe interesit publik në 

përgjithësi. 

Ky Raport i Transparencës për vitin 2019 është përgatitur dhe publikuar 

në përputhje me politikat e firmës sonë, dhe në përputhje të plotë me 

kërkesat e Ligjit Shqiptar për profesionin e auditimit dhe kontabilitetit (ligji 

10091, i modifikuar). 

Ky raport i transparencës jep informacione për firmën tonë, duke 

përfshirë: 

• Formën ligjore dhe strukturën e pronësisë 

• Rrjeti Crowe Global, ku firma jonë është anëtare 

• Struktura e drejtimit dhe qeverisjes së firmës 

• Sistemi i brendshëm I kontrollit të cilësisë së firmës dhe politikat e 

saj të pavarësisë 

• Informacione mbi kontrollet e jashtme, më të fundit, të cilësisë  

• Lista e auditimit të pasqyrave financiare periudhën që përfundon 

më 31 Dhjetor 2018 (kryer gjatë vitit 2019) të subjekteve me interes 

publik  

• Informacion financiar lidhur me gjendjen e tij financiare dhe 

shpjegimi I bazës së shpërblimit të audituesve të tij ligjor. 

• Informacion mbi edukimin e vazhdueshëm profesional 

 
 
 
 

 
Partner Angazhimi 

Crowe AL sh.p.k. 

 
 

 

3 



 



  

 

2. Forma ligjore dhe struktura e pronësisë 
Struktura ligjore 

Crowe AL sh.p.k. është një firmë profesionale e kontabilitetit dhe auditimit, e organizuar në formën e një 

kompanie me përgjegjësi të kufizuar që operon në fushën e auditimit dhe sigurimit, kontabilitetit, 

rishikimit, konsulencĽs tatimore, vlerësimeve të biznesit, due diligence, risqet dhe shërbimet e tjera të 

konsulencës. Eshtë themeluar në Tiranë, Shqipëri në 2002 dhe u aprovua nga Instituti Shqiptar i 

Ekpertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA). Firma është regjistruar me Vendimin e Komisionit të Regjistrimit 

të IEKA Nr. 40 datë 10.01.2003, si një firmë auditimi, e licencuar për të kryer auditime ligjore dhe 

shërbime të tjera të lidhura për lloje të ndryshme të subjekteve tregtare, përfshirë qeverinë dhe 

organizatat jo-fitimprurëse. 

Në dekadën e fundit, ka pasur ndryshime në emrin e firmës nga nHEuroConsult shpk fillimisht në Crowe 

Horwath AL shpk, dhe së fundmi në Crowe AL shpk. Që nga viti 2017 ne jemi zyrtarisht pjesë e rrjetit 

Crowe Global, i cili renditet i 8-ti në botë, midis rrjeteve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit. 

Adresa e regjistruar e kompanisë sonë është: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, kati 4, Ap. 14, Tiranë, Shqipëri. 

Pronësia 

Informacioni në lidhje me strukturën e pronësisë së Kompanisë, organet drejtuese të saj dhe çdo aspekt 

tjetër të rëndësishëm, të cilat janë në përputhje të plotë me ligjin e shoqërive tregtare dhe ligjin për 

Qendrën Kombëtare të Biznesit, mund të gjenden në Regjistrin Publik të kompanive shqiptare të 

publikuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), ku firma jonë ishte regjistruar siç duhet që nga 2002 

dhe akoma është aktive. 

Më 31 Dhjetor 2019, kompania zotërohet nga Znj. Nexhmije Cela (80% të kuotave të kapitalit) dhe Z. 

Hysen Cela (20% të kuotave të kapitalit). 

 

 

  



 

 

 

 

3. Rrjeti - Crowe Global 
Crowe Global, ku firma jonë është anëtare e plotë, është për disa vite rrjeti i tetë më i madh i kontabilitetit 

global, me më shumë se 200 firma të vendosura në qendrat kryesore ekonomike në të gjithë botën. 

Crowe ka operacione në 130 vende nëpër 264 zyra dhe kjo gjurmë e gjerë globale lejon Crowe të kryejë 

vazhdimisht auditime me cilësi të lartë, lokalisht dhe globalisht. 

Firmat anëtare të Crowe janë udhëheqës në tregun e tyre - të njohur për ofrimin e një shërbimi të pametë, 

duke shfaqur standardet më të larta të funksionimit dhe shërbimit, si dhe janë duke shërbyer si vlerësuar 

korporatave të vlerësuara në komunitetet e tyre të biznesit. Mbi 35,000 personat tanë krijojnë një rrjet 

ekspertësh biznesi, të cilët të gjithë ndajnë një angazhim të përbashkët për ofrimin e përsosmërisë 

teknike dhe të shërbimit ndaj klientit. 

Rrjeti Crowe dhe firmat anëtare të tij perfeksionuan brand-in dhe u bënë Crowe Global  Firmat anëtare të 

tij tani njihen si Crowe. Rebranding është më shumë sesa thjesht një ndryshim i emrit, ai nënkupton një 

angazhim nga secila prej firmave anëtare për një bashkëpunim më të madh. Crowe Global vazhdimisht 

rishikon mënyrën e funksionimit të rrjetit dhe kërkom mundësi për të përmirësuar proceset tona. Ne 

besojmë se bashkimi i firmave tona anëtare më afër, nën një emër të vetëm të markës, forcon 

angazhimin tonë për një qasje të integruar të klientit dhe ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme. 

Çdo firmë anëtare njihet si udhëheqëse e tregut në vendin e tyre dhe është e angazhuar për cilësinë dhe 

standardet e pameta dhe është një person juridik i veçantë dhe i pavarur. Secili anëtar është në pronësi 

lokale, operohet dhe menaxhohet dhe është përgjegjës 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 

Crowe, nuk ka asnjë pronësi të përbashkët midis anëtarëve. 

Struktura e rrjetit 

Crowe Global është një rrjet ndërkombëtar i firmave të kontabilitetit dhe këshillimit me pronësi dhe 

menaxhim të pavarur, që janë të licencuar të përdorin markën "Crowe" në lidhje me dhënien e 

shërbimeve të kontabilitetit, auditimit, taksave, këshillimeve dhe shërbimeve të tjera profesionale për 

klientët e tyre. 

Çdo firmë anëtare njihet si udhëheqëse e tregut në vendin e tyre dhe është e angazhuar për cilësinë dhe 

standardet e pameta dhe është një person juridik i veçantë dhe i pavarur. Secili anëtar është në pronësi 

lokale, operohet dhe menaxhohet dhe është përgjegjës 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 

Crowe, nuk ka asnjë pronësi të përbashkët midis anëtarëve. 

Crowe Global është e organizuar komercialisht sipas ligjeve të Swiss Verein (Shoqatë) dhe është një 

entitet jo praktikues dhe nuk ofron shërbime profesionale në vetvete. Crowe Global është në pronësi të 

plotë të firmave anëtare të saj. Crowe Global operon përmes një filiali në pronësi të plotë të përfshirë nën 

ligjet e Shtetit të New York në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku është me seli. 

Crowe Global konsiderohet një "rrjet" siç përcaktohet në Kodin e Etikës të Bordit të Standardeve 

Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (IESBA) dhe në sajë të anëtarësimit të tij në Forumin e 

Firmave. 

Crowe Global licencon gjithashtu Horwath HTL për firmat anëtare që ofrojnë shërbime këshillimi në 

industrinë e hotelit, turizmit dhe argëtimit. 

Lidershipi, udhëheqja dhe manaxhimi  

Bordi i Drejtorëve ("Bordi") është përgjegjës për qeverisjen e Crowe Global. 

Bordi është i ngarkuar me mbikëqyrjen e veprimtarive të rrjetit, përfshirë përcaktimin e strategjisë dhe 

politikave. Bordi është i përbërë nga individë që përfaqësojnë firma anëtare në Crowe Global, si dhe Shefi 

Ekzekutiv (CEO). 

Komiteti i Menaxhimit vepron sipas përgjegjësive dhe autorizimeve që i janë deleguar nga Bordi dhe 



mbikëqyr menaxhimin e përditshëm të operacioneve të rrjetit. Ai përbëhet nga Drejtuesi Ekzekutiv, 

Drejtuesi i Operacioneve, drejtuesit rajonalë të rrjetit, drejtorët e rrjetit për kontabilitetin dhe auditimin, si 

edhe taksat. 

Komiteti Ndërkombëtar i Kontabilitetit dhe Auditimit, Komiteti Ndërkombëtar i Taksave dhe GCA 

(Këshilltarët Global të Korporatave) mbështesin ofrimin e shërbimeve profesionale nga firmat anëtare të 

Crowe Global. 

Anëtarësia e Komiteteve përbëhet nga drejtues me ekpseriencë në profesion, të cilët bashkëpunojnë për 

të zhvilluar dhe shkëmbyer burime praktike, udhëheqin seminare dhe aktivitete të tjera për shkëmbimin e 

informacionit dhe për të menaxhuar nismat e zhvillimit të praktikës. 

Komiteti Ndërkombëtar i Kontabilitetit dhe Auditimit dhe Komiteti Ndërkombëtar i Taksave mbikëqyrin 

programe të sigurimit të cilësisë që mbështesin standardet dhe promovojnë praktikat më të mira në 

disiplinat e tyre. Komiteti Ndërkombëtar i Kontabilitetit dhe Auditimit ka një rol kryesor në ruajtjen e 

cilësisë së auditimit me përgjegjësinë për përcaktimin e metodologjisë së auditimit dhe politikave të tjera 

të lidhura me auditimin në të gjithë rrjetin. 

Çfarë e bën Crowe të jetë zgjedhja juaj për shërbime profesionale? 

Rrjeti ynë shumë i integruar i firmave të shërbimeve të kontabilitetit dhe të këshillimit të pavarur përdorin 

standarde dhe metodologji të zakonshme dhe të qëndrueshme në të gjithë botën. Firmat tona janë të 

përkushtuara që: 

 

Marrëdhëniet 

Ajo që na dallon është cilësia e 

marrëdhënieve me klientët tanë, mënyra se si 

ne i kuptojmë dhe jemi të përkushtuar ndaj 

tyre. 

• Vëmendja dhe reagimi i partnerit; ndërtimi i 

marrëdhënieve me klientët 

• Të kuptuarit e biznesit dhe nevojave të 

klientit 

• Fleksibilitet në qasjen tonë për të 

përmbushur nevojat e klientit; duke 

bashkëpunuar për zgjidhjen e çështjeve 

 

 

Ekspertiza Teknike 

Klientët e kuptojnë se jemi profesionistë 

dhe ruajmë aftësi të përparuar teknike. 

• Aftësi të dëshmuara dhe integritet në 

kompetencat tona thelbësore 

• Standardet e cilësisë profesionale 

 

Cilësia konsistente  

Firmat tona anëtare dëshirojnë të krijojnë 

një reputacion për standarde të 

qëndrueshme në të gjithë botën. 

• Proceset, metodologjitë dhe mjetet e 

integruara në mënyrë të përsosur 

• Standarde globale të cilësisë  

• Shërbimi i pametë 

 

Rrjet Global i Integruar  

Prania jonë lokale dhe integrimi global ofrojnë 

si qasjen e përshtatur ashtu edhe 

konsistencën në ofrimin e shërbimeve. 

• Mbulim ndërkombëtar 

• Firma e duhur, vendi i duhur 

• Kultura dhe vlerat e përbashkëta; 

marrëdhënie të forta midis firmave anëtare 

 

Shërbimi i Pametë 

Arritja dhe tejkalimi i pritshmërive të klientit; 

në kohë; në buxhet 
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Cilësia Teknike 
Qëllimi Strategjik & Vizioni  
Një nga nismat tona strategjike është të mundësojmë një mjedis të përqendruar 

në përsosmëri dhe udhëheqje. Ne vendosëm standarde të larta të firmave anëtare 

dhe u kërkojnë atyre që të angazhohen në standardet më të larta të cilësisë. Për 

të arritur që firmat anëtare cilësore të investojnë në mënyrë të konsiderueshme në 

njerëzit e tyre. Anëtarët janë të përkushtuar për të lehtësuar zhvillimin e lidershipit 

brenda firmave të tyre, duke identifikuar udhëheqësit e ardhshëm dhe sigurimin e 

tyre me përvojën, aftësitë dhe mundësitë e nevojshme për të pasur sukses. 

Firmat tona anëtare punojnë shumë për të thjeshtuar, modernizuar dhe siguruar 

një qasje të lehtë në trajnime për të gjithë njerëzit e tyre, në mënyrë që ata të jenë 

plotësisht të pajisur për të arritur standardin e lartë të cilësisë së kërkuar. Kjo 

përfshin pjesëmarrjen në seminare të organizuara nga Crowe Global, ku përvojat 

dhe praktikat më të mira mund të ndahen. Crowe Global's. Qendra e re e Auditimit 

ofron siguri shtesë për anëtarët, pasi qasja e saj ndihmon firmat të ofrojnë zgjidhje 

të integruar të cilësisë dhe inovacionit të auditimit. 

 

Anëtar i Forumit të Firmave 

Crowe Global është një anëtar i plotë i Forumit të Firmave. Forumi i 

Firmave është një shoqatë e rrjeteve të firmave ndërkombëtare të 

kontabilitetit që kryejnë auditime transnacionale. Qëllimi i Forumit është të 

promovojë standarde të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë të raportimit 

financiar dhe praktikave të auditimit botëror. Si anëtar, Crowe Global 

kërkohet të zbatojë dhe monitorojë standardet e kontrollit të cilësisë që 

Forumi ka përgatitur. Ne përgatisim një deklaratë vjetore që anëtarët tanë i 

përmbahen standardeve të Forumit. Komiteti i Auditorëve Transnacional i 

Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve qeveris Forumin e Firmave. 

Drejtori Ndërkombëtar i Kontabilitetit dhe Auditimit të Crowe Global është 

një anëtar i zgjedhur i Komitetit dhe është Kryetari i Komitetit të Agjendave 

të Forumit 

 

Standardet Etike 

Firmat anëtare të Crowe Global duhet të kenë politika dhe metodologji që i lejojnë ata të 

kryejnë shërbime të auditimit në përputhje me standardet etike të zbatueshme. Firmat 

anëtare kanë politika dhe metodologji për kryerjen e angazhimeve të auditimit ndërkufitar 

që përputhen me Bordin e Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kodin e Etikës së 

Kontabilistëve për llogaritarët profesionistë ("Kodi"), si dhe kodet kombëtare të etikës në 

fuqi.Firma individuale të Crowe Global duhet të jetë e pavarur nga klientët e auditimit të 

firmave të tjera anëtare. Crowe Global ofron mbështetje për firmat anëtare në përputhje 

me dispozitat e pavarësisë së Kodit ndërkombëtar dhe minimizimin e rrezikut të konfliktit 

të interesit që lind. 

 
 
 

 



  

Qendra Globale e Auditimit Crowe 

Qendra e re Globale e Auditimit Crowe përfshin aplikacione inovative të auditimit dhe një metodologji të 

adaptueshme të auditimit që përputhet me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të lëshuara nga Bordi 

Ndërkombëtar i Standardeve të Auditimit dhe Sigurimit. Auditimi është një shërbim global, me standarde 

globale, dhe kërkon bashkëpunim global midis rregullatorëve dhe zhvilluesve të aplikacioneve që po japin 

zgjidhje globale. 

Qendra e Auditimit është kontributi i Crowe Global për të ofruar një auditim ndërkufitar me cilësi të 

qëndrueshme që i siguron klientit besim dhe reagime të vlefshme. 

Teknologjia është kritike për Qendrën e Auditimit. Si një rrjet ndërkombëtar, Crowe Global pozicionohet të 

identifikojë zhvilluesit inovues të aplikacioneve të auditimit dhe t'i adaptojë ato për të punuar me 

metodologjinë e auditimit Crowe Global. Qendra e Auditimit përfshin burime të sigurta të bashkëpunimit 

në Cloud, aplikacione të të dhënave dhe aplikacione inovative të testimit që së bashku lehtësojnë punën 

efektive midis firmave anëtare dhe klientëve dhe japin prova të fuqishme të auditimit. 

Firmat anëtare të Crowe Global janë të angazhuara për zhvillimin e vazhdueshëm të Qendrës Globale të 

Auditimit Crowe për të përfshirë teknologji dhe standarde në ndryshim, do të thotë që klientët dhe palët e 

interesuara të tyre mund të jenë të sigurt me cilësinë e sigurimit që marrin. 

 
Qendra Globale e Auditimit Crowe përfshin burime dhe 

aplikimi, dhe mund të prezantohet si vijon: 
 

Mbledhje 
Ekipi Face-to-

Face 

 

Manaxhimi i 
Angazhimit & 
Bashkëpunimi 

 
 
 

 
Sigutia e 

Konfirmimeve 
Dixhitale 

 
  Crowe Global  

Manuali i Auditimit 

Analiza 
e 

Kontratav
e 

 
 
 

 
Instrumentat 
Financiarë t 

Vlerësimit 

Analiza e të 
Dhënave 

 
 

Rishikimi i Praktikës së Auditimit 

Procedurat rigoroze të rishikimit kërkohen për të siguruar që respektohen praktikat dhe standardet e 

cilësisë. Crowe Global ka një proces të themeluar të Rishikimit të Sigurimit të Cilësisë ("QAR") i 

udhëhequr nga Drejtori Ndërkombëtar i Kontabilitetit dhe Auditimit. Të gjitha firmat anëtare marrin 

rishikime periodike të praktikës së tyre të auditimit, zakonisht në një cikël tre vjeçar. Firmat që aplikojnë 

për t'u bashkuar me Crowe Global marrin një Rishikim të Anëtarëve të Ri. Drejtori Ndërkombëtar i 

Kontabilitetit dhe Auditimit zgjedh rishikues  nga partnerët e firmave anëtare dhe stafin e kontabilitetit dhe 

auditimit të rrjetit. Shqyrtimet kryhen duke përdorur një qasje që pasqyron praktikën më të mirë globale. 

 

 
 

Qendra 
Globale e 
Auditimit 



4. Sistemi i brendshëm i kontrollit të cilësisë 

 
Kompania jonë ka hartuar rregulloren e vet për Sistemin e Kontrollit të Cilësisë i cili përmban parimet dhe 

procedurat që janë përcaktuar dhe aplikuar nga stafi ynë i auditimit për kryerjen e punës së auditimit të 

ndërmarrë dhe janë analizuar si më poshtë: 

 

(a) Zbatimi i kodit etik 

 

- Integriteti 

- Pavarësia dhe objektiviteti 

- Përshtatshmëria profesionale dhe vetëdija 

- Konfidencialiteti 

- Zbatimi i standardeve 

- Mbikëqyrje dhe azhornim i vazhdueshëm i politikave dhe procedurave të kontrollit të cilësisë 

- Zhvillimi i një sistemi të vlerave të brendshme 

- Dokumentim i përshtatshëm për të gjithë elementët e sistemit të kontrollit të brendshëm të 

kompanisë 

 

(b)  Pranimi dhe mbajtja e klientëve 

 

Para se të pranoni ndonjë angazhim të ri të auditimit ose të vendosni për mbajtjen e një angazhimi 

ekzistues, zbatohen procedurat e mëposhtme: 

 

      Ekzaminimi i besueshmërisë së entitetit të audituar dhe më konkretisht: 

- Reputacioni dhe identiteti i anëtarëve të menaxhimit të tij 

- Natyra e veprimtarive të saj 

- Mosekzistenca e çështjeve të pavarësisë 

- Çdo informacion tjetër i lidhur p.sh. të dhëna të pafavorshme bankare, shkelje që u bënë të 

njohura, argumente ligjore etj. 

 

Sigurimi se ekziston organizimi dhe fuqia e nevojshme për ekzekutimin e punës së caktuar dhe më 

konkretisht: 

- Ekzistencae profesionistëve adekuat me specializimin e kërkuar 

- Mundësia e përfundimit të auditimit brenda afateve kohore 

- Domosdoshmëria e përdorimit të palëve të treta me aftësi të specializuara. 

 

(c) Kryerja e punës audituese 

 

Menaxhimi i kompanisë siguron që auditimet e rregullta të kryhen në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit dhe rregullat e etikës profesionale në fuqi. 

 

Procedurat e ndjekura janë: 

- Caktimin e çdo kontrolli të ndërmarrë në një ekip auditimi me përvojë dhe specializim të duhur. 

- Këshillimi i stafit pjesëmarrës për natyrën dhe fushën e angazhimit. 

- Drejtimi dhe mbikëqyrja nga kolegë me përvojë. 

- Procedurat mbikëqyrëse të punës nën ekzekutim. 

- Dokumentimi i mbikëqyrjes. 

- Azhornimi i procedurave dhe standardeve të aplikuara. 

 

 

 



(d) Administrimi i burimeve njerëzore 

 

Kompania jonë zbaton rregulla dhe procedura të cilat sigurojnë siguri të arsyeshme se ka 

profesionistë të aftë me përshtatshmëri dhe angazhim profesional për të zbatuar rregullat etike dhe të 

pavarësisë. 

  

Rregullat dhe procedurat e kompanisë mbulojnë çështje që lidhen me personelin që punëson, si: 

- Rekrutimi 

- Vlerësimi i përparimit 

- Zhvillimi profesional - Promovime 

- Shpërblimi i stafit 

- Programimi i numrit të kërkuar të stafit 

- Trajnim profesional dhe përvojë. 

 

 

  

  



5. Monitorimi i jashtëm 
 

Rishikimi i Sigurimit të Cilësis nga Crowe  

 

Monitorimi për cilësinë është ndërmarrë në vitin 2017 nga rrjeti, përpara se firma jonë të bëhej anëtare e 

rrjetit Crowe Global. 

 

Kontrolli i Cilësisë nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)  

 

Firma jonë i nënshtrohet rishikimit të jashtëm nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të 

Shqipërisë (IEKA). Firma i nënshtrohej shqyrtimit të jashtëm në vitin 2014, dhe përfundimet ishin që 

Kompania është në përputhje me të gjitha aspektet materiale të kërkesave të cilësisë për shërbimet e 

auditimit të bëra në zbatimin e procedurave të përcaktuara me standardet profesionale të Auditimit për 

cilësia e shërbimeve të auditimit të bëra. 

 

Tjetër 

 

Për më tepër, Crowe AL, pas rishikimit të bërë nga rishikuesit e Bankës Botërore në vitin 2014, është 

përzgjedhur nga Banka Botërore brenda firmave të auditimit të pranueshëm për të kryer auditimin e 

projekteve dhe granteve të financuara nga Banka Botërore. 

 

  



6. Praktikat e pavarësisë dhe rotacioni 
 

Praktikat tona të vendosura janë të dizajnuara në atë mënyrë që profesionistët tanë të respektojnë 

praktikat e pavarësisë në lidhje me angazhimet specifike të auditimit, në përputhje me standardet e 

pavarësisë së Bordit të Kontabilistëve të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës të Federatës 

Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IESBA) dhe të Kodit  Etik të Institutit të Ekspertëve Kontabël të 

Autorizuar të Shqipërisë (IEKA). 

 

Të gjithë partnerët dhe stafi kur janë të përfshirë në një ekip të auditimit dhe fillojnë punën individuale nën 

një angazhim të një klienti të veçantë, duhet të plotësojnë një deklaratë ku të thuhet nëse ai / ajo ka 

njohuri për ndonjë rrethanë që mund të rrezikojë pavarësinë e kërkuar në lidhje me këtë klient. 

  



7. Edukimi i vazhdueshëm profesional 
 

Stafi ynë zotëron njohuri shumë të mira profesionale në fushën e standardeve të kontabilitetit / raportimit 

financiar (standarde kombëtare dhe ndërkombëtare), standardeve ndërkombëtare të auditimit (ISA) dhe 

sigurimeve të tjera dhe shërbimeve të ndërlidhura, dhe respekton plotësisht kërkesat etike të 

parashikuara në Kodin e Etikës të IEKA dhe Kodi Etik i IFAC IESBA. Firma ka një përvojë gati dy 

dekadash në treg dhe ka profesionistët e saj në fushën e auditimit, kontabilitetit, taksave dhe taksave, 

vlerësimit të ndërmarrjes, menaxhimit, etj. 

 

Zhvillimi profesional realizohet përmes trajnimit dhe përvojave që profesionistët tanë marrin në punë. 

Trainimi ndihmon për të shndërruar njohuritë dhe përvojën në praktikë. Profesionistët me përvojë pritet të 

trainojnë dhe zhvillojnë një personel më pak përvojë për të krijuar një mjedis të vazhdueshëm për mësim. 

Përveç sa më sipër, të gjithë audituesit e regjistruar në Crowe AL mbajnë kualifikimin e tyre përmes 

kurseve të vazhdueshme të edukimit dhe trajnimit, të organizuar brenda, nga IEKA, nga Crowe Global 

dhe organizata të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 

Prezantimi i ekipit tonë 

 

Partner Drejtues – Prof. Dr, Hysen Cela 

 

Prof. Dr. Hysen Çela, është një Auditues Ligjor (CPA), anëtar i Institutit Shqiptar të Ekspertëve Kontabël 

të Autorizuar dhe i Institutit të Kontabilistëve të Miratuar. Ai është gjithashtu Kontabilist i miratuar dhe 

Auditues i Brendshëm gjithashtu. Zakonisht ai kujdeset për marrëdhëniet me klientët e firmës. Ai mbajti 

pozicionin e Partnerit Drejtues të firmës sonë deri në korrik 2019. Tani, ai është i angazhuar në firmën 

tonë vetëm me angazhime tatimore dhe fiskale. 

Prof. Dr. Hysen Çela, ka mbajtur pozicionin si Kryetar i Institutit Shqiptar të Ekspertëve Kontabël të 

Autorizuar (IEKA) nga 2012-2019. Ai ka kaluar një periudhë të gjatë me administrimin e Institutit në 

pozitën e drejtorit ekzekutiv (CEO). Ai është i angazhuar si Partner i Crowe AL, i ngarkuar me Shërbimet 

e Këshillimit të Taksave dhe Biznesit. Ai ka udhëhequr një numër angazhimesh dhe ka përvojë të 

konsiderueshme në dhenien e sigurisë dhe shërbimet e këshillimit të taksave dhe biznesit për më shumë 

se 25 vjet. 

Ai është vlerësuar me titullin akademik Prof. Dr. nga Universiteti shtetëror i Tiranës (Fakulteti i 

Ekonomisë) dhe Ministria e Arsimit e Shqipërisë dhe është i përfshirë në mënyrë aktive në mësimdhënie, 

përmes lëndëve të etikës së biznesit dhe profesionale, auditimit dhe dhënies së sigurisë si dhe SKK dhe 

SNRFgjithashtu. 

Ai është aktiv në marrëdhëniet me menaxhimin e klientit, bordin e drejtorëve dhe komitetet e auditimit dhe 

merr pjesë në takime të tjera ashtu siç kërkohen nga klientët tanë. Ai është përfshirë në mënyrë të 

konsiderueshme në dhënien e këshillave tatimore për klientët. 

Prof. Dr. Hysen Çela është gjithashtu pedagog në Universitetin e Tiranës (Fakulteti Ekonomik), 

Universitetit shtetëror të Prishtinës, Kosovës dhe në disa universitete të tjera private. Lëndët e tij kryesore 

të mësimdhënies janë auditimi dhe siguria, etika e biznesit dhe ajo profesionale, kontabiliteti financiar dhe 

SKK, SNRF. Ai është i përfshirë në mënyrë aktive në trajnimin e kontabilistëve dhe auditorëve, të cilët 

janë anëtarë të organeve të kontabilitetit profesional në Shqipëri dhe Kosovë (IEKA, IKM, SHKFSH, 

SCAAK, etj.). 

Prof. Dr. Hysen Çela ka shërbyer si Zëvendës President i FCM (Federata e Kontabilistëve të ertifikuar 

Mesdheut / Fédération des Experts Comptables Méditerranéens) dhe si anëtar i komitetit ekzekutiv të 

FCM. 

Ai po shërben si Kryetar i Komitetit të Auditimit të BKT (Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë) një nga 

bankat më të mëdha në Shqipëri; Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë Kombëtare përgjegjës për 

programet e auditimit të Asistencës së BE-së; kryetari i Këshillit Mbikëqyrës të Bursës Shqiptare ALSE; 

Ai është anëtar i CAG (Grupi Këshillimor i Konsulentëve) i IESBA (Bordi Ndërkombëtar për Standardet 

Etike Profesionale), me seli në New York, USA 

Prof. Dr. Hysen Çela është autor dhe bashkëautor i teksteve shkollore dhe artikuljve shkencorë) 



Partner Drejtues – Nexhmije Cela 

 

Znj. Nexhmije Çela, është Auditues Ligjor (CPA), anëtare Institutit Shqiptar të Ekspertëve Kontabël të 

Autorizuar (IEKA), Partner Këshillimor i Auditimit dhe Sigurimit dhe Biznesit të Crowe AL shpk. 

Regjistruar për herë të parë në vitin 2000, Znj. Nexhmije Çela është partneri dhe administratori kryesor i 

firmës, përgjegjëse për auditimin, dhënien e sigurisë dhe këshillat e biznesit të klientit. 

 

Ajo merret me zhvillimet profesionale dhe është e azhornuar me zhvillimet më të fundit të komunikuara 

nga rrjeti Crowe Global. Me përvojë më shumë se 30 vjet në kontabilitet dhe auditim, ajo ndërmerr çdo 

ditë logjistikën dhe çështjet e menaxhimit, duke siguruar që të gjitha aspektet e shërbimeve profesionale 

të kryhen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare ose Kombëtare të Raportimit Financiar (SNRF ose 

SKK); Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe ligjet dhe rregulloret e tjera të zbatueshme dhe 

veçanërisht në përputhje me kërkesat e parimeve etike 

 

Gjithashtu ajo është përgjegjëse për rekrutimin e stafit të ri, përfshirë programin e trajnimit teknik për 

stafin e firmës. 

 

Manaxher për Shërbimet e Klientit 

 

Eriksela Shuli është Auditues Ligjor (CPA), por deri më sot nuk e ushtron profesionin e auditimit 

praktikën publike në kuptimin e ligjit shqiptar të auditimit. Ajo është një dhënëse e sigurisë dhe 

këshilluese e biznesit e lartë në firmë dhe udhëheq ekipin tatimor dhe këshillues të firmës. Me mbi 5 vjet 

përvojë në kontabilitet dhe auditim, e fituar përmes punës me klientë shumë me reputacion, ajo është 

përgjegjëse për menaxhimin e përgjithshëm ditor të punës në terren dhe të veprojë si një krah ekzekutiv i 

partnerit të shërbimit të klientit të firmës sonë. 

 

Përvoja e saj me Crowe AL gjatë kësaj periudhe ka qenë e përqendruar në një sërë shërbimesh në 

fushën e auditimeve ligjore, sigurimit dhe përgatitjes së planeve të biznesit, bashkimeve dhe blerjeve të 

klientëve, si dhe këshillat e biznesit për një sërë subjektesh biznesi dhe OJF. 

 

Manaxher për Shërbimet e Klientit 

 

Elionila Mihasi është Auditues Ligjor (CPA) por deri më sot nuk E ushtron profesionin e auditimit 

praktikën publike në kuptimin e ligjit shqiptar të auditimit. Ajo ka një përvojë të gjerë në standardet e 

kontabilitetit lokale dhe ndërkombëtar, legjislacionin tatimor etj. Ajo është përgjegjëse për ekzekutimin e 

përgjithshëm ditor të shërbimeve tona për klientët dhe vepron si një krah ekzekutiv i Crowe AL, 

veçanërisht në shërbimet e kontabilitetit dhe taksave. 

 

Znj. Mihasi ka qenë e angazhuar kontabiliste dhe specialiste finance në lidhje me shërbimet që Crowe AL 

u ka ofruar subjekteve të ndryshme të njohura ndërkombëtarisht që veprojnë në biznesin e tyre në 

Shqipëri, Kosovë dhe / ose Maqedoni e Veriut. 

 

Manaxher për Shërbimet e Klientit 

 

Egin Kocollari (pjesë e Crowe AL deri në Tetor 2019) është Auditues Ligjor (CPA) që nuk e ushtron 

profesionin në praktikën publike. Ai ka një përvojë të gjerë në standardet e kontabilitetit kombëtare dhe 

ndërkombëtare, duke përgatitur për klientët pasqyra financiare dhe deklaratat e taksave. Ai po merr pjesë 

si anëtar i ekipeve tona të ndryshme të kontabilitetit dhe të sigurimit të Crowe AL. 

 

Staf 

 

Orjeta Sinani, është punonjëse në firmën tonë, ka kryer me sukses provimet e kualifikimit profesional për 

marrjen e titullit të Kontabilistit të Miratuar (CA). Ajo zotëron njohuri për raportimin dhe përgatitjen e 



pasqyrave financiare sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të raportimit financiar, 

legjislacionit tatimor në Republikën e Shqipërisë, legjislacionit tregtar dhe punës. Ajo është e angazhuar 

si një asistent dhe specialist e kontabilitetit për shërbimet e ofruara nga Crowe AL për klientë të 

ndryshëm. 

  

Marsela Shpërdheja, është duke ndjekur praktikën profesionale pranë firmës sonë në përgatitje për 

marrjen e titullit Auditues Ligjor (CPA). Gjatë aftësimit të saj praktik profesional, ajo ka marrë njohuri 

shumë të mira në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, si dhe 

standardeve të auditimit dhe sigurimit. Znj. Shperdheja është përfshirë si specialiste financiare për 

shërbimet që Crowe AL u ka ofruar klientëve të ndryshëm. Ajo është gjithashtu një studente e ACCA. Ajo 

është e angazhuar si pedagoge me kohë të pjesshme në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë, 

mësimdhënie të kontabilitetit financiar, kontabilitetit të kostos, kontabilitetit të drejtimit dhe kontabilitetit të 

drejtimit të avancuar. 

 

Rudina Qurku, është duke ndjekur praktikën profesionale pranë firmës sonë në përgatitje për marrjen e 

titullit të Auditues Ligjor (CPA). Gjatë aftësimit të saj praktik profesional, ajo ka marrë njohuri shumë të 

mira në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, si dhe standardeve të 

auditimit dhe sigurimit. Z. Qurku është përfshirë si specialiste financiare për shërbimet që Crowe AL u ka 

ofruar klientëve të ndryshëm. 

  



8. Informacion financiar 
 

Crowe AL është një nga kompanitë më të njohura shqiptare në fushën e auditimit dhe shërbimeve 

financiare, e dedikuar për ofrimin e shërbimeve të jashtëzakonshme profesionale për një numër klientësh 

të mëdhenj dhe të larmishëm, të cilët përfshijnë korporata, institucione financiare, qeveritare dhe individë. 

Ne jemi të përqendruar në  forcimin e potencialit për rritjen e klientëve, përmes ofrimit të një shërbimi të 

auditimit të një game të gjerë, të taksave dhe këshillimeve. 

 

Të ardhurat e Crowe AL shpk për vitin 2019 janë përcaktuar si më poshtë: 

 

 

Shërbimi  

Për vitin e mbyllur më 

31 Dhjetor 2019 

(të ardhurat në “mijë lekë”) 

Auditim Ligjor  19,125 

Auditime të tjera (jo ligjor) 1,469 

Konsulencë tatimore dhe shërbime të tjera 7,137 

Total 27,731 

 

 

Baza e shpërblimit të partnerit 

 

Shpërblimi i partnerëve bazohet në pagën e tyre vjetore. Për më tepër, ata mund të marrin shpërblime 

dhe dividentë të performancës në fund të vitit, sipas pjesëmarrjes së tyre në kapitalin aksionar të 

kompanisë. 

 

 

  



9. EIP klientë auditimi 
 

Gjatë vitit 2019, kompania ka kryer auditimit të entiteteve me interes publik si më poshtë:  

 

1. Ansig sh.a. (Kompani sigurimi dhe risigurimi) 

2. Agrokredit sh.a. (Kompani financiare të ndryshme nga bankat) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



  

 

 

 

Firmat anëtare të rrjetit me 
shërbime auditimi 

 

Country Firm 

Afghanistan Crowe Afghanistan 

Albania Crowe AL SHPK 

Algeria Cabinet D’Audit Hamza & Associes 

Andorra Crowe Alfa Capital 

Angola HTW Auditores e Consultores LD 

Argentina Canepa, Kopec y Asociados Argentina 

Australia Crowe Horwath Australasia Pty. Ltd. 

Country Firm 

Avvens 

Becouze 

Cifralex 

Cogefis Associés 

Dauge Fideliance 

Dupouy et Associés 

Ficorec 

Austria Crowe SOT 
 

 

Crowe Baltic Caspian Audit LLC 
Azerbaijan    

ABAK-Az Crowe Ltd. 
 

 

Barbados Crowe BDS SRL 
 

 

Bahamas Crowe Bahamas 
 

 

Bahrain Crowe BH 
 

 

Belgium Callens, Pirenne & Co. 
 

 

Crowe Consult Cosultoria Empresarial 

France Fideliance 
 

 

Fiduciaire des Mascareignes 

Fiduroc 

Gineste & Associés 
 

 

Groupe Rocard 
 

 

HAF Audit et Conseil 

RSA 

Sogec 
Brazil        

Crowe Macro Auditoria e Consultoria Ltda. 

Bulgaria Crowe Bulgaria Audit EOOD 

Cameroon Okalla Ahanda & Associes 

Crowe Soberman LLP 

Georgia Crowe Horwath GE LLC 
 

 

Dr. Kleeberg and Partners GmbH 
 

 

Intertax Treuhand GmbH 

Steuerberatungsgesellschaft 
 

Canada Crowe BGK LLP Germany Möhrle Happ Luther 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH 
     Crowe MacKay LLP  

Cayman Islands Crowe Horwath Cayman Limited 
 

 

Chile Crowe Auditores Consultores Ltda.    

 

RWT Crowe GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 

China Ruihua CPAs 

Colombia Crowe CO S.A.S 

Costa Rica Crowe Horwath CR, S.A. 

Cote d’Ivoire Uniconseil 

Croatia Crowe Horwath Revizija d.o.o. 

Curacao ACC & Partners BV 
 

Cyprus Crowe Cyprus Limited 

Czech Republic Crowe Advartis 

Denmark Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Dominican Republic Sotero, Peralta & Asociados 

Ecuador Crowe Ecuador 

Egypt Crowe Dr. A.M. Hegazy & Co 

El Salvador Integrity Auditing Group, Ltda. de C.V. 

Estonia CDNW Group Ltd. 

Finland DHS Oy Audit Partners 

Ghana Veritas Associates 
 

 

Greece Crowe SOL 
 

 

Guatemala Vertice Financiero S.A. 
 

 

Hong Kong Crowe (HK) CPA Ltd. 
 

 

Honduras Horwath Central America 
 

 

Hungary Crowe FST Consulting Kft 
 

 

India V.P. Thacker & Co. 
 

 

Indonesia Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan 
 

 

Ireland Crowe Ireland 
 

 

Isle of Man Crowe Isle of Man LLC 
 

 

Israel Ovadia Pick Kriheli And Co. 
 

 

Italy Crowe Horwath AS 
 

 

Jamaica Crowe Dawgen Carribean 
 

 

Japan Crowe Toyo & Co. 
 

 

Al-Tillawi & Al-Khateeb Company - 
Certified Auditors 

Jordan   Ibrahim Yaseen & Partners Co. - 

Professional Auditors 
 

 

Kenya Crowe Erastus & Co. 
 

 

 
 
 



 

              Country Firm 

Kazakhstan Crowe Kazakhstan 

Kuwait Horwath Al-Muhanna & Co. 

Latvia Crowe DNW SIA 

Lebanon Crowe LV Professional Services 

Lithuania Crowe LT UAB 

Luxembourg C-CLERC SA 

Malawi Crowe J&W 

Maldives Crowe Horwath Maldives LLP 

Mali Inter Africaine d’Audit et d’Expertise 

Country Firm 
 

South Korea Hanual LLC 
 

 

Horwath Auditores España, S.L. 
Spain   Crowe Auditores España S.L.P 

 
 

Sri Lanka Gajma & Co 
 

 

Suriname Crowe Burgos Accountants N.V. 

Sydrevisioner Vast AB 

Kindberg Revision AB 

Sydrevisioner Aktiebolag 

Crowe Osborne AB 

Malaysia Crowe Malaysia 

Malta Horwath Malta 

Mauritius Crowe Horwath ATA 

Mexico Gossler S.C. 

Morocco Horwath Maroc Audit 

Nepal BK Agrawal & Co 

Crowe Foederer BV 

Sweden 

 
 
 
 
 
 

 
Switzerland 

 
 

Crowe Västerås AB 
 

 

Nyström & Partners Revision KB 

Crowe Tonnerviks Revision AB 
 

Tonnerviks Horwath Revision Skane AB 

Crowe Berney SA 

Curator & Horwath 
 

 

Netherlands 
Crowe Peak BV Alfa Treuhand- und Revisions AG 

New Zealand Crowe Horwath Australasia 

Nigeria Horwath Dafinone 

Norway Vidi Revisjon 

Oman Crowe Mak Ghazali LLC 

Pakistan Horwath Hussain Chaudhury & Co 

Panama Moreno & Moreno 

Paraguay J.C.Descalzo y Asociados 

Peru Roncal, D’Angelo y Asociados S. Civil de R.L. 

 
 

Taiwan Crowe Horwath (TW) CPA 
 

 

Tajikistan Crowe ACG 
 

 

Tanzania Crowe Tanzania 
 

 

Thailand Crowe ANS 
 

 

Tunisia Crowe Horwath ACF 
 

 

Crowe Horwath Olgu Bagimsiz 

Denetim ve YMM A.S. 
 

Philippines Ramon Garcia & Co. CPAs 

Poland Crowe Advartis Accounting s.r.o. 

Turkey Crowe HSY AB 
 

 

Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 

Portugal Horwath & Associados, SROC, Lda. 

Puerto Rico Crowe PR PSC 
 

Qatar Crowe Horwath Qatar 

 
 

UAE Crowe MAK 
 

 

Uganda Crowe AIA 
 

 

Ukraine Crowe Horwath AC Ukraine 
Romania Boscolo & Partners Consulting        

 
Russia 

Crowe Expertiza LLC 

Crowe Russaudit LLC 

United Kingdom Crowe UK LLP 
 

 

Crowe LLP 

 
Saudi Arabia 

Al-Azem & Al-Sudairy Certified 
Public Accountants 

United States 
 

 

TRUSTA 

 
 

Senegal Max Consulting Group 
 

 

Serbia Crowe RS d.o.o 
 

 

Singapore Crowe Horwath First Trust LLP 

Slovakia Crowe Advartis 

Crowe JHB 
South Africa    

Crowe HZK 

Uruguay Stavros Moyal Y Asociados 
 

 

Venezuela SC Marquez Perdomo & Asociados 
 

 

Vietnam Crowe Vietnam Co., Ltd. 
 

 

Yemen Crowe AHFAD 
 

 

Zimbabwe Crowe Chartered Accountants 
 

 

 
 

 
 

 

  



  

 

 
Kontakt: 
 

Crowe AL sh.p.k. 

Rr. “Brigada 8”, P. 8/1, Ap. 14 

Tirana, Albania 

+355 42 258 245 

info@crowe.al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.crowe.al 

 
 
 

 
Crowe Global is a leading international network of separate and independent accounting and consulting firms that are licensed to use “Crowe” in connection with the 
provision of professional services to their clients. Crowe Global itself is a non-practicing entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by 
the member firms. Crowe Global and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. 
 

http://www.crowe./

