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Rreth Nesh
Risk&Audit Consulting 
Eshtë një firmë konsulence shqiptare në fushën e qeve-
risjes së biznesit, risqevedhe cështjeve të kontrolleve. 
Ne bashkëpunojmë me konsulentë vendas dhe të huaj 
për të këshilluar klientët tanë të sektorit privat dhe 
publik në Shqipëri dhe Kosovë, që së bashku të ide-publik në Shqipëri dhe Kosovë, që së bashku të ide-
ntifikojmë oportunitete të reja, të adresojmë sfidat më 
kritike dhe të përmirsojmë angazhimet e tyre për një 
qeverisje më të mirë.
Forca e Risk&Audit Consulting qëndron në ofrimin
e shërbimeve inovative dhe gjithëpërfshirëse, të cilat
adresojnë realitetet dhe dobësitë e klientëve tanë lokal
dhe në rajon.dhe në rajon.

Misioni
Ne kërkojmë të jemi katalizatorë të ndryshimeve
për klientët tanë dhe shoqërinë në përgjithësi.
Ne jemi të angazhuar në:
     Krijimin e avantazheve konkurruese duke
     përshtatur praktikat më të mira botërore
          Përmirësimin e kapaciteteve njerëzore në
     organiza të  për  çësht je  të  qever is jes  së
     korporatave
     Nxitjen e organizatave drejt impakteve të
     qëndrueshme
     Ecjen përpara me pasion dhe besim

Konsulencë
Qeverisja KorporativeQeverisja Korporative
Ne mbështesim klientët tanë të arrijnë nivelin e
performancës për të cilën ata janë në treg, por në
të njëjtën kohë të përputhen me të gjitha rregullat
standarde për biznesin, ligjet, rregulloret, politikat dhe
pritshmëritë e grupeve të interesit që formojnë skeletin
brenda të cilit vlerësohet performanca e biznesit. Në
veçanti, ne ndihmojmë kompanitë të përshtasin njëveçanti, ne ndihmojmë kompanitë të përshtasin një
sistem të kontrolleve të brendshme që analizon të
gjitha risqet e biznesit dhe jo vetëm një spektër të
ngushtë të risqeve financiare.
Gjithashtu, ne mbështesim kompanitë të ndryshojnë
mentalitetin për rishikimin e sistemit të kontrolleve të
brendshme duke mos e konceptuar atë si një detyrim
që duhet kryer për qëllime rregullatore por si sistem qëqë duhet kryer për qëllime rregullatore por si sistem që
ngjizet në operacionet e tyre të përditshme.

Menaxhim Risku
Për shkak të ekonomisë të paqëndrueshme të ditëve
të sotme, menaxhimi i risqeve është kthyer në një
prioritet për biznesin. Ne ndihmojmë klientët tanë të
identifikojnë, të matin dhe të menaxhojnë në mënyrë
aktive risqet.aktive risqet.

Në veçanti ne këshillojmë klientët të :
     Përmirësojnë efektivitetin e menaxhimit të
     risqeve implikimet për qeverisje, sisteme dhe
     infrastrukturë.
     Të kuptojnë impaktet e kërkesave të reja
     rregullatore.
          Të identifikojnë risqet më të rëndësishme që
     ndesh organizata – t’i bëjnë ato transparente
     dhe t’i menaxhojnë në mënyrën e duhur.
     Të menaxhojnë në mënyrë efiçente risqet dhe të
     përdor burimet e duhura financiare. 

Auditim i Brendshëm
Ne i ofrojmë klientëve tanë një opinion të pavarur të
indikatorëve të kompanisë ( që mbulon jo vetëm aspekteindikatorëve të kompanisë ( që mbulon jo vetëm aspekte
financiare) si dhe opinion në lidhje me përputhshmërinë
me akte dhe rregulla të tjera relevante.

Gjithashtu, ne i ndihmojmë klientët tanë në tre drejtime
kryesore:
     Të ndërtojnë apo përmirësojnë një Kartë të
     Auditimit të Brendshëm, manual procedurash,
          politika dhe instrumente të Auditimit të
     Brendshëm në përputhje me standardet
     ndërkombëtare dhe praktikat më të mira
     globale.
     Të përmirësojnë kapacitetet e auditimit të
     brendshëm, aftësitë dhe njohuritë e stafit
     të auditimit duke i konsultuar audituesët
          e organizatës për rolin e ri të auditimit të
     brendshëm që shkon përtej angazhimeve
     tradicionale financiare.
     Të përmirësojnë efiçencën e Komiteteve të
     Auditimit nëpërmjet zhvillimit profesional dhe
     trajnimeve të anëtarëve të Komitetit të Auditimit.

Të Ri -Ndërtosh Proceset e Biznesit
Ne mbështesim oNe mbështesim organizatat që prej krijimit të tyre
si  dhe bizneset tashmë të ngritura në drejt im të
nevojave strategjike për të rritur biznesin në mënyrë
të qëndrueshme. Ne ndihmojmë organizatat  për
të ndërtuar algoritma të rrjedhjes së proceseve dhe
analizuar sistemet dhe proceset duke prezantuar ide
dhe veprime për t’i përmirsuar ato më tej veçanërisht,
në drejtim të optimizimit të cilësisë, kostove dhenë drejtim të optimizimit të cilësisë, kostove dhe
menaxhimit të kohës me efektivitet.
Ne ofrojmë këshilla në drejtim të ri-strukturimit dhe
racionalizimit të proceseve ekzistuese:
     Strategji
     Financë
     Teknologji
          Qeverisje, Risk, Përputhshmëri
     Kotraktime të shërbimeve nga jashtë
     Qëndrueshmëri dhe Përgjegjësi Sociale e
     Korporatave
     Investigime
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Buxhetim dhe Raportim Financiar
Ne asistojmë menaxhimin e klientëve tanë në drejtim të
përgatitjes të buxhetit dhe interpretimit të raporteve të
ndryshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
Ne ndihmojmë klientët tanë të përmbushin kërkesat
e rregullatorëve lokalë për të përgatitur pasqyrat
financiare bazuar në Standardet Ndërkombëtare tëfinanciare bazuar në Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar, si dhe për të përgatitur raporte
të brendshme për t’u përdorur nga menaxhimi me
qëllim të planifikimit, ekzekutimit dhe monitorimit të
aktiviteteve të biznesit.
Kjo përfshin, si më poshtë:
     Buxhetim
          Raportime për menaxhimin
     Raportime sipas Standardeve Ndërkombëtare të
     Raportimit Financiar
     Raportime për qëllime të përputhshmërisë dhe
     të rregullatorëve

Shërbime takse
Duke marrë parasysh që kjo ekspertizë nuk është
gjithmonë e pranishme brenda kompanisë, shpeshgjithmonë e pranishme brenda kompanisë, shpesh
lind nevoja për t’u konsultuar me ekspertë të fushës,
të cilët mund të japin zgjidhje bazuar në praktikat më
të mira apo raste të tjera të ngjashme. Risk&Audit
Consulting vë në dispozicion të klientëve tanë një ekip
profesionistësh me njohuri të thella teknike në fushën
e tatim taksave, të përgatitur për të dhënë zgjidhje
inovative dhe efikase.inovative dhe efikase.
Shërbimet e konsulencës fiskale përfshijnë:
     TVSH dhe Tatime Indirekte
Ligji ri për TVSH-në i përafruar me Direktivën e BEsë
nr.206/112/EC sjel l  ndyshime rrënjësore,  duke
rikonsideruar pothuajse çdo aspekt të Ligjit dhe praktikës
së mëparshme. Për të ndihmuar klientët  tanë në
adaptimin e legjislacionit të ri përadaptimin e legjislacionit të ri për TVSH-së, Risk&Audit
Consulting propozon një kontroll gjithëpërfshirës
në lidhje me TVSH-në ku do të identifikohet se si
legjislacioni i ri do të ndikojë në transaksionet e biznesit
të klientëve tanë. Ekipi ynë është i gatshëm për t’iu
ofruar klientëve tanë konsulencë në të gjitha aspektet
e TVSH-së, përfshirë planifikime, rregjistrime, shërbime
raportimi si dhe asistencë në rimbursimin eraportimi si dhe asistencë në rimbursimin e TVSH-së.
     Tatimi mbi të Ardhurat
Risk&Audit Consulting ofron rishikim të detajuar të
shpenzimeve përkundrejt kritereve të zbritshmërisë së
tyre, konsulencë në lidhje me reduktimin/shmangien e
tatimit në burim dhe asistencë në lidhje me procedurat
dhe aplikimin e Marrëveshjeve të Tatimit të Dyfishtë.
          Shërbime në lidhje me Taksimin
     Ndërkombëtar
Risk&Audi t  Consul t ing ofron konsulencë  për
s t ruktur imin e  grupi t  të  shoqërive në mënyrën
më efiçente nga pikëpamja fiskale, duke zhvilluar
alternativa te financimit dhe te investimeve, duke

perfituar nga lehtësira fiskale në shtete të caktuara
apo të dhëna nga Marrëveshjet e Tatimit të Dyfishtë.
Risk&Audit Consulting ofron asistencë teknike nga
pikpamja fiskale në lidhje me transaksionet para dhe
pas blerjeve të kompanive, të shkrirjeve, bashkimeve,
shpërndarjeve, transferimeve të biznesit dhe pasurive
të patundshme.të patundshme.

Auditim i Jashtëm
Një opinion auditimi i pavarur pozitiv është një ndër
kërkesat kryesore që grupet e interesit të vazhdojnë
të mbështesin biznesin. Stafi i kompanisë Risk&Audit
Consulting i përbërë nga kontabilistë profesionistë
dhe auditues të jashtëm financiarë, dhe të cilësisë, dhe
ambjentit janë gati të ofrojnë opinione auditimi bazuarambjentit janë gati të ofrojnë opinione auditimi bazuar
në standardet ndërkombëtare të auditimit:
Kjo përfshin, si më poshtë:
     Auditime të cilësisë (ISO 9000)
     Auditime të çështjeve të mjedisit (ISO 14001)
     Auditime te pasqyrave financiare
     Auditime te Teknologjis se Informacionit

TTrajnime
Ne ofrojmë trajnime duke kuptuar dhe analizuar kërkesat 
e klientëve dhe rrethanat e ambjentit të biznesit në të 
cilën vepron organizata.
Kjo përfshin, si më poshtë:
     Qeverisje Korporatash
     Përgjegjësi Sociale e Korporatave, 
          ISO 9000; ISO14001
     Menaxhim Risku
     Implementim i kontrolleve të brendshme dhe
     përputhshmëri me rregullatorët
     Auditim i Brendshëm
     Raportim i brendshëm dhe i jashtëm
     Taksë
          Të kuptosh dhe interpretosh raportet financiare

About us
The Risk&Audit Consulting is an Albanian corporate
governance consulting firm. We partner with clients from
the private, public sector in Balkan region to identify their
highest-value opportunities, address their most critical
challenges, and improve their corporate governance
arrangements. Risk&Audit Consulting strength liesarrangements. Risk&Audit Consulting strength lies
in developing innovative, participatory and responsive
services which address the realities and constraints of local
and regional clients.

Mission
We seek to be facilitators of change—for our
clients and society overall.
WWe are committed to:
     Creating competitive advantage through unique 
     solutions
     Improving capabil i t ies  and mobil izing
     organizations
     Driving sustainable impact
     Succeeding together with passion and trust

ConsultingConsulting
Corporate Governance
We achieve our clients to achieve the level of performance
they are established for, but at the same time to adhere to all
standards, laws, policies and procedures, and stakeholders’
expectations that form the framework within which
their performance is assessed. In particular, we assist the
companies to adopt an internal control system that analysescompanies to adopt an internal control system that analyses
all the business risks rather that narrow financial risks.
Additionally, we aid companies to change their mentality of
reviewing the internal control system by moving away from
a compliance box- ticking obligation to a voluntary system
that shall be embedded into their daily operations.

Risk Management
WWe assist companies to identify, measure and manage
proactively the risks due to the business needs to evaluate
risk management capabilities given today’s unstable
economy.
In particular we advise the clients to:
     Improve the effectiveness of risk management.
     Implication for good governance, system and
          infrastructure.
     Understand the impacts of new regulatory
     requirements.
     Identify the most important the companies face
     made them transparent and manage.
     Manage risks efficiently and employ the financial
     resources.

Internal Audit
We provide to our clients as an outsourced provider an
independent opinion on the relevance of the company
performance indicators (covering all aspects of risk, not
only those financial) and opinion on the compliance
with the regulatory requirements.
AdditionallAdditionally, we assist our clients to strengthen the
internal audit function in three main directions:
     Build and improve an internal audit charter,
     audit procedures and policies, and internal audit
     instruments in adherence with internal audit
     international standards and best global practices
     Improve internal audit capacities, skills, and
          knowledge of internal audit staff through
     consulting internal auditors of your company of
     the new role of internal audit moving beyond
     traditional and financial remit;
     Improve efficiency of the audit committee trough
     professional development of audit committees’
     members.

Restructuring PRestructuring Processes
We support business from start up to fully established
up and running entities with expansion and strategic
decision needs. We assist the companies in the design
and workflows of processes within them by introducing
ideas to streamline the work processes to achieve
significant level of improvement in quality, time
management and cost.management and cost.
We offer valuable insights into restructuring and
rationalizing the existing processes:
     Strategy
     Finance
     Technology
     Governance, risk, Compliance
          Shared services and outsourcing
     Sustainability and Corporate Social Respons-
     ibility
     Financial Invetigations
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Challenge 1:
Enhancing authority

and objectivity

Challenge 2:
Building risk expertise

Challenge 3:
Strengthening risk reporting

and independence

Budgeting and Financial Reporting
We assist the management of our clients with the
preparation and interpretation of various reports for
use internally and externally. We help our clients
to fulfill their statutory requirements of preparing
financial statements based on International Financial
Reporting, and internal reports for use by managementReporting, and internal reports for use by management
in the planning, executing, and monitoring of business
activities.
     
     These include:
     Budgeting
     Management Reporting
          IFRS reporting
     Regulatory compliance and reporting

Tax Assistance
Taking into consideration that such expertise is not
always available within the company, it is often
necessary to consult the related experts who can give
solution based on best practices and similar cases.
Risk&Audit Consulting makes at disposal of our clientsRisk&Audit Consulting makes at disposal of our clients
a professional team, possessing technical competence
and in-depth knowledge enabling us to take an
innovative and systematic approach to resolving issues
that companies face.
Consulting tax services include:
     VAT and Indirect Taxes
The new Law onThe new Law on VAT drafted in accordance with the
EU VAT Directive 2006/112/EC brings fundamental
changes, by reconsidering almost every aspect of the
previous Law and practices. As part of our offer to
help our clients in adapting the new VAT legislation,
Risk&Audit Consulting proposes a VAT Health-Check
where we will determine how the new legislation
impacts our clientimpacts our client’s transaction flows. Our specialized
team is prepared to advise our clients in all VAT
matters, providing planning advice, registration and
monthly compliance services, as well assistance in
obtaining VAT refunds.
     Income Tax
Risk&Audit Consulting provides reviews of expenses
toward deductibility requirements, advisory on with-toward deductibility requirements, advisory on with-
holding taxexemption/reductions and assistance with the 
procedures and application of Double Tax Treaties.
     

     International tax Services
Risk&Audit Consulting provides advisory on the most
efficiency group structure from a tax perspective, by
developing financial and investments alternatives by
taking advantage of the tax reliefs available in different
countries or provided by the Double Tax Treaties.
Risk&Audit Consulting provides technical assistanceRisk&Audit Consulting provides technical assistance
from tax perspectives in transactions connected to
pre and post-acquisition deals, mergers, de-mergers,
dissolutions, transfer of business and real estate.

External Audit
An independent audit opinion is the main requirements
for  the cont inuous s takeholders’ support  of  the
business. Risk&Audit Consulting team of professionalbusiness. Risk&Audit Consulting team of professional
accountant and auditors are readily on hand to offer
the audit opinion based on sound current international
auditing standards applied with due regard to professi-
onal ethical behavior.
It includes:
     Quality Assurance Audits (ISO 9000)
          Environmental Audits (ISO 14001)
     Financial Audits
     Information Technology Audits

Training
We provide training backed by in depth research and
understanding of client’s specific circumstances and
prevailing business environment.
These include:These include:
     Corporate Governance
     Corporate Social Responsibility, ISO 9000; ISO
     14001
     Risk Management
     Internal Controls and Regulatory
     Internal Audit
          Internal and External Reporting
     Tax Issues
     Understanding and Interpreting Financial Rep-
     orting




